
 

  

Tanaquil Enzensberger 

 

Rapport VTE 2-2016 

BIOLOGISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP 

I SØR-FRON OG RINGEBU KOMMUNER 

REGISTRERINGER 2015 



2 

 

                Rapport VTE 2-2016 
 

Utfører 
Vegetasjonsrådgiver Tanaquil 
Enzensberger 

Kontaktperson 
Tanaquil Enzensberger 
Vennisvegen 725 
2975 Vang 

ISBN 
978-98-997928-26-6 

Finansiering 
Midt-Gudbrandsdal 
landbrukskontor 

Kontaktperson for oppdragsgiver 
Ragnhild Sperstad 

Dato 
Mai 2016 

Referanse 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2015. 

Referat 
På oppdrag av Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor er det høsten 2015 utført naturtypekartlegging i 
kulturlandskapet i Sør-Fron og Ringebu. Totalt er det kartlagt 20 lokaliteter, 17 i Sør-Fron og tre i 
Ringebu kommune. Fire av disse var allerede oppført i Naturbase, og har nå blitt revidert med ny 
områdebeskrivelse. Av de kartlagte lokalitetene ble seks lokaliteter verdivurdert som lokalt viktige (C), 
12 som viktige (B) og to som svært viktige (A).  Naturbeitemark var den vanligste naturtypen med 15 
representanter, men i ett tilfelle ble det registret en kombinasjon av hagemark og naturbeitemark og i 
tre tilfeller slåttemark. Det er også registrert ett tilfelle av myrslått, riktignok i verdikategori C (lokalt 
viktig). Innen de 20 lokalitetene som er beskrevet er det registrert åtte rødlistete karplantearter, 
samtidig som fem rødlistete insektarter og én rødlistet lavart var kjent fra tidligere i noen av 
lokalitetene. Faktablad med områdebeskrivelser for alle lokaliteter som ble funnet å ha biologisk verdi i 
2015 er lagt ved rapporten.  

Emneord 
Kulturlandskap 
Naturtyper 
Biomangfold  
Slåttemark 
Naturbeitemark 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framsiden: Lokaliteten Kjorstad Uppigard og Nordgard i Sør-Fron har tidligere vært i bruk som smååker, 
slåtteteiger, beitemark og til lauvtekt.  Området brukes nå som beitemark. Den store, gamle styvete selja blir 
ikke lengre høstet, men hadde fortjent å bli restaurert. Foto: Tanaquil Enzensberger. 
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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 og er blitt ført til Naturbase. I 2015 
fortsatte arbeidet. Aktuelle områder Sør-Fron ble denne gangen prioritert, samtidig som noen får 
gjenstående steder i Ringebu ble oppsøkt.  
 
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 enkelte av lokalitetene som var omtalt i Naturbase fra før ble kvalitetssikret og 
oppdatert.  

 
 
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. Metoden er i det siste blitt oppdatert med faktablad på nett (Faktablad, 
Internett). 
 

Felt- og rapportarbeid 
Feltundersøkelser ble utført i september og oktober 2015. Lokalitetene er blitt utvalgt etter 
prioritering og ønske fra oppdragsgiver, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  I 2015 var det særlig 
fokus på seterområdene i sørvest av Sør Fron, men også enkelte lokaliteter nede i bygda, både slike 
som var registrert i Naturbase og trengte en revisjon og uregistrerte lokaliteter slike som kunne vise 
seg å inneha kvaliteter som naturtypelokalitet. Kjøring langs seterveiene krevde mye av tiden som 
var til rådighet. Ragnhild Sperstad fra landbrukskontoret bidro med mye nyttig informasjon og deltok 
på flere feltdager.  
 
Resultater fra feltundersøkelsene er sammenlignet med aktuell litteratur og ført til rapport utover 
vinteren og sommeren 2015-2016.  
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For kartfesting er ortofoto og gårds- og bruksnummer hentet fra NIBIO sin Internett-tjeneste Kilden 
(Internett). Stedsnavn er stort sett oppført etter opplysning fra Kilden sitt topografiske kartverk. I et 
par tilfeller er stedsnavn blitt endret etter konsultasjon med Ragnhild Sperstad. 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 (Henriksen & Hilmo 
2015), og ”Svartelista” med oversikt over fremmedarter (Gederaas et al. 2012).  
 
Enkelte 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).  
 
 
   

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).  
 
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 lysåpent, enten ved slått eller beite.  
 
For å styrke artsvernet er det med Naturmangfoldloven innført to 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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RESULTAT 
 
Det er opparbeidet informasjon om totalt 20 lokaliteter i Ringebu og Sør-Fron. Tabellen nedenfor gir 
oversikt over lokalitetene hvor det ble utført feltundersøkelser i 2015. Faktaark for den enkelte 
lokalitet er lagt i vedlegg.   

Oversikt over naturtypelokaliteter som er kartlagt i Ringebu og Sør-Fron i 2015. For lokaliteter som foreligger i 
Naturbase ID-nummer oppgitt. Naturtype og verdistatus er oppgitt. *: Lokaliteten er kartlagt som 
naturbeitemark, men er helt eller delvis gammel slåttemark med nytt bruksområde. 

KOMMUNE 

Lokalitetsnavn 

Status 
Naturbase 

 

Naturtype 

 

Verdi 

SØR-FRON KOMMUNE 

Solbrå BN 00022060 Naturbeitemark B - viktig 

Kjorstad Uppiggard og Nordgard Ny lokalitet Naturbeitemark B - viktig 

Skarstadsetra på Årstulen Ny lokalitet Naturbeitemark B - viktig 

Muriteigsetra på Kristensætrin Ny lokalitet Naturbeitemark B - viktig 

Isumsetra slåttemark Ny lokalitet Slåttemark C - lokalt viktig 

Isumsetra myrslått Ny lokalitet Myrslått B - viktig 

Baukholstulen Ny lokalitet Naturbeitemark B - viktig 

Nedre Børkdalssætrin Ny lokalitet Naturbeitemark* C - lokalt viktig 

Sulengshaugsetra på 
Børkdalssætrin 

Ny lokalitet Naturbeitemark B - viktig 

Øvre Børkdalssætrin BN 00022067 Naturbeitemark A - svært viktig 

Nordigard Rolstadsætra Ny lokalitet Naturbeitemark* B - viktig 

Helgåsbakken Ny lokalitet Naturbeitemark* C - lokalt viktig 

Korstadhågån/Nørtegårdshågån Ny lokalitet Hagemark/ Naturbeitemark C - lokalt viktig 

Pyntaberget Ny lokalitet Naturbeitemark B - viktig 

Ormberget Ny lokalitet Naturbeitemark C – lokalt viktig 

Skar BN 00022058 Naturbeitemark* A - svært viktig 

Skar Vestre BN00022059 Naturbeitemark* B - viktig 

RINGEBU KOMMUNE 

Forrestadhågån Ny lokalitet Naturbeitemark B - viktig 

Vangåsen Ny lokalitet Slåttemark B - viktig 

Espedalen Ny lokalitet Slåttemark C - lokalt viktig 

 
 

Sør-Fron 
Ved feltundersøkelsene ble det registrert 17 biologisk verdifulle lokaliteter i Sør-Fron. To av disse har 
høyeste verdistatus (svært viktig, A), mens ti lokaliteter er satt i verdikategori viktig (B) og fem 
lokaliteter har fått verdistatusen lokalt viktig (C).  
 
Lokalitetene Solbrå, Øvre Børkdalssætrin, Skar og Skar Vestre var på forhånd registrert i Naturbase 
med ID-nr., alle fire som naturbeitemark. For disse lokalitetene er det blitt laget nye 
områdebeskrivelser med avgrensinger og ny vurdering av verdistatus.  
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Den vanligste av de registrerte naturtypene i Sør-Fron var naturbeitemark. Ren naturbeitemark 
forekom på 15 lokaliteter, mens én lokalitet besto av Hagemark og naturbeitemark. Særlig i 
seterområdene er det fortsatt ganske vanlig med beitebruk av utmark. Det er likevel merkbart at det 
er færre dyr på beite og at fôrhøstingen stort sett foregår på innmark. 
 
Slåttemark ble registrert i ett tilfelle (Isumsetra slåttemark). Imidlertid er i hvert fall fem av 
naturtypeområdene som er kategorisert seg som naturbeitemark i realiteten gammel slåttemark, 
noe man kan se på at marka er overflateryddet og ofte at det står løer eller løetufter på stedet. 
Slåttemark er nå en sjelden og truet naturtype, og har nå status som utvalgt naturtype, med egen 
handlingsplan, egen forskrift i naturmangfoldloven og egne midler for å støtte skjøtselen.  I denne 
rapporten er det tatt hensyn til hvordan områdene brukes i dag, og i hvor stor grad det er aktuelt å få 
gjeninnført hevd med slått på området.  
 
Lokaliteten Isumsetra er et sjeldent tilfelle av en myrslått hvor slåttehevden har fortsatt inn i nyere 
tid, fordi den fuktige delen har blitt slått samtidig med tørrere tilliggende arealet. Nå blir myrslåtten 
på Isumsetra dessverre ikke skjøttet lengre. 
 
 

Ringebu 
I 2015 ble det utført kartlegging av tre lokaliteter i Ringebu, etter tips fra lokale grunneiere og 
publikum. 
 
Ingen av de tre besøkte lokalitetene var tidligere registrert i Naturbase. Det dreier seg om en lokalitet 
med naturbeitemark, som ble vurdert som viktig (B) og to slåttemarkslokaliteter som ble vurdert som 
henholdsvis viktig (B) og 7 lokalt viktig (C).  
 

 

Rødlistete arter 
Det ble gjort en del nye rødlistefunn i de kartlagte lokalitetene.  Nedenstående tabell gir en oversikt 
over funnene.   
Til sammen ble det kartlagt sju rødlistete karplanter ved feltundersøkelsene i Ringebu og Sør-Fron i 
2015. De vanligste karplantene var bakkesøte og rankfrøstjerne (begge nær trua, NT). 
Håndmarinøkkel (sårbar, VU) og dundå (EN) ble funnet på henholdsvis én og to lokaliteter. 
Krattsoleie (NT) ble registrert på bare ett sted, men det er gode sjanser for at arten er blitt oversett, 
siden den ofte opptrer i tørre bakker og lisider med seminaturlig eng i distriktet. Det samme gjelder 
vårveronika, som er registrert ved ett tidligere funn på én lokalitet. Vårveronika er nesten umulig å 
registrere på årstiden årets feltarbeid ble utført. Det er også trolig store sjanser for flere funn av 
hengepiggfrø, som bare er representert med ett funn, og som gjerne forekommer i Gudbrandsdalens 
tørre og bratte kulturlandskap.  Det knyter seg spesiell interesse til funn av den prioriterte og sårbare 
(VU) arten dragehode, som ble funnet på lokaliteten Skar i Sør-Fron. Dragehode har nå blitt ettersøkt 
aktivt i hele sitt utbredelsesområde. Det er kjent at den forekommer spredt oppover dalen. Funnet 
viser at det enda er mulig å finne nye lokaliteter med denne arten.  
 
Bare én art av rødlistet beitemarksopp ble funnet ved feltundersøkelsene i 2015; sårbar (VU) brun 
engvokssopp. Det kan nevnes at selv om soppsesongen 2015 hadde svært ugunstige forhold, ble flere 
mer trivielle arter av beitemarksopp sett på en del av lokalitetene. Her kan det ikke utelukkes at det 
kan gjøres bedre funn i et annet år, med mer Det er grunn til å følge opp flere av lokalitetene med 
hensyn på beitemarksopp.  
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Funn av rødlistete karplanter og sopper i Ringebu og Sør-Fron i lokalitetene som er opparbeidet under 
feltarbeidet i 2015. Funn som er gjort tidligere og som er gjengitt via Artskart eller Naturbase står i halvfete 
typer.     

GRUPPE 
norsk artsnavn 

 
vitenskapelig artsnavn 

 
Rødlistestatus 

KARPLANTER   

Handmarinøkkel Botrychium lanceolatum  VU 

Dragehode Dracocephalon ryschiana VU, prioritert art 

Bakkesøte  Gentianella campestris   NT 

Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT 

Dundå Galeopsis ladanum EN 

Krattsoleie Ranunculus polyanthemos NT 

Vårveronika Veronica verna NT 

Hengepiggfrø Lappula deflexa NT 

SOPP   

Brun engvokssopp  Hygrocybe colemanniana VU  

LAV   

Brundogglav  Physconia detersa NT 

INSEKTER   

Apollosommerfugl Parnassia apollo NT 

Enggjødselgraver  EN 

Hårengkryper Euheptaulacus villosus VU 

(ikke norsk navn)  Lathrorubium dilutum VU 

 
 
 
 

 
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. Inngjerdet mark har dermed blitt prioritert for kartlegging.  Det viktig å ha i 
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mente at mange områder av ugjerdet mark (utmark) med naturbeitemark og 
skogsbeite/høstingsskog/hagemark gjenstår å undersøke. Også artsrike veikanter er å forvente. 
 
Når det gjelder innmarkslokaliteter (inngjerdet mark) er trolig både Ringebu og Sør-Fron 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 flere lokaliteter med biologisk 
verdifull kulturmark, selv i innmark. I Sør-Fron er flere seterlokaliteter fortsatt ikke befart. 
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.   

 

 
 

KILDER 
Muntlig 
Ragnhild Sperstad takkes for veiledning, tips og bistand under feltarbeid. 
 

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  
Faktablad for naturtypelokaliteter  
i Sør-Fron og Ringebu kommuner 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturtypelokaliteter i Sør-Fron 

1  Solbrå  

2  Kjorstad Uppigard og Nordgard  

3  Skarstadsetra på Årstulen  

4  Muriteigsetra på Kristensætrin  

5 Isumsetra  

6 Isumsetra myrslått  

7 Baukholstulen  

8 Nedre Børkdalssærin  

9 Sulengshaugsetra på Børkdalssætrin  

10 Øvre Børkdalssætrin  

11 Nordigard Rolstadsætrin  

12 Helgåsbakken  

13 Korstadhågån/Nørtegårdshågån  

14 Pyntaberget  

15 Ormberget  

16 Skar  

17 Skar Vestre  

   

Naturtypelokaliteter i Ringebu 

1 Forrestadhågån  

2 Vangsåsen  

3 Espedalen  
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SOLBRÅ, SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Solbrå,  
ID Naturbase: BN00022060 
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 55/1 
UTM 33 midtpunkt: 226262,6838722 
Areal: (Ny) 26 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng (20 %), G14- Frisk, næringsrik «gammeleng» (80 %) 
Verdi: (Ny) Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Solbrå tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 

 
 

Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er tatt opp i Naturbase etter feltundersøkelser ved Jon Bekken 08.08.2004. 
Denne beskrivelsen bygger på et gjenbesøk som ble utført av Tanaquil Enzensberger i oppdrag for 
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 08.09.2015. Ved dette høvet ble det opparbeidet en ny 
beskrivelse med endret avgrensing og verdivurdering.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består beitemark, som tidligere åpenbart har vært nyttet 
som åker og som slåttemark. Den brukes i dag som sauebeite vår og høst.  
Lokaliteten ligger sørøstvendt langs nordsiden av E6 ved grensa til Nord-Fron kommune. I nord og øst 
grenser lokaliteten mot skog med gråor som viktigste innslag. Et bekkefar med mye gråor avgrenser 
lokaliteten mot vest, der det ligger dyrka mark. En traktorveg går gjennom området. Berggrunnen på 
stedet består av grå sandstein og fyllitt. Flere steder stikker det berg i dagen. Løsmassene består av 
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morene, med en del elveavsatt materiale i de lavestliggende delene. Vegetasjonsgeografisk hører 
området til i Sb-O1-Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen har trolig ligget nær G8-Flekkmure-
sauesvingeleng, men bærer preg av å være gjødselpåvirket og også av økende gjengroing med 
lauvtrær, hovedsakelig gråor.  
Artsmangfold: Plantesamfunnet inneholder en del naturengplanter som tolkes som gjenstående 
etter gjødsling på stykket. Atten slike ble tellet opp, de fleste på tørre plasser der det stikker berg i 
dagen. Ellers dominerte planter som er indifferente eller tolerante overfor gjødsling. En forekomst av 
rankfrøstjerne (NT) på en tørr haug i sørøstre del av lokaliteten var eneste funn av en rødlisteart. I 
følge Artskart forekommer brundogglav (NT) på stein langs vegen til Skar, overfor lokaliteten. 
Apollosommerfugl (NT) har flere kjente lokaliteter i kulturlandskap øst og vest for lokaliteten, og er 
også blitt sett her på Solbrå (meddelelse av Leif Årvik til Jon Bekken). Artskart refererer også funn av 
billen enggjødselgraver (EN) her i 2002 og i 2005.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Ved besøket i 2015 var lokaliteten svakt beitet, men lite daugras tydet 
på god nedbeiting i 2014, noe som kan vise til at høstbeite er viktigste bruksområde i dag. Som nevnt 
tyder artsinventaret på at lokaliteten har vært gjødslet. Flere store røyser gir grunn til å tro at store 
deler av arealet har vært oppdyrket i nyere tid. Det er betydelig grengroing med lauvtrær (bjørk, 
gråor, hegg, litt hassel).  
Fremmede arter: Høyrisikoarten (HI) klistersvineblom og tettkarse (potensielt høy risiko, PH) ble sett 
flere steder på området. Engsvingel forekom også. 
Skjøtsel og hensyn: Om naturkvalitetene på stedet skal ivaretas bør beitingen opprettholdes og helst 
økes, samtidig som det ikke må tilføres mer gjødsel. Noe rydding kombinert med tidlig beitepåslipp 
ville være fordelaktig for å unngå at gjengroingen fra randsonene får bedre tak.  Del av helhetlig 
landskap: Lokaliteten inngår i et belte av beitemark, og det er flere viktige og svært viktige 
naturtypelokaliteter i nærheten; Skar litt ovenfor, Hestskobakken i vest. 
Verdibegrunnelse: Når det gjelder karplanter er ikke artsinventaret rikt nok til at lokaliteten kan 
vurderes som viktig eller svært viktig. Den eneste rødlistete karplanten er rankfrøstjerne (NT). 
Imidlertid er lokaliteten trolig habitat for apollosommerfugl (nær truet, NT) og enggjødselgraver 
(sterkt truet, EN). Forekomstene av to-tre arter i kategori nær truet (NT) og én art i kategori sterkt 
truet (EN) gjør at lokaliteten må vurderes å tilhøre verdikategori viktig (B).  
 
 
Registrerte planter (fremmedarts- og rødlistestatus etter navn): 
Bakkeforglemmegei, bakkemynte*, bakkestjerne*, bergmjølke, blåklokke*, blåkoll, engfiol*, 
engfrytle*, tårnurt, engkvein, engnellik*, engsoleie, engsvingel, filtkongslys, fløyelsmarikåpe*, 
engsmelle, fugletelg, gjeldkarve*, grasstjerneblom, gulaks*, gullris, gulmaure*, hundegras, 
hvitmaure*, hårsveve, karve, klistersvineblom (HI), korsknapp, kransmynte, kvassdå, markjordbær, 
mørkkongslys, rankfrøstjerne (NT)*, ryllik, rødkløver, rødknapp, skogkløver*, småsyre, 
stemorsblomst, stornesle, sølvbunke, sølvmure*, tepperot*, tettkarse (PH), tiriltunge*, tjæreblom*, 
tveskjeggveronika, ugrastistel.  
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Parti nordvest i lokaliteten Solbrå med mye nitrofile planter (stornesle) i feltsjiktet. Foto T. Enzensberger 
08.09.2015. 
 

 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
KJORSTAD UPPIGARD OG NORDGARD, SØR-FRON 
KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Kjorstad Uppigard og Nordgard 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 50/, 51/1 
UTM 33 midtpunkt: 228472,6838161 
Areal: 48,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark, Hagemark, Styvingstrær 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng (70 %) 
Verdi: Viktig – B 

 

 
Naturtypelokaliteten Kjorstad Uppigard og Nordgard tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger i 
oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 09.09.2015.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av tresatt beitemark. Stedvis har marka tidligere 
blitt nyttet som åker og som slåttemark. Den ligger sørvendt og veiløst i lia over tunene og 
dyrkamarka til Kjorstadgardene i Sør-Fron. I øst og nord grenser lokaliteten mot skog med furu og 
gran som viktigste innslag. Mot vest og sør grenser lokaliteten mot dyrka mark.  
Berggrunnen på stedet består av grå sandstein og fyllitt, men vegetasjonen er trolig påvirket av at det 
er rikere og mer kalkholdige bergarter høyere oppe i lia. Løsmassene består av mektig morene. På tre 
steder er det er dannet bekkedaler ved at dalterrassen er gjennombrutt.  Vegetasjonsgeografisk 
hører området til i Sb-O1-Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon..  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mye av arealet er gammel hagemark med en del styva 
hengebjørker og seljer, men det er vanskelig å skille det gamle tresjiktet fra nyere tids gjengroing. 
Særlig i bekkedalene er det kraftig gjengroing med gråor.  I feltsjiktet har vegetasjonen har trolig 
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ligget nær G8-Flekkmure-sauesvingeleng, men denne bærer preg av gjødselpåvirkning. Tendensen til 
artsfattig, gjødselpåvirket mark er sterkere ned mot dyrka mark og på den vestligste teigen til 50/1 
(det ble vurdert å holde denne utenfor lokaliteten, men da enkelte marginale partier er artsrike og 
mindre gjødselpreget, er den tatt med).  
Artsmangfold: På steder som er lite gjødsel- og gjengroingspåvirket har plantesamfunnet et godt 
inventar av naturengplanter som tolkes som gjenstående etter gjødsling på stykket. Tjueén slike 
indikatorer ble tellet opp, de fleste på tørre plasser der det stikker berg i dagen. Ellers dominerte 
planter som er indifferente eller tolerante overfor gjødsling. På slake områder nærmest dyrka mark i 
sør hvor det tydelig har vært mulig å komme til med gjødselspreder dominerer ugrasløvetann.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Ved besøket i 2015 var lokaliteten godt nedbeitet uten daugras. Som 
nevnt tyder artsinventaret på at lokaliteten har vært gjødslet. Det er betydelig grengroing med 
lauvtrær (mest gråor, noe bjørk, hegg, selje og furu). Gamle styvingstrær av hengebjørk (8 stk) og 
selje 5-6 stk) i den østligste teigen til 50/1 har spesiell interesse.  
Fremmede arter: Det er ikke sett svartelistearter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Om naturkvalitetene på stedet skal ivaretas bør beitingen opprettholdes, 
samtidig som det ikke må tilføres mer gjødsel. Noe rydding kombinert med tidlig beitepåslipp er 
fordelaktig for å unngå at gjengroingen fra randsonene får bedre tak.  Fristilling og restaurering av 
styvingstrær (seljer) ville være av stor interesse. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et belte av beitemark, og det er flere viktige og svært 
viktige naturtypelokaliteter knyttet til Kjorstadgardene.  
Verdibegrunnelse: Artsmangfoldet innen karplanter gjenspeiler både lang kontinuitet som kulturmark 
og forfall av naturverdier. Det er ikke registrert noen rødlistede arter på stedet. Med 21 
habitatsspesialister vurderes lokaliteten likevel å tilhøre verdikategori viktig (B).  
 
 
 
Registrerte planter (habitatsspesialister merket*): 
Bakkeforglemmegei, bakkemynte*, blåklokke*, blåkoll, dunkjempe*, einer, engfiol*, engfrytle*, 
enghavre*, engkvein, engsoleie, fagerknoppurt*, fugletelg, furu, gjeldkarve*, gråor, gul gåseblom, 
gulaks*, gullris, gulmaure*, hengebjørk, hundegras, hvitmaure*, hårsveve*, karve, kvastsveve, 
legeveronika*, lintorskemunn, markjordbær, nakkebær, prestekrage*, rundbelg*, ryllik, rødkløver, 
selje, setermjelt*, skogkløver*, skogstorkenebb, småsyre, stemorsblomst, stornesle, sølvmure*, 
tepperot*, tiriltunge*, tjæreblom*, tveskjeggveronika, ugrasløvetann, vanlig arve.  
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Stor, gammel og verdifull styvingsselje på Kjorstad Uppigard og Nordgard. Foto T. Enzensberger 09.09.2015 
 
 

 
Artsrik bakke med mange naturengarter på Kjorstad Uppigard og Nordgard. Foto T. Enzensberger 09.09.2015 
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Gammel naturbeitemark, nå med dominans av ugrasløvetann etter gjødsling på Kjorstad Uppigard og 
Nordgard. Foto T. Enzensberger 98.09.2015 

 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SKARSTADSETRA PÅ ÅRSTULEN,  
SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Skarstadsetra på Årstulen 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 122/1 
UTM 33 midtpunkt: 221712,6821718 
Areal: 8 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng med overgang til boreal hei 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Skarstadsetra på Årstulen tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
09.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på fjellet sør for Gålå, nær kommunegrensa til 
Gausdal, nær krysspunktet til Kristensetervegen, Årstulvegen og stikkveg til Skarstadsetra. Den ligger 
slakt sørøstvendt med boreal hei og myr mot østsiden, og ellers oppdyrket og gjødslet mark.  
Berggrunnen på stedet består av grå sandstein og fyllitt, men vegetasjonen er trolig påvirket av at det 
er rikere og mer kalkholdige bergarter høgere oppe i terrenget. Løsmassene består av mektig morene 
med noe torvakkumulasjon. Imidlertid er det utført grøfting både i forbindelse med dyrking og 
vegbygging, slik at tidligere myrpartier nå er relativt tørre. Vegetasjonsgeografisk hører lokaliteten til 
i Nb-OC-Nordboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten ligger nært inntil en seter og har tidligere 
trolig vært i daglig bruk som beite i setersesongen. Den må sies å være et restområde, siden 
setervollene ellers er oppdyrket. Vegetasjonen ligger nær G8-Flekkmure-sauesvingeleng, med 
overganger til mer heipregete typer.   
Artsmangfold: Lokaliteten er artsrik med mange habitatsspesialister/naturengplanter; tjueén slike 
indikatorer ble tellet opp. Mange av disse er seterplanter, det vil si arter som er spesialisert på åpen 
seminaturlig mark i fjellet. Eneste rødlistete art var bakkesøte (NT).  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten virket bra nedbeitet uten daugras, men de tørreste delene 
har betydelig gjengroing med einer, og det har også etablert seg noen grantrær og rundt et dusin 
fjellbjørk ved lokalitetens sørgrense. At det er utført mye grøfting i forbindelse med oppdyrking og 
vegbygging har antagelig hatt stor påvirkning på vegetasjonen. 
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig at beitepresset opprettholdes. Området må ikke gjødsles. Rydding av 
trær er også ønskelig.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et viktig seterlandskap hvor det har foregått utstrakt 
habitatsødeleggelse i form av oppdyrking.  
Verdibegrunnelse: Artsmangfoldet av karplanter gjenspeiler lang kontinuitet som kulturlandskap i 
området. Det er ikke registrert noen rødlistede arter på stedet. Med 21 habitatsspesialister vurderes 
lokaliteten å tilhøre verdikategori viktig (B).  

 
 
Registrerte planter (rødlistestatus i parentes, habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, bakkesøte (NT)*, ballblom*, bleikstarr, blokkebær, bråtestarr*, dvergbjørk, 
dvergjamne*, einer, engkvein, finnskjegg*, fjellmarikåpe*, fjellrapp*, fjelltimotei*, fjelløyentrøst*, 
flekkmure*, følblom, grønvier, blåkoll, gulaks*, harerug*, hvitkløver, kattefot*, kongsspir, kornstarr*, 
krekling, ryllik, rynkevier, rødkløver, sauesvingel*, seterfrytle, setergråurt, seterrapp*, slirestarr*, 
slåttestarr, småengkall*, snøsøte*, soleiehov, stivstarr*, sølvbunke. 
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Artsrik bakke med mange natureng- og seterarter ved Skarstadsetra på Årstulen. Foto T. Enzensberger 
09.09.2015. 

 

 
Rikelig med bakkesøte ved Skardstadsetra ved Skarstadsetra på Årstulen. Foto T. Enzensberger 09.09.2015. 
 

Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
MURITEIGSETRA PÅ KRISTENSÆTRIN,  
SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Muriteigsetra på Kristensætrin 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 109/2 
UTM 33 midtpunkt: 220331,6821002 
Areal: 10 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng 
Verdi: Viktig – B 

 

 
Naturtypelokaliteten Muriteigsetra på Kristensætrin tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
09.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på fjellet sør for Gålå, på ned- og vestsiden av 
Kristensetervegen. Lokaliteten er en vestvendt bakke, som i nedkant går over i dyrket/gjødslet mark. 
Mot en skogteig i nordvest er arealet avgrenset ved skjønn, mens grensen mot veg og skog i sør 
følger gjerde. Berggrunnen på stedet består av kambrisk-ordovicisk sandstein og leirskifer. 
Løsmassene består av mektig morene, og er tydelig påvirket av sigevann som kommer ned lia. 
Vegetasjonsgeografisk tilhørighet er i Nb-OC-Nordboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er setervoll, som tidligere trolig har vært 
benyttet til slått og senere beite. Den må sies å være et restområde, siden omkringliggende 
setervoller er oppdyrket eller gjengrodd. Vegetasjonen ligger nær G8-Flekkmure-sauesvingeleng. Den 
er i partier preget av sigevann, mens andre steder har karakter av tørrbakke.   
Artsmangfold: Lokaliteten er svært artsrik med mange habitatsspesialister/naturengplanter; tjuefem 
slike indikatorer ble tellet opp. Mange av disse er seterplanter, det vil si arter som er spesialisert på 
åpen seminaturlig mark i fjellet. Det ble sett mange ekstra krevende planter, som bakkesøte (NT), 
bittersøte, gulsildre, gulstarr og jåblom. Det ble også observert skarlagenvokssopp, som kan indikere 
at det er muligheter for å finne beitemarksopp av interesse på et mer gunstig tidspunkt.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Steinene til en tuft ligger i haug sentralt i lokaliteten. Åpne grøfter 
nedover bakken og langs grensen mot dyrkamark nederst drenerer vann unna den tilgrensende 
kulturenga. Grøftene har ubetydelig påvirkning på mangfoldet til lokaliteten. Lokaliteten så ut til å ha 
bra beitepress, uten daugras. Det var lite gjengroingsaktivitet, bortsett fra et noen få bjørketrær og 
enkelte frøplanter av gran.   
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig at beitepresset opprettholdes. Det anbefales å fjerne all bjørk og 
gran. Området må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et viktig seterlandskap hvor det har foregått utstrakt 
habitatsødeleggelse i form av oppdyrking.  
Verdibegrunnelse: Artsmangfoldet av karplanter gjenspeiler lang kontinuitet som kulturlandskap i 
området. Det er ikke registrert noen rødlistede arter på stedet. Med 25 habitatsspesialister, flere av 
dem i dag uvanlige i kulturlandskapet, vurderes lokaliteten likevel å tilhøre verdikategori viktig (B).  

 
 
Registrerte planter (rødlistestatus i parentes, habitatsspesialister merket*): 
Bakkesøte (NT)*, ballblom*, bitterblåfjør*, bittersøte*, blåklokke*, blåkoll, bråtestarr*, dvergjamne*, 
einer, engfiol*, engkvein, finnskjegg*, fjellfrøstjerne*, fjellmarikåpe*, fjellrapp*, fjellstjerneblom, 
fjelltimotei*, flekkmure*, gjeldkarve, gulaks*, gulstarr, gulsildre, harerug*, hvitbladtistel, hårstarr*,  
jåblom*, karve, kjerteløyentrøst*, kornstarr*, mjødurt, prestekrage*, ryllik, rødknapp, rødsvingel, 
sauesvingel*, seterfrytle*, setergråurt, skogstorkenebb, småengkall*, soleiehov, stivstarr*, sveltull, 
sølvbunke, tepperot, tyrihjelm. 
 
Registrert sopp:  
Skarlagenvokssopp. 
 

 
 
 



24 

 

 
Beitende sau på Muriteigsetra på Kristensætrin. Foto T. Enzensberger 09.09.2015 

 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
ISUMSETRA SLÅTTEMARK, SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Isumsetra slåttemark 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 123/1 
UTM 33 midtpunkt: 226716,6829326 
Areal: 60 daa 
Naturtype: Slåttemark 
Utforminger: G3-Sølvbunke-eng (80%), G13-Frisk, næringsrik «natureng» (10%), G5-Finnskjegg-eng 
(5%), G8-Flekkmure-sauesvingeleng (5 %).  
Verdi: Lokalt viktig – C 

 

 
Naturtypelokalitetene Isumsetra tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett). Til venstre med rød omkrets 
Isumsetra slåttemark, til høyre med rød skravur Isumsetra myrslått.  
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
09.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en høgde av 920-950 moh vest for Gålå, og har 
adkomst via stikkvegen Isumhøgda som tar av fra Peer Gyntvegen. Lokaliteten heller mot vest og er 
omgitt av fjellbjørkeskog med heipreg i de tørreste, øvre områdene, og arealer med myrpreg i de mer 
lavtliggende, vestlige områdene. Slåttearealene til Isumsetra (lokalitetene Isumsetra slåttemark og 
Isumsetra myrslått) er skarpt avgrenset mot omgivende utmark ved gjerde. Overgang mellom 
slåttemark og myrslått er satt etter skjønn ut fra ortofoto.  Berggrunnen på stedet består av fyllitt 
med sandstein, og gir ikke forhold for spesielt stor artsrikdom. Løsmassene består av mektig morene, 
med noe torvakkumulasjon på de fuktigste plassene.  Vegetasjonsgeografisk hører stedet til i Nb-OC-
Nordboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en gammel seterslått, hvor de fuktigste 
områdene er skilt ut som egen naturtypelokalitet (Isumsetra myrslått) av naturtypen slåttemyr. 
Slåttemarka bærer tydelig preg av gjødsling, som sammen med tidvis tykke strøsjikt har ført til 
nedsatt artsrikdom. På fuktig mark er G3-Sølvbunke-eng enerådende i store partier, med innslag av 
G13-Frisk, næringsrik «natureng». Tørre steder har små flekker med 65-Finnskjegg-eng. Bare i små, 
vanskelig tilgjengelige og tørre partier, særlig i omgivelsene til en slåtteløe, kan vi finne små rester av 
artsrik G8-Flekkmure-sauesvingeleng. 
Artsmangfold: Lokaliteten er svært preget av tidligere gjødsling og mangeårig akkumulasjon av 
strølag, og er med få unntak ikke spesielt artsrik, med mest trivielle arter. Det ble ikke sett rødlistete 
arter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten brukes til beite for storfé. Ved besøkstidspunkt var 
vegetasjonen bare flekkvis nedbeitet, og det var betydelig akkumulasjon av daugras. Et fuktdrag fra 
et høyereliggende myrområde er ledet i en åpen grøft som går gjennom lokaliteten. Øverst på 
området ligger seterbuene i et tun. Nederst i slåttemarka, nær myrslåtten nedenfor, ligger en stor, 
gammel slåtteløe.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig at beitepresset opprettholdes. Området må ikke gjødsles. Ved 
gjenopptatt tradisjonell hevd ved slått kan det være mulig å restaurere naturtypen. I så fall må 
verdistatusen til lokaliteten revurderes.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten, som inngår i et viktig seterlandskap, grenser direkte mot 
myrslått-området Isumsetra myrslått.   
Verdibegrunnelse: Artsmangfoldet innen karplanter er nedsatt etter gjødsling og strøakkumulasjon. 
Det er ikke registrert noen rødlistede arter på stedet. Da ukultivert slåttemark (ikke jordarbeidet, ikke 
innsådd plantemateriale) i dag er en truet og sjelden naturtype, vurderes lokaliteten likevel å tilhøre 
verdikategori lokalt viktig (C).  
 
 
Registrerte planter: 
Bjørk, dunhavre, duskull, einer, enghumleblom, engkvein, engsoleie, finnskjegg, fjelltimotei, 
følblom, glattmarikåpe, gran, gulaks, hvitbladtistel, kildemarikåpe, kornstarr, legeveronika, marigras,  
slåttestarr, sølvbunke, tepperot, trådsiv. 
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Langt seterfjøs i tunet på Isumsetra med sølvbunkedominert mark rundt. Foto T. Enzensberger 09.09.2015. 

 

 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
ISUMSETRA MYRSLÅTT, SØR-FRON KOMMUNE 
 

Lokalitetsnavn: Isumsetra myrslått 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 123/1 
UTM 33 midtpunkt: 226882,6829361 
Areal: 33 daa 
Naturtype: Myrslått 
Utforminger: L1 – Skog-/krattbevokst intermedær myr 
Verdi: Viktig – B 

 

 
Naturtypelokaliteten Isumsetra tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
09.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en høgde av 915-930 moh vest for Gålå, og har 
adkomst via stikkvegen Isumhøgda som tar av fra Peer Gyntvegen. Lokaliteten heller svakt vest. Den 
grenser mot slåttemark i øst, og er ellers omgitt av arealer med tresatt myr.  Slåttearealene til 
Isumsetra (lokalitetene Isumsetra slåttemark og Isumsetra myrslått) er skarpt avgrenset mot 
omgivende utmark ved gjerde. Overgang mellom slåttemark og myrslått er satt etter skjønn ut fra 
ortofoto. Berggrunnen på stedet består av fyllitt med sandstein, og gir ikke forhold for spesielt stor 
artsrikdom. Løsmassene består av mektig morene, med noe torvakkumulasjon på de fuktigste 
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plassene.  Vegetasjonsgeografisk tilhørighet er i Nb-OC-Nordboreal vegetasjonssone, 
overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er gammel slåttemyr, noe som framgår 
både ved inngjerding av arealet, at marka er mindre tresatt enn omgivelsene og at det ligger en stor, 
gammel slåtteløe inntil området (på overgangen mellom tørrere slåttemark og slåttemyr). 
Vegetasjonstypen ligger i dag nærmest L1 – Skog-/krattbevokst intermedær myr.  
Artsmangfold: Lokaliteten virket ikke spesiell artsrik, men det kan være muligheter for flere funn ved 
undersøkelse på et mer gunstig tidspunkt. Det ble ikke observert rødlistete arter.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten brukes til beite for storfé. Ved besøktidspunkt 09.09. 2916 
var vegetasjonen lite nedbeitet og det var betydelig akkumulasjon av daugras. Det har etablert seg en 
del fjellbjørk og gran, men siden trærne står mye glisnere enn i tilliggende utmark, kan en del av 
tresjiktet ha stått her da myrslåtten var i aktiv bruk.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig at beitepresset opprettholdes. Området må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten, som inngår i et viktig seterlandskap, grenser direkte mot 
slåttemarka Isumsetra slåtteng. 
Verdibegrunnelse: Artsmangfoldet innen karplanter er trolig nedsatt etter lang tid uten hevd. 
Imidlertid er slåttemyr nå en så truet og sjelden naturtype at arealer som kan restaureres skal 
vurderes til høye verdikategorier. Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori viktig (B).  
 

 
Den store høyløa på Isumsetra med noe naturpreget mark rundt. Foto T. Enzensberger 09.09.2015. 

 
Registrerte planter: 
Bjørk, blåtopp, duskull, einer, enghumleblom, engkvein, fjelltimotei, glattmarikåpe, gran, 
hvitbladtistel, kildemarikåpe, kornstarr, marigras, myrfiol, slåttestarr, stjernestarr, sumphaukeskjegg, 
sølvbunke, tepperot, trådsiv, trådstarr. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
BAUKHOLSTULEN, SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Baukholstulen 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 144/2, 158/1 
UTM 33 midtpunkt: 225206,6833647 
Areal: 17 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng, noe sølvbunkeeng.  
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Baukholstulen tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
09.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på fjellet nord for Gålå. Den ligger slakt sørøstvendt 
mellom de nevnte vegene og oppdyrket mark, med fjellhei og myr mot øst siden.  
Berggrunnen på stedet består av grå sandstein og fyllitt. Løsmassene består av morene. Imidlertid er 
det utført grøfting både i forbindelse med dyrking og vegbygging, slik at tidligere myrpartier nå er 
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relativt tørre. Vegetasjonsgeografisk hører den til i Nb-OC-Nordboreal vegetasjonssone, 
overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten ligger nært inntil en seter og har tidligere 
trolig vært i daglig bruk som beite i setersesongen. Den må sies å være et restområde, siden 
setervollene ellers er oppdyrket eller gjengrodd. Vegetasjonen ligger nær G8-Flekkmure-
sauesvingeleng. I de mest sentrale partiene er det flekkvis dominans av sølvbunke.  
Artsmangfold: Lokaliteten er artsrik med mange habitatsspesialister/naturengplanter; tjueén slike 
indikatorer ble tellet opp. Mange av disse er seterplanter, det vil si arter som er spesialisert på åpen 
seminaturlig mark i fjellet. Eneste rødlistete art var bakkesøte (NT).  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten virket bra nedbeitet ved besøkstidspunkt og det var 
beitespor etter ku og sau. Sølvbunkedominans i sentrale partier kan tyde på gjødselpåvirkning i en 
tidligere fase, og en del av arealet kan ha vært oppdyrket. Mot sør truer gjengoing med vier og bjørk 
lokaliteten. I de tørrere delene av lokaliteten er det en del einer, foreløpig uten å utgjøre en større 
trussel mot naturkvalitetene.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig at beitepresset opprettholdes. Området må ikke gjødsles. Rydding av 
vier og bjørk er også ønskelig, og på sikt på einerveksten holdes i sjakk med rydding.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et viktig seterlandskap hvor det har foregått utstrakt 
habitatsødeleggelse i form av gjengroing av naturbeitemark og oppdyrking av stølsvoller.  
Verdibegrunnelse: Artsmangfoldet innen karplanter gjenspeiler en lang kontinuitet som seminaturlig 
mark. Det er ikke registrert noen rødlistede arter på stedet. Med 21 habitatsspesialister vurderes 
lokaliteten likevel å tilhøre verdikategori viktig (B).  

 
 
Registrerte planter (habitatsspesialister merket*): 
aurikkelsveve*, bakkesøte (NT)*, ballblom*, bleikstarr, blokkebær, bråtestarr*, dvergbjørk, 
dvergjamne*, einer, engkvein, finnskjegg*, fjellmarikåpe*, fjellrapp*, fjelltimotei*, fjelløyentrøst*, 
flekkmure*, følblom, grønvier, blåkoll, gulaks*, harerug*, hvitkløver, kattefot*, kongsspir, kornstarr*, 
krekling, ryllik, rynkevier, rødkløver, sauesvingel*, seterfrytle, setergråurt, seterrapp*, slirestarr*, 
slåttestarr, småengkall*, snøsøte*, soleiehov, stivstarr*, sølvbunke. 
 

 

 

 

 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
NEDRE BØRKDALSSÆTRIN, SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Nedre Børkdalssætrin 
ID Naturbase: Ny lokalitet 
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 145/7, 147/1, 164/1 
UTM 33 midtpunkt: 218345,6820175 
Areal: 25 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng  
Verdi: Lokalt viktig – C 
 

 
Naturtypelokaliteten Nedre Børkdalssætrin tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
10.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på fjellet sør for Håkåsætervatnet, nær 
kommunegrensen mot Gausdal, og ligger på sørsiden av Øverstølvegen rett etter vegskillet fra 
Børkdalsvegen, sønnafor Håkåsetervatnet. Det dreier seg om gamle seterkve og -vanger, som delvis 
er i gjengroing. Avgensing mot gjødslet og oppdyrket mark i øst og mot områder med sterk 
gjengroing er gjort med skjønn. En del bygninger er tatt med innenfor avgrensingen.  
Lokaliteten ligger på et bergartsskille, med fyllitt, skifer og sandstein i øst og amfibolityt og gneis mot 
Børkdalen i vest. Løsmassene består av mektig morene. Vegetasjonsgeografisk hører stedet til i Nb-
OC-Nordboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Siden det dreier seg om gammel setermark har 
lokaliteten trolig vært i daglig bruk som beite om sommeren. En del av eller hele arealet har trolig 
også vært brukt som slåttemark, men har i dag heller beitepreg enn slåttepreg. Vegetasjonstypen 
befinner seg i overgangen mellom G8-Flekkmure-sauesvingeleng og fuktigere typer.   
Artsmangfold: Plantemangfoldet består av naturlig og spontan vegetasjon, men bare 14 
habitatsspesialister ble registrert. Det ble ikke sett rødlistete arter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var ikke beitet ved besøkstidspunktet, men deler av arealet 
så ut til å ha blitt slått. Det er betydelig gjengroing med bjørk.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: For å opprettholde og styrke naturverdiene ville det være en fordel om det ble 
utført rydding i kombinasjon med slått eller beite. Området må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et viktig seterlandskap hvor det har foregått utstrakt 
habitatsødeleggelse i form av oppdyrking og gjengroing. Børkdalsetrene er foreløpig lite undersøkt, 
og det er sannsynlig at det finnes flere arealer med viktig naturbeitemark i området. 
Verdibegrunnelse: Lokaliteten består av ugjødslet og tradisjonelt hevdet mark, men er i dag preget av 
forfall og gjengroing, slik at artsmangfoldet innen karplanter er i raskt fall. Det er imidlertid 
sannsynlig at gjenopptatt hevd med slått eller beite (uten gjødsling) ville føre til at artsmangfoldet 
tok seg opp. Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori lokalt viktig (C).  

 
 
Registrerte planter (habitatsspesialister merket*): 
Ballblom*, bjørk, blåklokke*, dunhavre*, einer, engkvein, engsmelle, engsyre, finnskjegg*, 
fjellmarikåpe*, fjellrapp*, fjelltimotei*, følblom, grasstjerneblom, gulaks*, gullris, gulmaure*, 
harerug*, hvitkløver, kjerteløyentrøst*, legeveronika*, ryllik, rødkløver, rødknapp, sauesvingel*, 
seterfrytle*, setergråurt, skogstorkenebb, sølvbunke, vanlig arve.  
  
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SULENGSHAUGSETRA PÅ BØRKDALSSÆTRIN,  
SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Sulengshaugsetra på Børkdalssætrin 
ID Naturbase: Ny lokalitet 
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 141/6 
UTM 33 midtpunkt: 218100,6820292 
Areal: 17 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8-Flekkmure-sauesvingeleng,  
Verdi: Lokalt viktig –B  

 

 
Naturtypelokaliteten Sulengshaugsetra på Børkdalssætrin tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 



35 

 

Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
11.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er en seter som ligger på fjellet sør for Håkåsætervatnet, 
nær kommunegrensen mot Gausdal, og ligger mellom Øvre og Nedre Børkdalssætrin ved en sving i 
Øverstølvegen. Lokaliteten er skarpt avgrenset med gjerde mot vegen i sør og ellers mot granskog. 
Seterbygningene er tatt med innenfor avgrensingen, og det er også beitepreget vegkant utenfor 
gjerdet. Lokaliteten ligger på et bergartsskille, med fyllitt, skifer og sandstein i øst og amfibolitt og 
gneis mot Børkdalen i vest. Løsmassene består av mektig morene. Vegetasjonsgeografisk hører 
lokaliteten til i Nb-OC-Nordboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Siden løa fortsatt står på arealet er det tydelig at det 
har vært benyttet til slått. I dag benyttes det trolig som beitemark/kve i deler av beitesesongen.  
Vegetasjonstypen befinner seg i overgangen mellom G8-Flekkmure-sauesvingeleng og fuktigere 
typer.   
Artsmangfold: Plantemangfoldet består av naturlig og spontan vegetasjon. Tjue habitatsspesialister 
ble registrert. Mange av disse er såkalte seterplanter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten så ut til å ha vært beitet ved besøkstidspunktet. Det var ikke 
strøakkumulasjon av betydning. Området er trebart, men der er noe gjengroing med einer og vier. 
men deler av arealet så ut til å ha blitt slått. Det er betydelig gjengroing med bjørk.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Om denne lokaliteten hadde blitt vedlikeholt ved slått, ville den oppnådd høy 
verdi som naturtypelokalitet. Beitepresset ser ut til å være tilstrekkelig for å opprettholde 
naturverdiene på plassen. På sikt vil det være nødvendig å rydde vier i de fuktigste delene av 
området, og eineren bør også holdes i sjakk. Området må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et viktig seterlandskap hvor det har foregått utstrakt 
habitatsødeleggelse i form av oppdyrking og gjengroing.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten består av ugjødslet og tradisjonelt hevdet mark med et representativt 
biomangfold. Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori viktig (B).  

 
 
Registrerte planter (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, blåklokke*, dunhavre*, dvergjamne*, einer, engkvein, engsoleie, engsyre, 
finnskjegg*, fjellmarikåpe*, fjellrapp*, fjelltimotei*, fjelløyentrøst*, flekkmure*, fløyelsmarikåpe*, 
følblom, gulaks*, gullris, harerug*, kattefot*, legeveronika*, ryllik, sauesvingel*, setergråurt, 
skogstorkenebb, slirestarr*, småengkall*, stivstarr*, sølvbunke, tepperot*.  
 
 
 

 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
ØVRE BØRKDALSSÆTRIN, SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Øvre Børkdalssætrin (tidligere Børkdalsætrin) 
ID Naturbase: BN00022067 
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 164/2, 142/2, 142/8 og 142/39 
UTM 33 midtpunkt: 2217920,6819866 
Areal: 12 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng med overgang til heisamfunn 
Verdi: Svært viktig – A 

 
Naturtypelokaliteten Øvre Børkdalssætrin tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er innlemmet i Naturbase i 2004 etter feltundersøkelser ved Andres Breili, og 
har siden stått oppført uten områdeavgrensing under navnet Børkdalssætrin. Tanaquil Enzensberger 
har i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor utført nye feltundersøkelser 10.09.2015 og har 
på grunnlag av dette laget ny beskrivelse med områdeavgrensing og ny verdivurdering og nytt navn.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på fjellet sør for Håkåsætervatnet, nær 
kommunegrensen mot Gausdal, og ligger på begge sider av Øverstølvegen, som nås ved å ta 
Børkdalsvegen sørover fra Gålå. Avgrensing av lokaliteten mot gjødslet og oppdyrket mark i vest, 
nord og nordøst og mot bjørkeskog i sørøst er gjort med skjønn, der særlig avgrensing mot ikke 
dyrket mark som er gjødslet er usikker. Øverstølvegen og seterbygninger som ikke lengre er i bruk er 
tatt med innenfor avgrensingen.  
Lokaliteten ligger på et bergartsskille, med fyllitt, skifer og sandstein i øst og amfibolityt og gneis mot 
Børkdalen i vest. Løsmassene består av mektig morene, som danner en tørr rygg i nordøstlig-
sørvestlig retning. Vegetasjonsgeografisk hører lokaliteten til i Nb-OC-Nordboreal vegetasjonssone, 
overgangsseksjonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en del av setergrenda Børkdalssætrin og 
har tidligere trolig vært i daglig bruk som beite i setersesongen. Setervollene har trolig også vært 
brukt til slått, men arealet har i dag heller beitepreg enn slåttepreg. Vegetasjonen ligger nær G8-
Flekkmure-sauesvingeleng, med overganger til mer heipregete typer.   
Artsmangfold: Lokaliteten er artsrik med mange habitatsspesialister/naturengplanter; tjuesju slike 
indikatorer ble tellet opp. Mange av disse er seterplanter, det vil si arter som er spesialisert på åpen 
seminaturlig mark i fjellet, blant disse rankfrøstjerne og bakkesøte, begge oppført som nær trua (NT) 
på rødlista, håndmarinøkkel, oppført som sårbar (VU) på rødlista, og flere ganske krevende arter, 
som vanlig marinøkkel, snøsøte og gulmaure. Funn av de to beitemarksoppene gul vokssopp og seig 
vokssopp, som begge må sies å være ganske svake indikatorer på kontinuitetspreget seminaturlig 
mark, kan være et tegn på at det kan være mulig å finne flere interessante beitemarksopper ved et 
gunstigere tidspunkt.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var nedbeitet av storfé ved besøkstidspunktet. Det er 
betydelig gjengroing med einer. Deler eller hele lokaliteten har tidligere trolig vært brukt av en 
nedlagt seter. Et gjerde skiller den nordligste delen fra resten av området, og det er ikke sikkert at 
alle deler av lokaliteten blir brukt på samme vis.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig at beitepresset opprettholdes. Området må ikke gjødsles. Rydding av 
einer er nødvendig om lokaliteten skal beholde sine naturverdier.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et viktig seterlandskap hvor det har foregått utstrakt 
habitatsødeleggelse i form av oppdyrking og gjengroing. Børkdalsetrene er foreløpig lite undersøkt, 
og det er sannsynlig at det finnes flere arealer med viktig naturbeitemark i området. 
Verdibegrunnelse: Artsmangfoldet innen karplanter, med 27 habitatsspesialister, gjenspeiler lang 
kontinuitet som kulturlandskap i området og det er registrert to arter i rødlistekategori nær truet 
(NT). Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori svært viktig (A).  

 
Registrerte planter (rødlistestatus i parentes, habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, bakkesøte (NT)*, blåklokke*, blåkoll, dunhavre*, einer, engfiol*, engkvein, engsyre, 
finnskjegg*, fjellmarikåpe*, fjellrapp*, fjelltimotei*, fjelløyentrøst*, flekkgrisøre*, flekkmure*, 
følblom, grasstjerneblom, gulaks*, gullris, gulmaure*, handmarinøkkel (VU)*,harerug*, hvitkløver, 
hårsveve*, kattefot*, kornstarr*, legeveronika*, maiblom, marinøkkel*, rankfrøstjerne (NT)*, ryllik, 
sauesvingel*, seterfrytle*, setergråurt, skogstorkenebb, slirestarr*, snøsøte*, smyle, småengkall*, 
småsyre.  
 
Registrert sopp: 
Gul vokssopp, seig vokssopp.  
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Godt beitet, artsrik eng mellom kraftig einervekst på Øvre Børkdalssætrin. Foto T. Enzensberger 10.09.2015 
 

 
Håndmarinøkkel på Øvre Børkdalssætrin. Foto T. Enzensberger 10.09.2015 

 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
NORDGARD ROLSTADSETRA, SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Nordgard Rolstadsetra 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 46/1 
UTM 33 midtpunkt: 219183,6825612 
Areal: 7,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng med overgang til heisamfunn 
Verdi: Viktig – B 

 
Naturtypelokaliteten Nordgard Rolstadsetra tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
11.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 800 moh ved en stikkveg av Børkdalsetervegen til 
Gjelsetrin. Den består både av en seterkve og gammel seterslått sør for stikkvegen og seternære 
utmarksbeiter nord for stikkvegen. Avgrensing mot gjengrodde partier i nord og mot gjødselpreget, 
dyrka mark er gjort ved skjønn. Stikkvegen, et sel og en slåtteløe er tatt med innenfor avgrensingen.  
De geologiske forholdene er ganske gunstige, med fyllitt, skifer og sandstein i berggrunnen og 
løsmasser som besår av morene. Vegetasjonsgeografisk hører lokaliteten til i Nb-OC-Nordboreal 
vegetasjonssone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Områdene sør for vegen er gammel slåttemark, men 
blir nå, som omkringliggende, slakere mark er oppdyrket, benyttet som beite. Det er også et lite 
inngjerdet seterkve ved selet. Nord for vegen og mot nordøst er det fortsatt åpen, artsrik 
naturbeitemark. Arealet faller bratt mot øst og Børkdalsetervegen og danner fine, artsrike tørrenger. 
Artsmangfold: Lokaliteten er artsrik med mange habitatsspesialister/naturengplanter; tjuefire slike 
indikatorer ble tellet opp. Det ble observert flere ganske krevende arter, som marinøkkel og 
bakkesøte (NT), sandfiol og sandløvetann. Det ble ikke registrert rødlistete planter. Funn av 
beitemarksoppene liten vokssopp, brunfnokket vokssopp (NT) og mønjevokssopp indikerer 
kontinuitetspreget seminaturlig mark, og kan være et tegn på at det kan være mulig å finne flere 
interessante beitemarksopper ved et gunstigere tidspunkt.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var godt beitet ved besøkstidspunktet, og det var få 
strøopphopninger. Nord for vegen er det betydelig gjengroing med einer, gran og bjørk. Utkantene 
av lokaliteten nær oppdyrket areal er noe gjødselpreget.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig at beitepresset opprettholdes. Området må ikke gjødsles. I nord og 
nordøst ville det være svært fordelaktig å rydde gjengroingskratt og einer for å oppmuntre bedre 
avbeiting og dermed ta vare på det særåpregete naturmangfoldet 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et viktig seterlandskap hvor det har foregått utstrakt 
habitatsødeleggelse i form av oppdyrking og gjengroing. Det er sannsynlig at det finnes flere arealer 
med viktig naturbeitemark i området. 
Verdibegrunnelse: Artsmangfoldet innen karplanter, med 24 habitatsspesialister, gjenspeiler lang 
kontinuitet som kulturlandskap i området og det er registrert to arter i rødlistekategori nær truet 
(NT). Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori viktig (B).  

 
 
Registrerte planter (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, bakkestjerne*, bakkesøte (NT)*, blåklokke*, blåkoll, dunhavre*, einer, engfiol*, 
engkvein, engsyre, finnskjegg*, fjellmarikåpe*, fjellrapp*, fjelltimotei*, flekkmure*, følblom, 
gjetertaske, gulaks*, gullris, gulmaure*, harerug*, hvitkløver, hårsveve*, kattefot*, kjerteløyentrøst*, 
legeveronika*, marinøkkel*, prestekrage*, ryllik, rødknapp, sandfiol*, sandløvetann*, sauesvingel*, 
seterfrytle*, småengkall*, småsyre.  
 
Registrert sopp: 
Brunfnokket vokssopp (NT), mønjevokssopp, liten vokssopp.  
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Tørreng med mye bakkesøte på Nordgard Rolstadsetra. Foto T. Enzensberger 11.09.2015. 

 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
HELGÅSBAKKEN, SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Helgåsbakken 
ID Naturbase: Ny lokalitet 
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 81/168 
UTM 33 midtpunkt: 231779,6828570 
Areal: 2,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8-Flekkmure-sauesvingeleng, G13-Frisk, næringsrik «natureng». 
Verdi: Lokalt viktig – C  

 

 
Naturtypelokaliteten Helgåsbakken tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
12.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger omtrent 7 km (luftlinje) sør for Hundorp og kan 
lettest nås ved å ta stikkvegen til Helgåseter fra Bjørnstulvegen. Den inngjerdete lokaliteten ligger 
rett ved vegen, rett ved Steinåas løp. Lokaliteten ligger på berg av leirskifer, sandstein og kalkstein. 
Løsmassene består av morene. Vegetasjonsgeografisk hører lokaliteten til i Nb-OC-Nordboreal 
vegetasjonssone, overgangsseksjonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Setra har vært nedlagt i et par tiår, og enga har vært 
oppdyrket og gjødslet med husdyrgjødsel. På begynnelsen av 1970-tallet ble vegen bygget tvers over 
setervollen. Enga er nå bare sporadisk i bruk som beite. Vegetasjonen består av en blanding av 
gjødseltolerante arter og indikatorer på semi-naturlig eng, og er vanskelig å kategorisere som type.  
Vegetasjonstypen befinner seg mellom G8-Flekkmure-sauesvingeleng på tørre områder og G13-Frisk, 
næringsrik «natureng» på det fuktigeste.   
Artsmangfold: Plantemangfoldet inneholder en god del gjødseltolerante arter/gjengroingsarter, men 
også en del habitatsspesialister for seminaturlig eng. Femten slike 15 habitatsspesialister ble 
registrert, flest i den tørre utkanten mot veien, og færrest i de fuktigere områdene mot vest.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var ikke beitet ved besøkstidspunktet, og det var store 
strøopphopninger. Arealet er fortsatt åpnet med få busker eller trær.   
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: For å opprettholde og styrke kvalitetene som seminaturlig eng trenger stykket 
igjen å komme i hevd, med beite eller årlig slått. Området må ikke gjødsles. Trolig ville gjenopptatt 
hevd fungere som restaurering, og gi økt artsmangfold og dermed at lokaliteten kan vurderes i en 
høyere verdikategori (se nedenfor).  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et viktig seterlandskap hvor det har foregått utstrakt 
habitatsødeleggelse i form av oppdyrking og gjengroing.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er i dårlig hevdstilstand og preget av forfall og gjengroing. Det er 
imidlertid sannsynlig at gjenopptatt hevd med slått eller beite (uten gjødsling) ville føre til at 
artsmangfoldet tok seg opp. Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori lokalt viktig (C).  

 
 
Registrerte planter (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, ballblom*, blåklokke*, dunhavre*, engkvein, engsoleie, engsyre, finnskjegg*, 
fjellmarikåpe*, fjelltimotei*, følblom, gulaks*, gullris, harerug*, hvitbladtistel, ildsveve*, kvastsveve, 
kildemarikåpe, legeveronika*, prestekrage*, ryllik, rødkløver, rødknapp, seterfrytle*, setergråurt, 
skogstorkenebb, smyle, småengkall*, storengkall*, stormarimjelle, sølvbunke, tyrihjelm.  
  
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
KORSTADHÅGÅN/NØSRTEGÅRDSHÅGÅN,  
SØR-FRON KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Korstadhågån/Nørstegårdshågån 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 34/1, 34/3, 35/14 
UTM 33 midtpunkt: 231820,6837404 
Areal: 27 daa 
Naturtype: Hagemark, Naturbeitemark 
Utforminger: N3-Sig-vegetasjon, G8-Flekkmure-sauesvingeleng 
Verdi: Lokalt viktig – C 
 

 
Naturtypelokaliteten Korstadhågån/Nørtegårdshågån tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
29.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs oversiden av Pyntabergvegen i lisiden til 
Ormberget, omkring 2, 5 km fra Hundorp, og omfatter fra vest mot øst teiger under de tre 
eiendommene 35/14, 34/1 og 34/3. Terrenget vender mot sørvest, slakt nærmest vegen og brattere 
høyere oppe. Berggrunnen på stedet består av dolomittisk sandstein og fyllitt. Løsmassene består av 
morene. De lavestliggende og ganske flate delene av eiendommen 34/1 er svært fuktige, med 
forsumpet mark. Det kan skyldes kildeframspring eller utsig fra et omlagt bekkeløp som skiller mot 
eiendommen 35/14 i øst. Forholdene er også relativt fuktige på 35/14, mens det utenfor dette 
våtmarksområdet er ganske tørre forhold, stedvis med berg i dagen. Vegetasjonsgeografisk hører 
lokaliteten til i Sb-C1-sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er et gardsnært beite, hvor trolig enkelte 
partier har vært benyttet som slåttemark i eldre tid. Øverst og i øst står det mange eldre bjørketrær 
som gir hagemarkspreg, selv om økende gjengroing gjør dette vanskelig å se. Vegetasjonen er svært 
forskjellig i de mest forsumpete områdene til de tørreste bakkene. De fuktigste områdene er nær N3-
Sig-vegetasjon, de tørreste nær G8-Flekkmure-sauesvingeleng, med overganger til mer 
skyggetålende vegetasjon der arealet er tett tresatt.    
Artsmangfold: Lokaliteten har tapt mange av kvalitetene som hører til et naturbeite; bare 13 
indikatorer/habitatsspesialister for seminaturlig mark ble tellet opp. Det ble ikke sett rødlistete arter.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Ei geile fra Nørstegardshågån og Holbrekka går over Pyntabergvegen og 
fortsetter opp til beiteutmarka over lokaliteten, noe som forsterker inntrykket av at området har 
vært i bruk som beite over lengre tid. Det meste av lokaliteten er i rask gjengroing. Den østligste, 
tørre delen har en del einer, og de øvre (nordlige) delene av lokaliteten er nesten dekket av 
bjørkekratt. Det har dannet seg betydelige strøsjikt. Det er også utført grøftingstiltak, trolig i 
forbindelse med at omkringliggende dyrkamark har blitt drenert. 
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Om naturkvalitetene skal beholdes er det viktig at arealet blir godt nedbeitet 
årlig. De fuktigste delene er best egnet som storfébeite. Området må ikke gjødsles. Rydding av trær 
og einer er også ønskelig.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere verdifulle naturbeiter i bygda, som er truet av gjødsling og 
oppdyrking.  
Verdibegrunnelse: Det dreier seg utvilsomt om et lite gjødslet naturbeite med lang tidligere 
kontinuitet, men da hevdstilstanden på et lavmål, og gjengroingsprosessen er langt framskredet, 
vurderes lokaliteten å tilhøre verdikategori lokalt viktig (C).  

 
Registrerte planter (habitatsspesialister merket*): 
Bleikstarr, blåklokke*, engfiol*, engfrytle*, engkvein, engsoleie, engsyre, fagerknoppurt*, 
finnskjegg*, fjellrapp*, fløyelsmarikåpe*, gjerdevikke, gran, grasstjerneblom, gulaks*, harerug*, 
hundegras, hundekjeks, hvitbergknapp, hvitkløver, hvitmaure*, hårsveve*, legeveronika*, ryllik, 
rødkløver, setermjelt*, skogsiv, skåresildre, stormarimjelle, stormaure, sølvbunke, vassrøyrkvein. 
 
Registrert sopp: 
Krittvokssopp, engvokssopp.  
 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
PYNTABERGET, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Pyntaberget 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 27/2 
UTM 33 midtpunkt: 232938,6836109 
Areal: 3,6 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: F3-Bergknaus og bergflate, F4-Urterik kant, G7-Dunhavre-eng 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Pyntaberget tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
29.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nedsiden av Pyntabergvegen tvers overfor det 
gamle sanatoriet Pyntaberget, omkring 2 km nord for Hundorp. Terrenget er tørt, ganske flatt øverst 
ved vegen, men deretter fallende mot sørvest. Flaten øverst er opparbeidet for fritidsbruk med en 
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liten oppgruset parkeringslomme og et par sittebenker på den vesle grassletta. Berggrunnen består 
av metasandstein og fyllitt med enkelte karbonatlag. Løsmassene består av morene, men nedenfor 
flata er løsmassedekket svært tynt, med mye bart berg. Vegetasjonsgeografisk hører lokaliteten til i 
Sb-C1-sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er fra gammelt av gardsnært beite. De øvre 
delene av Pyntaberget som er skrinne og tørre og har holdt seg åpne. På toppen er en liten 
grasbevokst flate, som blir vedlikeholdt av slitasje, og som også sporadisk blir beitet.  
Artsmangfold: Lokaliteten er, selv om den er liten et rikt artsmangfold som hører hjemme i 
seminaturlig eng. Av habitatspesialister/indikatorer innen karplanter ble det sett 24 arter, blant disse 
nær truet (NT) bakkesøte. Det ble også sett 7 arter av beitemarksopp. Det dreiet seg om relativt 
trivielle arter, men funnet kan tyde på at det kan være grunnlag for å finne flere ved et mer gunstig 
tidspunkt.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Grassletta på toppen er i god hevdstilstand, med kort grasdekke uten 
strøopphopninger. Ved besøkstidspunkt var det spor etter beitende kyr. Utkantene har blitt ryddet, 
og noe ryddemateriale er kastet nedover bakken. Parkeringslommen er gruset opp. Einer står ganske 
tett i utkantene, og det har begynt å etablere seg lauvtrekratt inne i einerkrullene. En del større 
furutrær står i sørøstre del av lokaliteten.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Om naturkvalitetene skal beholdes er det viktig at arealet blir godt nedbeitet 
årlig. Hvis det ikke er mulig, kan beite erstattes av klipping med klippeutstyr som samler opp 
materialet. Rydding av einer og fjerning av lauvtreoppskott langs kantene og nedover bakken er 
ønskelig. Området må ikke gjødsles. Ryddeavfall og eventuelt klippeavfall bør fjernes fra lokaliteten.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere verdifulle naturbeiter i bygda, som er truet av gjødsling og 
oppdyrking.  
Verdibegrunnelse: Det dreier seg utvilsomt om et lite gjødslet naturbeite med lang tidligere 
kontinuitet. God forekomst av habitatsspesialister (naturengplanter og beitemarkssopp), med én 
rødlistet art (bakkesøte, NT) gjør at lokaliteten vurderes å tilhøre verdikategori viktig (B).  

 
Registrerte planter (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, bakkesøte* (NT), blåklokke*, blåkoll, blårapp, dunhavre*, einer, engfiol*, engfrytle*, 
enghavre*, engkvein, engnellik*, fjellrapp*, fløyelsmarikåpe*, følblom, gjeldkarve*, gulaks*, 
gulmaure*, gåsemure, harerug*, hvitkløver, hvitmaure*, hårsveve*, kattefot*, legeveronika*, 
rødknapp, røsslyng, sandfiol*, sauesvingel*, setermjelt*, småsmelle, småsyre, sølvmure*, tiriltunge*,  
tjæreblom*, vanlig arve.  
 
Registrert sopp: 
Beiterødspore, brunsvart jordtunge, engvokssopp, gul vokssopp, krittvokssopp, ruterøyksopp, 
silkerødspore. 
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Grassletta på Pyntaberget med spor etter beitedyr. Foto T. Enzensberger 29.09.2015 
 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
ORMBERGET, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Ormberget 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 34/1 
UTM 33 midtpunkt: 231805,6837716 
Areal: 10 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: F3-Bergknaus og bergflate, F4-Urterik kant, G7-Dunhavre-eng 
Verdi: Lokalt viktig – C 
 

 
Naturtypelokalitet Ormberget tegnet inn på ortofoto fra Gislink (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
29.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten, som ligger i Øverbygda i Sør-Fron og lettest nås ved 
stikkveg fra Kvarvvegen.  Stikkvegen inngår i den gamle buføringsvegen fra gardene nedenfor som 
fortsetter opp gjennom lokaliteten. Avgrensing er gjort etter skjønn i den minst gjengrodde delen av 
området. Terrenget heller i sørøstlig retning. Berggrunnen består av metasandstein og fyllitt med 
enkelte karbonatlag. Løsmassene består av morene. Vegetasjonsgeografisk hører lokaliteten til i Sb-
OC-sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av gammel beiteutmark, som nå er 
lite brukt og temmelig gjengrodd.  Langs vegen har beitingen i sin tid vært mest intens, slik at disse 
områdene har holdt best på beitepreget. Ellers har de tørreste områdene med tynt jordsjikt holdt seg 
best, og er dominert av dunhavre-eng med godt innslag av engkvein. Partier med dypere jordsjikt har 
partivis en del nitrofil vegetasjon. 
Artsmangfold: Lokaliteten har fortsatt en del av artsmangfoldet som hører til seminaturlig eng. Av 
habitatspesialister/indikatorer innen karplanter ble det sett 13 arter, men det forekommer også 
partier som viser tegn til dårlig hevd med brennesle, bringebær, hundekjeks og tyrihjelm. Det er også 
steder som er helt dominert av snerperøyrkvein. De trivielle beitemarksoppene krittvokssopp og 
engvokssopp ble registrert.  
Bruk, tilstand og påvirkning: På grunn av lang tid uten beiting er det betydelige opphopninger av 
daugras og lokaliteten er i ferd med å gro helt igjen. Det er både stor bjørk, bjørkekratt og frøplanter, 
og mange frøplanter av gran.  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Naturkvalitetene som er knyttet til seminaturlig eng kan bare holdes ved like om 
arealet kommer i beitehevd så raskt som mulig, sammen med rydding av lauvtreoppskott. Helst 
burde det ryddes og beites også i de gjengrodde områdene som ligger utenfor lokaliteten. Området 
må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere verdifulle naturbeiter i bygda, som er truet av gjødsling og 
oppdyrking. Lokaliteten ligger nær og kan muligens etter nærmere undersøkelser slås sammen med 
den nærliggende lokaliteten Bergheim ID BN00101208. 
Verdibegrunnelse: Det dreier seg om et lite gjødslet naturbeite med lang tidligere kontinuitet. 
Lokaliteten er i dårlig hevd og preget av strek gjengroing og har få habitatsspesialister. Den vurderes 
derfor å tilhøre verdikategori lokalt viktig (C).  

 
Registrerte planter (rødlistestatus i parentes, habitatsspesialister merket*): 
Bleikstarr, blåklokke*, brennesle, bringebær, dunbjørk, einer, engfiol*, engfrytle, engsoleie, 
fagerknoppurt*, finnskjegg*, fjellrapp*, fløyelsmarikåpe*, gjerdevikke, gran, grasstjerneblom, 
gulaks*, harerug*, hundegras, hundekjeks, hvitbergknapp*, hvitkløver, hvitmaure*, hårsveve*, 
legeveronika*, rødkløver, setermjelt*, skogstorkenebb, skåresildre, snerperøyrkvein, stormarimjelle, 
stormaure, tveskjeggveronika, tyrihjelm.  
 
Registrert sopp: 
Engvokssopp, krittvokssopp. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SKAR, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Skar  
ID Naturbase: BN00022058 (gammelt navn Skard østre, naturbeitemark) 
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 55/9, 50/14 
UTM 33 midtpunkt: 226671,6839232 
Areal: 43 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G7-Frisk-tørr, middels baserik eng, G3-Sølvbunkeeng  
Verdi: Svært viktig – A 
 
 

 
Naturtypelokaliteten Skar tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er tatt inn i Naturbase etter feltundersøkesser ved Jan Wesenberg 
31.07.2004. Tanaquil Enzensberger utførte ny feltundersøkelse 29.09.2015 i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor, og kom på grunnlag av dette fram til revidert navn, 
områdeavgrensing, beskrivelse og verdisetting for lokaliteten.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger som en sørvendt skrånende hylle i Solbrålia på en 
høgde rundt 550-575 moh. Den nås lettest ved stikkvegen Skarsvegen fra Kilevegen i Harpefoss. Skar 
er et fraflyttet gårdsbruk med et konglomerat av overflatedyrket, fulldyrket mark og natureng.  Ved 
lokalitetsavgrensingen er avgrensing mot gjødselpreget og fulldyrket mark gjort ved skjønn og etter 
konsultasjon med AR5. I utkantene følger avgrensingen gjerdet til gårdsbruket. 
Berggrunnen på stedet består av sandstein og fyllitt, men det er mer kalkrike bergarter lengre oppe i 
lia, som ha stor påvirkning på sigevann. Løsmassene består av morene. Det er stedvis tynt 
løsmassedekke med berg i dagen, mens det også forekommer partier med frisk, dyp jord 
Vegetasjonsgeografisk hører lokaliteten til i Sb-C1-sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental 
seksjon.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er fra gammelt av satt sammen av åker, 
eng og hamning, men nylig dyrket mark og mark med gjødselpreg er holdt utenfor i denne 
sammenhengen. Omgivelsene er tett tresatt og har i dag skogspreg. I sør, altså på de laveste nivåene, 
er det påtakelig skyggeeffekt, og det står også treklynger og noe kratt inne i lokaliteten. Selv om det 
er mange rydningsrøyser som viser at marka har vært benyttet til slått eller åker i perioder, er det nå 
beite som preger stedet, og naturbeitemark er derfor valgt som naturtype. Vegetasjonen veksler 
mellom G7-Tørreng og mer fuktige typer med ballblom. Flekkvis er vegetasjonen også mer 
gjødselfavorisert og noen steder skyggepåvirket, med dannelse av G3-Sølvunkeeng.  
Artsmangfold: Innen karplanter er artsmangfoldet stort, med hele 31 habitatspesialister/indikatorer 
på seminaturlig eng. Blant disse ble det sett rankfrøstjerne (rødlistet som NT, nær truet) og 
dragehode (VU, sårbar og prioritert art) samt en forekomst av dundå (EN, sterkt truet). I tillegg 
registrerte Jan Wesenberg vårveronika (NT, nær truet) ved besøk 31.07.2004. Ved besøket i 2015 ble 
det også sett 13 ulike beitemarksopper, hvorav de fleste er relativt trivielle arter, men brun 
engvoksopp er rødlistet i katergori VU (nær truet). Dette kan tyde på at det kan være potensial for 
funn av flere interessante ved gunstigere forhold.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er i dag inngjerdet og blir benyttet som beitemark. Det ble ikke 
sett betydelige strøopphopninger på marka, men tydelige gjengroingstendenser viser at det har vært 
noe ujevnt beitepress opp gjennom årene. Det er flere rydningsrøyser og andre rester av 
steinkonstruksjoner. 
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikke sett fremmede arter på stedet. 
Skjøtsel og hensyn: Det er svært viktig at denne lokaliteten blir holdt åpen og tilrettelagt for 
biomangfoldet som hører hjemme i seminaturlig eng og rasmarksenger. Tradisjonell slåttehevd (sein 
slått med fjerning av slåttemateriale og uten gjødsling) vært det beste alternativet, men årlig god 
nedbeiting vil også bety god hevd. Om det skulle være av interesse, ville hevd ved slått utvilsomt 
kunne utløse tilskudd fra Miljødirektoratet som ville forsvare kostnaden. Rydding av lauvtreopplag og 
fjerning av gransmåplanter er viktig for å stanse gjengroingsprosessen, og det burde helst også vært 
fjernet trær fra randsonene for å forhindre nedskygging. Gjødsling vil gå ut over artsmangfoldet og 
bør unngås. En utvidelse av lokaliteten kan bli aktuell om de tidligere oppdyrkete områdene og 
ryddete randsoner kommer inn i et tradisjonelt hevdsregime igjen.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere verdifulle naturbeiter i området, som er truet av gjødsling og 
oppdyrking. Tett inntil ligger lokaliteten Skar Vestre, hvor det er registrert mange naturengplanter og 
som er et viktig habitat for flere rødlistete insektarter.  
Verdibegrunnelse: Hele 31 habitatsspesialister, deriblant to planter i rødlistekategori nær tuet (NT), 
to i rødlistekategori sårbar (VU) og én i rødlistekategori sterkt truet (EN), og som viktig habitat for 
insektarter som også har høy rangering på rødlista, og som er registrert på nabolokaliteten Vestre 
Skar, gjør dette store området temmelig unikt. Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori 
svært viktig (A).  
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Registrerte planter (rødlistestatus i parentes, habitatsspesialister merket*): 
Bakkemynte*, ballblom*, bergmynte, bergveronika*, blåklokke*, blåkoll, dragehode (VU)*, dunbjørk, 
dunkjempe*, dundå (EN)*, einer, engfiol*, enghavre*, enghumleblom, engkvein, engnellik*, 
fagerknoppurt*, fjellnøkleblom, fjellrapp*, flekkgrisøre*, flekkmure*, fløyelsmarikåpe*, fugletelg, 
gjeldkarve*, gran, gulaks*, gulflatbelg, gulmaure*, hvitbergknapp, hvitbladtistel, hvitkløver, 
hvitmaure*, hårsveve*, hundegras, kanelrose, karve, kornstarr*, kransmynte, legeveronika*, 
lundrapp, nakkebær, mjødurt, osp, prestekrage*, rankfrøstjerne (NT)*, ryllik, rødkløver, rødknapp, 
sandfiol*, setermjelt*, skogkløver*, skåresildre, stemorsblomst, sølvbunke, sølvmure*, tiriltunge*, 
tårnurt, vill-lin*, vårveronika (NT)*.  
 
 
Registrert sopp (rødlistestatus i parentes): 
Bleik engvokssopp, brun engvokssopp (VU), brunsvart jordtunge, grønn vokssopp, gul vokssopp, 
honningvokssopp, kjeglevokssopp, krittvokssopp, liten vokssopp, silkerødspore, skarlagenvokssopp, 
skjør vokssopp, svartdogget vokssopp. 
 
 

 
Brun engvokssopp på lokaliteten Skar 29.09.2015. Foto T. Enzensberger  
 
 
 
 
 

Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SKAR VESTRE, SØR-FRON KOMMUNE 

Lokalitetsnavn: Skar Vestre 
ID Naturbase: BN00022059 (Gammelt navn Skard Vestre, naturbeitemark) 
Kommune: Sør-Fron 
Gnr/bnr: 55/1, 55/3 
UTM 33 midtpunkt: 226295,6839405 
Areal: 25 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G7-Frisk-tørr, middels baserik eng 
Verdi: Viktig – B 

 
Naturtypelokaliteten Skar tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 

Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er opprinnelig tatt inn i Naturbase på grunnlag av feltundersøkelser ved Jan 
Wesenberg 31.07.2004. Tanaquil Enzensberger utførte ny feltundersøkelse 29.09.2015 i oppdrag for 
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, og kom på grunnlag av dette fram til revidert navn, 
områdeavgrensing, beskrivelse og verdisetting for lokaliteten. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av innmarka til de de to nedlagte brukene Øvre 
Skar (55/3) og Nedre Skar (55/1) og ligger i sørvestvendt skrånende terreng i Solbrålia på en høgde 
rundt 540-585 moh. Den nås lettest ved stikkvegen Kilevegen fra Kilevegen i Harpefoss, som går fram 
til nabobruket Skar. Berggrunnen på stedet består av sandstein og fyllitt, men det er mer kalkrike 
bergarter lengre oppe i lia, som har stor påvirkning på sigevann. Løsmassene består av morene og 
rasjord. I de øvre områdene er det stedvis tynt løsmassedekke med berg i dagen og ur, mens de 
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lavereliggende delene har dypt jordsmonn.  Vegetasjonsgeografisk hører lokaliteten til i Sb-C1-
sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Den høyest liggende delen av lokaliteten, over og rundt 
husene til Øvre Skar er gammel naturbeitemark med tørreng- og rasmarkspreg. Engene på nedsiden 
av dette har vært fulldyrket og gjødslet, og er i dag i framskreden gjengroingsprosess. Etter tvil er 
disse engene likevel tatt med inn i lokaliteten som er kategorisert som naturbeitemark, da det som 
kanteffekt opptrer en den naturengarter, og da lokaliteten er et svært viktig habitat for sjeldne og 
truete insektarter som er knyttet til seminaturlig eng.  Rasmark og tørreng i overkanten er svært 
artsrik i vegetasjon som nærmer seg F3-Bergknus og bergflate, F4-Urterik kant og G7-Tørreng. 
Dersom utviklingen med økende forbusking fortsetter, kan det hende lokaliteten bør vurderes på 
nytt, og områdene bør slås sammen med høyrere liggende områder i en lokalitet med rasmark og 
berg.  
Artsmangfold: Områdene over ved tunene til Skar og Øvre Skar huser enda et interessant 
plantemangfold, selv om einer og einstape er i ferd med å sluke de mest interessante delene av 
feltsjiktet. Det ble her sett 16 habitatsspesialister/indikatorer på seminaturlige vegetasjonstyper, 
blant disse de to nær truete (NT) artene hengepiggfrø og krattsoleie. I kunstengene nedenfor påviste 
Frode Ødegård i 2005 blant annet enggjødselgraver og hårengkryper, begge rødlistet i kategori sterkt 
truet (EN) og billen Lathrorubium dilutum i kategori sårbar (VU). Det er også kjent at 
apollosommerfugl, i rødlistekategori nær truet (NT) flyr på engene i området, sist påvist av Bjørn 
Harald Larsen og Jon Bekken i 2009.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Hele lokaliteten bærer preg av manglende hevd og gjengroing. De 
tørreste områdene i nord (over og ved husene til Skar og Skar Øvre) har holdt seg lengst, men her er 
gjengroing med einer, einstape og lauvtrekratt påtakelig. De oppdyrkete engene til Skar Øvre og 
Nedre har et tykt strølag som har hopet seg opp over en god del år, så bare konkurransesterke og 
gjødseltolerante planter har holdt ut, blant disse mye einstape Både lauvtrekratt og gran er under 
etablering i engene. Særlig gråor danner tette kratt. 
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Om preget av naturbeitemark med sitt verdifulle biomangfold skal beholdes, må 
arealet så snart som mulig komme i hevd igjen. De truete insektartene som forekommer her er også 
knyttet til det åpne kulturlandskapet. Det beste ville være å fjerne strøsjiktet ved bråtebrann, og 
deretter sørge for årlig nedbeiting av engene. Tørrbakkene ovenfor kan holdes åpne ved en 
kombinasjon av kratt/einerrydding og (saue-)beite. Området må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere verdifulle naturbeiter i området, som er truet av gjødsling og 
oppdyrking. I nærmeste nabolag ligger A-lokaliteten Skar.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten svært dårlig hevdstilstand, og store deler kan ut fra feltsjiktet ikke 
kategoriseres som naturbeitemark. På grunn av forekomster av høyt rødlistete insektarter (én nær 
tuet (NT), én sårbar (VU) og to sterkt truet (EN), samt to rødlistete plantearter (begge i kategori NT, 
nær truet) har lokaliteten tidligere vært vurdert som svært viktig (verdikategori A). Tatt i betrakting 
at hevdstilstanden er så dårlig at lokaliteten nesten ikke er egnet som habitat for disse, vurderes den 
nå å tilhøre verdikategori viktig (B).  
 
Registrerte planter (rødlistestatus i parentes, habitatsspesialister merket*): 
Bakkefiol, bakkemynte*, bergmynte, bergrøyrkvein, blåklokke*, blåkoll, burot, dunbjørk, 
dvergmispel, einer, einstape, enghavre*, enghumleblom, engkvein, engnellik*, engsmelle, engsoleie, 
fjellrapp*, flekkmure*, fuglevikke, gjeldkarve*,  gran, gråor, gulaks*, gulflatbelg, gulmaure*, 
hengepiggfrø (NT), hvitbergknapp, hvitmaure*, hundegras, kanelrose, karve, kransmynte, krattsoleie 
(NT)*, legeveronika*, osp, prestekrage*, rundbelg, ryllik, rødkløver, skogkløver*, skogvikke, 
småbergknapp, småsmelle, stemorsblomst, sølvbunke, sølvmure*, tiriltunge*, tårnurt.  
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
FORRESTADHÅGÅN, RINGEBU KOMMUNE 

Lokalitetsnavn: Forrestadhågån 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 22/2 
UTM 33 midtpunkt: 237985,6838745 
Areal: 1,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G7-Frisk-tørr, middels baserik eng 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Forrestadhågån tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
29.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten, ligger om lag 350 m øst for Venabygd kirke ved enden av 
Vangåsen som tar av fra Venabygdsvegen.  Området er gammel beitemark, som tidligere har hatt 
stor utstrekning, men som nå er preget av lavt beitepress og gjengroing. Avgrensingen følger utsiden 
av gjerdet til gårdsbruket mot sørvest, og i de andre himmelretningene er avgrensing mot svært 
gjengrodd mark gjort ved skjønn. Grusvegen Vangåsen og begynnelsen på en gammel buføringsveg 
mot nordøst er tatt med innenfor lokaliteten. Terrenget er relativt tørt og slett nede ved vegen og 
blir brattere mot nordøst, hvor det også er en del berg i dagen. Berggrunnen på stedet består av 
dolomittførende metasandstein. Løsmassene består av morene. Vegetasjonsgeografisk hører 
lokaliteten til i Mb-C1-mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er fra gammelt av gardsnært beite, som i 
dag nesten er gått ut av bruk. Da beitepresset tidligere har vært høgt og langvarig, har karakteren av 
beite holdt seg vedlike. Med økende gjengroing og lavt beitepress har en del arter som hører 
hjemme i hei- og skogspreget terreng kommet inn.  
Artsmangfold: Selv om lokaliteten er liten og delvis gjengrodd, inneholder den et rikt artsmangfold. 
Det ble sett 27 habitatspesialister/indikatorer på seminaturlig eng, blant disse rødlistet bakkesøte 
(NT, nær truet) og en forekomst av dundå (EN, sterkt truet).  
Bruk, tilstand og påvirkning: Dette naturbeitet bærer preg av at det ikke (eller bare sporadisk) blir 
beitet lengre, og det er store strøopphopninger på en del plasser, der også hundegras har inntatt en 
dominerende posisjon. Kantene er sterkt gjengrodd, både med einer, med gran og noe lauvtrær.   
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Om preget av naturbeitemark med sitt verdifulle biomangfold skal beholdes er 
det viktig at arealet årlig blir godt nedbeitet. Det er også nødvendig å utføre rydding av einer, gran og 
lauvtreoppslag. En utvidelse av lokaliteten er aktuell dersom rydding kombinert med beiting kommer 
i gang igjen. Området må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere verdifulle naturbeiter i området, som er truet av gjødsling og 
oppdyrking. I nærmeste nabolag er det også registrert en liten slåttemark av verdi (Vangåsen).  
Verdibegrunnelse: Det dreier seg utvilsomt om et lite gjødslet naturbeite med lang tidligere 
kontinuitet, men som er i svært dårlig hevdstilstand. God forekomst av habitatsspesialister med to 
rødlistete arter, derav én (dundå) i rødlistekategori sterkt truet (EN) gjør at lokaliteten vurderes å 
tilhøre verdikategori viktig (B).  

 
 
Registrerte planter (rødlistestatus i parentes, habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, bakkesøte (NT) *, bleikstarr, blåbær, blåklokke*, blåkoll, dundå (EN)*, dunkjempe*, 
dvergjamne*, einer, engfiol*, engfrytle*, enghavre*, engkvein, fjellrapp*, flekkmure*, gjeldkarve*, 
glattmarikåpe, gran, gulaks*, gulflatbelg, harerug*, hundegras, hvitmaure*, hårfrytle, hårsveve*, 
jåblom*, kattefot*, legeveronika*, prestekrage*, ryllik, rødkløver, røsslyng, sandfiol*, 
skogstorkenebb*, småengkall*, sølvmure*, tepperot*, tiriltunge*,  
.  
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Lokaliteten Forrestadhågån 29.09.2015. Foto T. Enzensberger  
 
 
 

Litteratur: 
Enzensberger, T. 2016. Biologiske verdier i kulturlandskap i Sør-Fron og Ringebu kommuner. 
Registreringer 2015. Rapport VTE 2-2016. ISBN 978-98-997928-28-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
VANGÅSEN, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Vangåsen 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 22/14 
UTM 33 midtpunkt: 237985,6838745 
Areal: 1 daa 
Naturtype: Slåttemark 
Utforminger: G8-Frisk-tørr, middels baserik eng 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Forrestadhågån tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
29.09.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten, ligger om lag 300 m øst for Venabygd kirke inntil vegen 
Vangåsen som tar av fra Venabygdsvegen.  Området er en del av slåttenga ved en nå nedlagt plass 
som av aronderingsmessige årsaker ikke har blitt jordarbeidet og gjødslet. Avgrensing følger gjerdet 
til plassen mot nord og øst og mot sør stikkevegen Vangåsen. Mot vest er avgrensing foretatt ved 
skjønn mot den oppdyrkete delen av marka. Her er også noe areal som er slått som plen tatt med i 
lokaliteten. Terrenget danner et trinn, hvor slåttemarksresten kommer i en liten bakke med 
sørvestlig eksponering. Berggrunnen på stedet består av dolomittførende metasandstein. 
Løsmassene består av morene, og bakken ser ut til å ha god tilgang på fuktighet. 
Vegetasjonsgeografisk hører lokaliteten til i Mb-C1-mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental 
seksjon.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er fra gammelt av slåttemark, som i dag 
knapt er i bruk, og hvor en del ved huset slås flere ganger om sommeren. Vegetasjonstypen ligger 
nær G8-Frisk-tørr, middels baserik eng.  
Artsmangfold: og delvis gjengrodd, inneholder den et rikt artsmangfold. Det ble sett 22 
habitatspesialister/indikatorer på seminaturlig eng, blant disse rødlistet rankfrøstjerne (NT, nær 
truet).  
Bruk, tilstand og påvirkning: Dette vesle engstykket har trolig blitt vedlikeholdt ved slått fordi eierne 
ønsket å stelle området nær huset selv om resten av slåttemarka ikke har blitt høstet lengre. Nede 
ved huset har bakken blitt slått oftere, trolig med plenklipper. Mot nord står en stor selje, men 
bakken under har fortsatt slåttepreg.  Ved besøkstidspunkt var skråbakken ikke slått, men så ut til å 
ha lite strøopphopninger. Enkelte ungplanter av bjørk har blitt tillatt å etablere seg. l utkanten ved 
gjerdet står skogen nå tett og skygger inn på enga. Slåttemarka utenfor lokalitetsavgrensingen bærer 
preg av oppdyrking og gjødsling og strøakkumulasjon, noe som også virker inn i utkantene av 
lokaliteten.  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Om slåttengpreget skal bevares er det viktig at arealet slås årlig på tradisjonelt vis 
(sein slått, ranking og bortføring av slåttematerialet, ingen gjødsling). Tilskott til utføring av slått fra 
Miljødirektoratet kan være aktuelt. Etablerende lauvtrær bør fjernes, og helst bør lauvtrær i utkant 
mot nordøst tynnes i eller fjernes helt. En utvidelse av lokaliteten kan være aktuell dersom resten av 
enga igjen kommer i regulær hevd og det skulle vise seg at vegetasjonstypen da beveger seg mot 
natureng.   
Del av helhetlig landskap: Det er flere verdifulle naturbeiter i området, som er truet av gjødsling og 
oppdyrking. I nærmeste nabolag er det også registrert naturbeitemark av verdi (Forrestadhågån).  
Verdibegrunnelse: Selv om lokaliteten er svært liten, dreier seg om lite gjødslet slåttemark av lang 
tidligere kontinuitet og i ganske god hevdstilstand. Tradisjonelt hevdet (ugjødslet eller lite gjødslet) 
slåttemark er en utvalgt naturtype fordi den nå er truet og sjelden. På grunn av dette, og fordi det er 
god forekomst av habitatsspesialister, blant annet nær truet (NT) rankfrøstjerne vurderes lokaliteten 
å tilhøre verdikategori viktig (B).  

 
Registrerte planter (rødlistestatus i parentes, habitatsspesialister merket*): 
Ballblom*, bleikstarr, blåklokke*, blåkoll, dunkjempe*, dunhavre*, engfiol*, engfrytle*, engkvein, 
engsoleie*, fjellrapp*, flekkmure*, gjeldkarve*, glattmarikåpe, gulaks*, gulflatbelg, harerug*, 
hundegras, hvitmaure*, hårsveve*, legeveronika*, prestekrage*, ryllik, rødkløver, rødknapp,   
skogstorkenebb*, småengkall*, sølvmure*, tiriltunge*, skogmarihånd, kjerteløyentrøst*, 
rankfrøstjerne (NT)*, karve.  
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Lokaliteten Forrestadhågån 29.09.2015. Foto T. Enzensberger  
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
ESPEDALEN, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Espedalen 
ID Naturbase: Ny lokalitet  
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 84/1, og 83/1 
UTM 33 midtpunkt: 248553,6823542 
Areal: 20 daa 
Naturtype: Slåttemark 
Utforminger: G7-Dunhavre-eng 
Verdi: Lokalt viktig – C 
 

 
Naturtypelokaliteten Espedalen tegnet inn på ortofoto fra Kilden (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet etter feltundersøkelser utført av Tanaquil Enzensberger 
14.10.2015 i oppdrag for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, etter forespørsel fra brukeren av 
arealet Jan Mork.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Brekkom, omtrent 4 km nordøst for Fåvangn, på 
nedsiden (sørsiden av Brekkomsvegen. Den nås lettest ved å ta en landbruksveg som tar av fra 
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garden Mork som ligger østenfor inntil Brekkomsvegen. Lokaliteten hører til den nedlagte plassen 
Hegge i området som kalles Espedalen. Berggrunnen består av sandstein og skifer i 
Brøttumformasjonen. Løsmassene består av morene, men er dominert av silt og sand, de fleste 
steder i ganske mektige lag, og bare et par steder stikker berg i dagen. Terrenget heller mot sør, de 
fleste steder med en helling mer enn 1:3, og har tydelige langsgående svanker eller smådaler etter 
tidligere utvasking. Vegetasjonsgeografisk hører lokaliteten til i Mb-OC-mellomboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Trolig er det meste av lokaliteten gammel slåttemark, 
men benyttes nå som beite. En medvirkende årsak er at terrenget er såpass bratt. Engene i 
Espedalen er for en stor del oppdyrket og har tydelig vært godt gjødslet i perioder, slik at 
vegetasjonen er blitt svært triviell. Ved avgrensingen av lokaliteten har det vært lagt vekt på å 
forsøke å kartfeste de områdene som fortsatt viser noe av sitt gamle kulturlandskapspreg i 
artsinventaret. Her er vegetasjonstypen flekkvis nær G7-tørreng, ispedd småpartier med 
kunstengpreg.    
Artsmangfold: Lokaliteten har enkelte innslag av naturengplanter som indikerer at det handler om 
gammel, ugjødsla slåttemark. Fjorten slike ble sett. Det ble også sett fem trivielle arter av 
beitemarksopp, arter som kan tåle noe gjødsel. I mellom naturengpartiene er det forekomster av 
gjødseltolerante «moderne planter, som hundegras, timotei, rødkløver og høymole.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet benyttes som storfébeite, og beitepresset ser ut til å være godt, 
uten å gi akkumulasjon av daugras. Utenom gamle steinrøyser og som kanteffekt er engene stort sett 
holdt åpne uten mye trær. Bygningene på tunet er nå borte, og tunet inngår i lokaliteten.  
Fremmede arter: Utenom hundegras og timotei er det ikke sett fremmede arter på området. 
Skjøtsel og hensyn: Dersom lokaliteten fortsatt beites (eller slås) og ikke gjødsles, kan det tenkes at 
noe av naturengkvalitetene som tidligere har preget arealet kan gjenskapes 
Del av helhetlig landskap: Det er flere verdifulle naturbeiter i bygda, som er truet av gjødsling og 
oppdyrking.  
Verdibegrunnelse: Det dreier seg utvilsomt om et område med lang tidligere kontinuitet som 
seminaturlig slåttemark. Med relativt dårlig forekomst av habitatsspesialister (naturengplanter) 
vurderes lokaliteten å tilhøre verdikategori lokalt viktig (C).  

 
 
Registrerte planter (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, blåklokke*, blåkoll, dunkjempe*, enghavre*, engkvein, engnellik*, engsoleie, 
fjellrapp*, fløyelsmarikåpe*, følblom, gjeldkarve*, gjerdevikke, gulaks*, hundegras, hvitbergknapp, 
hvitkløver, hvitmaure*, høymole, hårsveve*, karve, prestekrage*, ryllik, rødkløver, skarmarikåpe, 
skoggråurt, skogkløver*, skogstorkenebb, stormaure, sølvbunke, sølvmure*, timotei.   
 
Registrert sopp: 
Beiterødspore, gul småfingersopp, gul vokssopp, hvit engvokssopp, skarlagensvokssopp.  
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