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Forsidebilde: Lokaliteten Nylen i N. Land. Slåtteng nær gardstunet med stor forekomst av den sårbare arten 
skjeggklokke. Foto: Geir Høitomt, 12.7.2001.
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Referat: 
Miljøfaglig Utredning har på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland kartlagt slåttemark i Gran, 
Lunner og Jevnaker kommuner. Feltarbeidet ble gjennomført sommeren 2011. Gamle lokalite-
ter ble reinventet og noen nye lokaliteter ble også kartlagt. Slåttemark har fått status som ut-
valgt naturtype i Naturmangfoldloven og er vurdert som sterkt truet i Norge.  

I alt ble det kartlagt 65 lokaliteter med slåttemark, og av 81 reinventerte lokaliteter ble 37 vide-
reført som slåttemark. I tillegg ble det altså kartlagt 28 nye slåttemarklokaliteter i regionen. 
Verdimessig fordelte de seg på 42 A-lokaliteter, 18 B-lokaliteter og 6 C-lokaliteter. Geografisk  
fordelte de seg slik: 3 i Gjøvik, 18 i Østre Toten, 15 i Vestre Toten, 10 i Søndre Land og 19 i 
Nordre Land kommune.   

Det ble gjort 90 rødlistefunn under feltarbeidet i 2011 av 6 karplanter, bl.a. 9 funn av dragehode 
og 4 funn av skjeggklokke, og 29 arter beitemarksopp, bl.a. 4 funn av flammevokssopp (VU), 
ett funn av stanknarrevokssopp (VU) og ett funn av plommekølle (VU).  

De største truslene mot slåttemark i regionen er gjengroing og småinngrep knyttet til bl.a. 
vann- og kloakkutbygging, vegutbedring/busslommer mv. Om lag 4 av 5 kartlagte slåttemarker 
hadde god eller tilfredsstillende hevd pr. 2011, mens 4 lokaliteter ble beitet, 2 ble slått – men 
ikke en optimal form for slått, og 6 var helt uten hevd.  

Alle lokalitetene er beskrevet i separate vedlegg til rapporten, og her er det også utformet 
enkle forslag til skjøtselsplaner for arealene. 

4 emneord: 
Slåttemark 
Gjøvik-Land-Toten 
Skjøtselsplan 
Kulturmarkseng 



 

Forord  
 

Miljøfaglig Utredning AS har i samarbeid med Kistefos Skogtjenester AS kartlagt slåttemark i 
Gjøvik, Vestre og Østre Toten og Søndre og Nordre Land kommuner i 2011 på oppdrag fra mil-
jøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland. Det har blitt laget enkle skjøtselsplaner for alle 
lokalitetene. I denne rapporten sammenstilles de viktigste resultatene av kartlegging, samtidig 
som beskrivelsene/skjøtselsplanene for hver enkelt lokalitet følger som separate vedlegg til rapp-
orten.  

Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Svein Gausemel, som sammen med kontaktpersonene 
i kommunene takkes for godt samarbeid og for framskaffelse av eksisterende informasjon om ar-
ten i Gjøvik, Land og Toten, samt tips fra publikum om andre forekomster. I Miljøfaglig Utred-
ning har Bjørn Harald Larsen vært prosjektleder for oppdraget, og utført kartlegging i Østre og 
Vestre Toten, mens Geir Høitomt har vært Kistefos Skogtjenesters oppdragsleder og utført kart-
legging i Gjøvik og Nordre Land. I Søndre Land ble Torbjørn Høitomt i Biofokus leid inn for å 
gjøre kartleggingsarbeidet. Geir Gaarder har kvalitetssikret rapporten.  

 

 

Eina, 30. november 2012 

 

Bjørn Harald Larsen
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1 Innledning 
Slåttemark har fått status som prioritert art i Naturmangfoldloven, noe som har gjort at den har 
fått en egen handlingsplan (Direktoratet for naturforvaltning 2010). Gjennom handlingsplanar-
beidet har det også blitt stilt midler til disposisjon for å kartlegge slåttemark i Norge, og i til-
legg utarbeide enkle skjøtselsplaner for alle lokaliteter. Fylkesmannen i Oppland engasjerte i 
2011 Miljøfaglig Utredning og Kistefos Skogtjenester til å stå for kartlegging av slåttemark i 
Gjøvik, Land og Toten.  

Slåttemarker er arealer som blir regelmessig slått. Semi-naturlig slåttemark, eller såkalt natur-
eng, er slåttemarker som er formet gjennom rydding og lang tids tradisjonell slått. De er ofte 
overflateryddet, men ikke oppdyrket og tilsådd i seinere tid, og ikke eller meget lite gjødslet. 
De blir slått seint i sesongen. Slåttemarkene blir eller ble gjerne høstbeitet og kanskje også 
vårbeitet. Hvordan slåttemarkene har vært skjøttet varierer noe fra sted til sted og hvor man er 
i landet. Slåttemark er urte- og grasdominert og oftest meget artsrik. Den kan være åpen eller 
tresatt.  

De ulike slåttemarkene tilhører våre mest artsrike naturtyper med meget stor betydning også 
for andre organismer enn karplanter. Rundt 70 prosent av våre dagsommerfugler er for eksem-
pel knyttet til åpen engvegetasjon (særlig urterik slåttemark) og en rekke vadefugler bruker 
strandenger (slått eller beita) som hekkeområder og rasteplasser ved trekk. I tillegg har slåtte-
marker stor betydning for mange truete beitemarksopper. Slåttemarker kan ikke erstattes av 
beitemarker fordi de inneholder vegetasjonstyper og flere arter som ikke opprettholdes av bei-
te. I sammenligning med beitemarker har de høyest artsmangfold pr m2 og også de største be-
standene av flere truete engarter. Gjennom historien har de vært, og vil også i framtiden være, 
viktige ”levende genbanker”. I tillegg er de bærekraftige økosystemer som har vært et nøkkele-
lement i norsk landbruk i tusener av år. I løpet av 1900-tallet har de imidlertid blitt blant våre 
mest truete naturtyper (Direktoratet for naturforvaltning 2010). 

I Gjøvik, Land og Toten er det etter hvert svært få slåttemarker som holdes i hevd i jordbrukets 
kulturlandskap. På Toten og i Gjøvik er de fleste lokalitetene knyttet opp mot museal drift eller 
opp mot en kombinasjon av å bevare biologisk mangfold og gjøre automatisk fredete kultur-
minner mer synlige, samtidig som det er en del mindre lokaliteter inne i hager og på gårdstun – 
der ei naturtomt skjøttes med seinsommerslått. I Nordre Land er det en vesentlig høyere andel 

av slåttemarkene som er 
mer tradisjonelle slåtteeng-
er i jordbrukets kulturland-
skap, mens forholdene i 
Søndre Land er mer lik den 
vi finner i Gjøvik og på 
Toten.  

Figur 1.1. Slåtteeng nær 
gardstunet på Skogly i Nordre 
Land med forekomst av 
skjeggklokke (VU). Denne 
lokaliteten ligger isolert fra 
hovedutbredelsen for skjegg-
klokke i Norge. Foto: Geir 
Høitomt 7.7.2011. 
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2 Materiale og metode 

2.1 Eksisterende informasjon 
Før feltarbeidet ble eksisterende registreringer av slåttemark, samt andre opplysninger om na-
turtypen som vi kjente til gjennomgått. Før kartleggingen i 2011 var det kartlagt ei slåttemark i 
Gjøvik kommune, 32 slåttemarker i Vestre Toten, 15 i Østre Toten kommune, 16 i Søndre Land 
og 6 i Nordre Land kommune.   

2.2 Eget feltarbeid i 2011 
Feltarbeidet foregikk i perioden 26. juni til 23. september 2011, og tidspunkt ble valgt for den 
enkelte lokalitet ut fra om de viktigste kvalitetene var knyttet til forekomster av karplanter 
(juni/juli) eller beitemarksopp (august/september). I alt ble 25-30 dager ble benyttet i felt; 2 i 
Gjøvik (samt 4-5 dager med leiting etter dragehode/slåttemark), 5 i Vestre Toten, 5 i Østre To-
ten, 5 i Søndre Land og 8 i Nordre Land. Alle lokaliteter registrert som slåttemark i Naturbase 
ble oppsøkt, og i tillegg en del andre områder og lokaliteter hvor det var antatt at det kunne 
være verdifull slåttemark (bl.a. en del lokaliteter kartlagt som kalkrike enger ved tidligere na-
turtypekartlegginger).  

2.3 Registrering og verdisetting 
Slåttemarkene ble kartlagt i henhold til en rekke parametere oppgitt i et eget feltskjema for 
registrering av slåttemarklokaliteter (se vedlegg 1).  

Lokalitetene med slåttemark har blitt verdivurdert i henhold til DN-håndbok 13 (Direktoratet 
for naturforvaltning 2007), som deler inn lokaliteter i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært 
viktige (A) områder.  

Det er satt opp 5 kriterier for verdsetting av lokalitetene: 

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

Forekomst av rødlistearter et sentralt kriterium for å verdsette naturtypelokaliteter. Gjeldende 
rødliste for arter i Norge (Kålås m.fl. 2010) benytter IUCNs kriterier for rødlisting, i likhet 
med i de aller fleste andre europeiske land. Disse rødlistekategorienes rangering og forkortel-
ser er (med engelsk navn i parentes) : 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)   

EN – Sterkt truet (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nær truet (Near Threatened) 
DD – Datamangel (Data Deficient) 
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For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og arts-
utvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene 
lever i samt de viktige trusselsfaktorer. 

Inndeling av vegetasjonstyper er gjort etter Fremstad (1997), men med nærmere beskrivel-
se/inndeling av lokale utforminger av verdimessig viktige typer.  

Slåttemark er rødlistet som sterkt truet i den nye rødliste for naturtyper i Norge (Lindgaard & 
Henriksen 2011). Denne er basert hovedsakelig på grunntyper i det nye kartleggingssystemet 
NiN (Naturtyper i Norge, se Halvorsen m.fl. 2008).  
 

 

Figur 2.1.  Slåttemark på Fredly i Vestre Toten som slås med traktorslåmaskin. Frisk fattigeng med god 
hevd i forgrunnen og frisk til tørr, middels baserik eng i skråningen med noe svakere hevd. Foto: Bjørn 
Harald Larsen, 29.6.2011.  
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3 Resultater 

3.1 Lokalitetsgjennomgang 
Etter reinventering og nykartlegging i GLT-regionen i 2011 stod vi tilbake med 65 lokaliteter 
som kunne kartlegges som slåttemark i henhold til DN-håndbok 13. Disse fordelte seg på 3 
lokaliteter i Gjøvik, 15 i Vestre Toten, 18 i Østre Toten, 10 i Søndre Land og 19 i Nordre Land 
kommune (se tab. 3.1). 

Tabell 3.1  Kartlagte lokaliteter med slåttemark i Gjøvik, Vestre og Østre Toten og Søndre og Nordre 
Land  kommuner i 2011. Nye lokaliteter er uthevet. 

Lokalitetsnavn UTM-koordinater Viktigste utforming Verdi 

Gjøvik kommune    
1. Ekera   32V, 581474, 6760722 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
2. Kvekasætra 32V, 574663, 6759079 Frisk, næringsrik natureng B 
3. Taraldsrud nedre     32V, 601965, 6728420 Frisk fattigeng A 

Østre Toten kommune    
1. Krabyenga     32V, 601965, 6728420 Tørr, meget baserik eng i lavlandet A 
2. Gile-Bondehaugen     32V, 601902, 6728983 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
3. Gile-Stolpebakken/ 
    Granvollen     

32V, 601945, 6729010 Frisk/tørr, middels baserik eng A 

4. Gile-Smiubakken 32V, 601910, 6729050 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
5. Gile-Badstubakken     32V, 601780, 6729115 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
6. Gile-Steinbrøttet 32V, 601655, 6729000 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
7. Gile-Kvinnegrava 32V, 601723, 6728960 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
8. Røyse Ø 32V, 596570, 6722330 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
9. Søreng 32V, 604875, 6722370 Frisk/tørr, middels baserik eng B 
10. Balkås 32V, 606790, 6727340 Tørr, meget baserik eng i lavlandet B 
11. Bjerregård 32V, 597875, 6732715 Frisk/tørr, middels baserik eng B 
12. Tannberg 32V, 604965, 6728437 Tørr, meget baserik eng i lavlandet B 
13. Høvern 32V, 606086, 6708581 Frisk/fuktig middels baserik eng C 
14. Skeitensætra*-slåtteeng 32V, 603317, 6711286 Frisk fattigeng A 
15. Lystad 32V, 600746, 6724656 Frisk/tørr middels baserik eng C 
16. Almsvea 32V, 606116, 6723230 Frisk/tørr, middels baserik eng B 
17. Kråkerud 32V, 604324, 6726780 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
18. Starum – eng 32V, 603464, 6730208 Tørr, meget baserik eng i lavlandet A 

Vestre Toten kommune    
1. Stenberg sørøst 32V, 595815, 6731040 Frisk fattigeng A 
2. Stenberg-nedenfor  
     hovedbygningen    

32V, 595735, 6731080 Frisk fattigeng A 

3. Stenberg øst 32V, 595795, 6731080 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
4. Stenberg nordøst 32V, 595790, 6731130 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
5. Bleikervollen 32V, 595675, 6731025 Frisk fattigeng A 
6. Stenberg sørvest 32V, 595700, 6730970 Frisk fattigeng A 
7. Stenberg sør 32V, 595695, 6730885 Frisk, næringsrik ”natureng” B 
8. Velparken 32V, 587535, 6721745 Frisk/tørr, middels baserik eng B 
9. Vien sør 32V, 590210, 6729730 Tørr, meget baserik eng i lavlandet B 
10. Fredly 32V, 594420, 6731435 Frisk fattigeng A 
11. Vestbakken 32V, 588760, 6734045 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
12. Karlsborg 32V, 591625, 6727210 Frisk/tørr, middels baserik eng B 
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Lokalitetsnavn UTM-koordinater Viktigste utforming Verdi 

13. Eltonhytta 32V, 594420, 6731435 Frisk/tørr, middels baserik eng B 
14. Nyjordet 32V, 585855, 6733930 Frisk/tørr, middels baserik eng C 
15. Hjelpstein 32V, 592423, 6736382 Frisk/tørr, middels baserik eng B 

Søndre Land kommune    

1. Bredviken 32V, 565100, 6721980 Frisk fattigeng C 

2. Brua 
3. Hornslien S 
4. Hågån 
5. Kleivenga 
6. Langengen 
7. Langengen N 
8. Persvea 
9. Skruklien 
10. Snekkerhaugen 

32V, 566530, 6741910 
32V, 572880, 6711940 
32V, 571090, 6728100 
32V, 565100, 6721980 
32V, 568810, 6740280 
32V, 568680, 6740520 
32V, 570350, 6745400 
32V, 576550, 6723380 
32V, 570239, 6745050 

Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/næringsrik ”natureng” 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk fattigeng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 

B 
B 
C 
A 
A 
B 
C 
B 
B 

Nordre Land kommune    
1. Grindaheim 32V, 555774, 6746674 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
2. Nøllumshaugen 32V, 555940, 6746592 Frisk/tørr, middels baserik eng A 
3. Sogn 32V, 554025, 6746590 Frisk/tørr, middels baserik eng A 

4. Sogn nedre nord 
5. Sogn nedre sør 
6. Solli 
7. Vangsjordet 
8. Thomlesvea 
9. Sørbøen 
10. Skogly 
11. Gurihus 
12. Øverlier 
13. Øverlier nord 
14. Sørhaug 
15. Ulvhusli øvre 
16. Knutsli nordre 
17. Nørstelien midtre 
18. Hugulisveum 

32V, 554106, 6746477 
32V, 554208, 6746376 
32V, 551920, 6746988 
32V, 554115, 6746906 
32V, 548364, 6746845 
32V, 545847, 6746607 
32V, 545770, 6746550 
32V, 545962, 6747468 
32V, 546761, 6750116 
32V, 546678, 6750138 
32V, 561884, 6740148 
32V, 551286, 6743922 
32V, 551068, 6743829 
32V, 548690, 6764914 
32V, 544680, 6766777 

Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk fattigeng 
Frisk fattigeng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Fris fattigeng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 
Frisk fattigeng 
Frisk/tørr, middels baserik eng 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

19. Nylen 32V, 551967, 6768713 Frisk fattigeng A 

*Skeitensætra ligger inne som naturtype i Naturbase og enga har vært fanget opp i naturtypekartlegging 
tidligere, men da med hovedtype naturbeitemark. Slåtteengdelen skilles nå ut som egen lokalitet.  
 
Etter siste revisjon av DN-håndbok 13 skal i utgangspunktet alle slåttemarker som ikke bærer 
preg av gjengroing verdsettes som svært viktige (A). Vi valgte i vår kartlegging å nyansere 
dette noe, der verdsettinga kom som et resultat av en vurdering både av hevd, tilstand, størrelse 
og artsmangfold – slik det er vanlig for andre kulturlandkapstyper. Ei ugjødslet slåttemark med 
god hevd ble vurdert som minst viktig (B), og dersom det i tillegg var flere rødlistefunn, inklu-
dert en eller flere truete arter, fikk lokaliteten verdien svært viktig (A). Også noe C-lokaliteter 
har god hevd, men disse hadde et svært begrenset artsmangfold, som oftest pga. tidligere 
gjødsling.  

Til sammen ble 42 slåttemarker vurdert å være svært viktige (A), mens 18 fikk verdien viktig 
(B) og 6 ble vurdert som lokalt viktige (C). På Østre Toten var det 7 slåttemarker i hevd som 
hadde forekomst av den sårbare og prioriterte arten dragehode, og derfor fikk verdien A (hvor-
av 6 lokaliteter på Gile), mens det var 2 slike lokaliteter i Nordre Land. 
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Figur 3.1. Lokaliteten Øverlier i N. Land. Hvitkurle (NT) vokser på denne og ei nærliggende slåtteng. 
Foto: Geir Høitomt, 7.7.2011. 

Tabell 3.2  Lokaliteter med slåttemark i Gjøvik, Vestre og Østre Toten og Søndre og Nordre Land  kom-
muner som pr. 1.2.2012 lå i Naturbase, og som ble reinventert i 2011 og ikke videreført som slåttemark. 

Lokalitetsnavn 
IID i Naturbase 

Verdi Begrunnelse for å ikke kartlegge lokaliteten som slåtte-
mark (evt. annen naturtype/endring av avgrensning mv.) 

Gjøvik kommune   
1. Finnstad 
     

B Holdes ikke i hevd som slåtteeng, og gjengroingen har kommet 
såpass langt at den anbefales tatt ut av datasettet. En stor del 
av arealet er skog.  

Østre Toten kommune   
1. Smeby vest 
    BN000     

B Vurdert som kantsamfunn og ikke slåttemark. Verdi B opprett-
holdes (bl.a. funn av legesteinfrø NT og nakkebær). 

2. Kraby – jernbanelinja i øst   B Vurdert som kantsamfunn og ikke slåttemark. Gjengroing siden 
siste registrering og verdi settes ned til lokalt viktig (C). Av-
grensning endret i stor grad. Enghavre-enger.  

3. Stange (Engen)     C Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). Verdi C opprettholdes.  

4. Vedervang C Lokaliteten var opprinnelig en plen, og har ingen brukshistorie 
som slåtteeng (selv om den ble forvaltet slik i noen år på 1990-
tallet). Den har samtidig vært litt gjødslet tidligere. Den er sam-
let sett såpass verdifull at den under tvil fremdeles kan inngå 
som naturtype, men da som plen med verdifull flora.  

Vestre Toten kommune   
1. Nøkleby nord 
    BN00013011     

C Det meste av arealet tatt av gang- og sykkelveg tidlig på 2000-
tallet. Restarealet artsrik plen uten spesielle naturverdier. Tas 
ut av Naturbase. 

2. Børsvollsvea 
    BN00013014 

C Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). Verdi C opprettholdes.  

3. Haugtun 
    BN00013025 

C Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). Verdi settes opp til B (forekomst av en sårbar art).  

4. Dyrud 
    BN00013041 

C Ikke slåttemark, småbiotoper (kantsamfunn) som ikke har vært 
i hevd på mange år. Verdi settes opp til B pga. god forekomst 
av enghaukeskjegg (VU).  
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Lokalitetsnavn 
IID i Naturbase 

Verdi Begrunnelse for å ikke kartlegge lokaliteten som slåtte-
mark (evt. annen naturtype/endring av avgrensning mv.) 

5. Dammen camping 
    BN00013055 

B Ikke lenger i hevd, betydelig gjengroing. Ikke lenger spesielle 
naturverdier. Tas ut av Naturbase. 

6. Engenstranda camping 
    BN00013056 

B Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). Settes ned til lokalt viktig (C).  

7. Østvollvn 37 
    BN00013059 

A Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). Verdi A opprettholdes (flere sårbare arter).  

8. Aurland 
    BN00013061 

C Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). En del av lokaliteten tatt av vegutvidelse midt på 2000-
tallet. Settes derfor ned til B.  

9. Malterud øst 
    BN00013065 

C Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). Verdi C opprettholdes.  

10. Kyset nordvest 
      BN00013069 

A Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). Verdi A beholdes pga. mange sårbare arter.    

11. Veltmannåvn 25 
      BN00013075 

B Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). Verdi B opprettholdes.  

12. Bergli 
      BN00013078 

C Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). Verdi C opprettholdes.  

13. Sagvollveien 4 
      BN00013081 

C Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark, men lokaliteten er 
ødelagt pga. diverse inngrep. Tas ut av Naturbase.   

14. Sagvoll 
      BN00013082 

B Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark, men lokaliteten er 
ødelagt pga. graving av vann/kloakk. Tas ut av Naturbase.   

15. Nordenga 
      BN00013087 

C Vurdert som naturbeitemark og ikke slåttemark (beitet siden 
kartleggingen i 2000). Verdi C beholdt.  

16. Øvre Flatlien 
      BN00013090 

B Gjengroing, bare de minst interessante arealene slås. Tas ut 
av Naturbase.  

17. Liås 
      BN00013096 

C Det meste av arealet tatt av bygging av fortau på midten av 
2000-tallet. Restarealet mulig artsrik plen (lokalt viktig).  

18. Engevoll 
      BN00013098 

C Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). Verdi C opprettholdes, men avgrensning innsnevres.  

19. Sveum 
      BN00013106 

C Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). Verdi C opprettholdes.  

20. Bjørlien 
      BN00013113 

C Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). Verdi C opprettholdes.  

21. Grane 
      BN00013096 

B Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). Den viktigste delen ødelagt av hestebeiting (store 
tråkkskader/oppgjødsling). Tas ut av Naturbase.  

22. Bjerkeveien 4 
      BN00013160 

A Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark (vesentlig jordbear-
beidet). En mindre del ødelagt av graving. A opprettholdes.  

23. Løvstad 
      BN00013168 

B Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark, med unntak av ei 
smal stripe i vest som ikke lenger slås. Verdi opprettholdes 
pga. funn av enghaukeskjegg (VU).   

24. Skauge 
      BN00013170 

B Vurdert som artsrik plen og ikke slåttemark, med unntak av en 
liten del i sør som ikke lenger slås. En vesentlig del tas av 
bygging av gang/sykkelveg i 2011. Tas ut av Naturbase.   

25. Strømstad 
      BN00013179 

C Holdes ikke lenger i hevd som slåtteeng. Tas ut av Naturbase. 

26. Ringveien 2-6 
      BN00013184 

B Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). Settes opp til A (funn av to direkte truete art 
flere sårbare arter).  

27. So-si-bo 
      BN00013191 

A Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). Settes ned til B pga. nedklassifisering av rød-
listearter funnet på lokaliteten.   

Søndre Land kommune   

1. Brennsætra    
    BN00028968 

C Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). 

2. Kjellberget sør 
    BN00029013    

A Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). 
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Lokalitetsnavn 
IID i Naturbase 

Verdi Begrunnelse for å ikke kartlegge lokaliteten som slåtte-
mark (evt. annen naturtype/endring av avgrensning mv.) 

3. Langengen nordvest 
    BN00029089 

B Manglende hevd og gjengroing. Fyller ikke kriteriet til slåtte-
mark. Funn av enghaukeskjegg. 

4. Leirbekk 
    BN00029090 

B Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). Stort areal. 

5. Lied nedre sør 
    BN00029048 

C Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). 

6. Perstuen 
    BN00029047 

B Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). 

7. Smeby nord 
    BN00028991 

B Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). 

8.Vassenden 
    BN00028993 

C Vurdert som artsrik plen/gårdstun og ikke slåttemark (vesentlig 
jordbearbeidet). 

Nordre Land kommune   
1. Akksjøsveum 
   BN00028329 

C Holdes ikke lenger i hevd som slåtteeng. Har karakter av na-
turbeitemark. Beholdes i Naturbase, men med endret avgren-
sing. Verdi C opprettholdes. 

2. Grandgard 
    BN00028328 
 

B Holdes ikke lenger i hevd som slåtteeng. Har karakter av na-
turbeitemark. Forekomst av dragehode. Beholdes i Naturbase, 
men med endret avgrensing. Verdi B opprettholdes.  

3. Lundhaug 
    BN00028331 
 

B Ikke slåttemark, småbiotoper (kantsamfunn) som ikke har vært 
i hevd på mange år.  Beholdes i Naturbase, men med endret 
avgrensing. Verdi settes ned til C på grunn av manglende 
hevd. 

4. Stuvebygda 
   BN00028293 

A Holdes ikke lenger i hevd som slåtteeng. Har karakter av na-
turbeitemark. Beholdes i Naturbase, men med endret avgren-
sing. Verdi settes ned til B på grunn av manglende hevd. To 
lokaliteter skilt ut som intakte slåttemarker (Skogly og Sørbø-
en). 

5. Vasslien 
  BN00028341 
 

A Holdes ikke lenger i hevd som slåtteeng. Har karakter av na-
turbeitemark. Beholdes i Naturbase, men med endret avgren-
sing. Verdi A opprettholdes. 

 
Det var særlig mange slåttemarklokaliteter i Vestre Toten som ikke ble videreført etter reinven-
tering i 2011. Dette skyldes først og fremst at plener skjøttet med vanlig plenslått ikke ble kart-
lagt som slåttemark. Plener med spesiell flora vil i neste revisjon av DN-håndbok 13 bli fore-
slått lagt under hovednaturtype Kunstmark og naturtype Parker og hager (Gaarder 2012). Det 
må imidlertid presiseres at naturtomter i hager eller parker som skjøttes med slått – enten det er 
ordinær plenslått eller med slåmaskin, fortsatt vil bli kartlagt som slåttemark, og i flere kom-
muner ble det kartlagt/reinventert slike lokaliteter.  

Mange lokaliteter har fått betydelig redusert verdi eller blitt helt ødelagt av inngrep mellom 
kartlegging omkring 2000 og reinventeringen i 2011. Særlig i Vestre Toten var mange lokalite-
ter så sterkt verdiforringet eller ødelagt pga. vegutvidelser, bygging av gang- og sykkelveger, 
vann- og kloakkutbygging eller andre småinngrep (bl.a. busslomme) at de ikke lenger ble vur-
dert å ha naturtypekvaliteter (til sammen 6 lokaliteter). Det er også eksempler på slåttemark 
som har blitt ødelagt av beiting (omfattende tråkkskader). Noe overraskende var det at bare 8 
lokaliteter ble vurdert å være uten spesielle naturverdier nå pga. gjengroing. Gjengroing er den 
største trusselen mot slåttemark på landsbasis, men vår undersøkelse viser at det i GLT-
regionen er et nesten like stort problem med inngrep som ødelegger hele eller deler av slåtte-
marklokalitetene. Dette skyldes at mange lokaliteter i lavlandet på Østlandet ikke er tradisjo-
nelle slåttemarker, men restbiotoper i kulturlandskapet og i tettsteder som skjøttes som slåtte-
mark.  
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Figur 3.2. Solli i Nordre Land er ei stor og meget artsrik slåttemark i god hevd. Bildet viser bl.a. rik fore-
komst av brudespore. Foto: Geir Høitomt, 27.6.2011. 

3.2 Rødlistearter 
Det ble gjort i alt 90 funn av 6 rødlistede karplanter og 28 rødlistede beitemarksopp under felt-
arbeidet i 2011 (tab. 3.2). De vanligste karplantene var dragehode VU (9 lok.), enghaukeskjegg 
VU (8 lok.), skjeggklokke VU (4 lok.) og engbakkesøte NT (12 lok.). Det ble funnet langt fle-
re rødlistearter av beitemarksopp, og særlig på Vestbakken og Stenberg i Vestre Toten – om-
råder som fikk spesielt fokus dette året pga. utarbeidelse av skjøtselsplan for Stenberg og en 
byggesak på Vestbakken.  

Tabell 3.3. Funn av rødlistearter i de kartlagte slåttemarklokalitetene i Gjøvik, Vestre og Østre Toten og 
Søndre og Nordre Land  i 2011. Mange av funnene på Vestbakken i Vestre Toten er gjort av Gjermund 
Steen, Raufoss. Artene er sortert etter rødlistestatus og deretter vitenskapelig navn.  

Art Vitenskapelig navn Rødlistestatus Antall funn 

KARPLANTER    

Skjeggklokke Campanula barbata VU 4 

Enghaukeskjegg Crepis praemorsa VU 8 

Dragehode Drachocephalus ryschiana VU 9 

Engbakkesøte Gentianella campestris spp. campestris NT 12 

Hvitkurle Pseudorchis albida NT 3 

Smalfrøstjerne Thalictrum simplex ssp. simplex NT 4 

SOPP    

Stanknarrevokssopp Camarophyllopsis foetens VU Vestbakken 

Vridd køllesopp Clavaria amonoides VU Sørhaug 

Halmgul køllesopp Clavaria flavipes VU Vestbakken 

Plommekølle Clavaria greletii VU Vestbakken 

- Entoloma cf. cocles VU Vestbakken 

Lillagrå rødskivesopp Entoloma griseocyaneum VU Vien sør 

Melrødskivesopp Entoloma prunuloides VU 2 

Rødnende lutvokssopp Hygrocybe ingrata VU 3 

Flammevokssopp Hygrocybe intermedia VU 4 

Oliventunge Microglossum olivaceum VU Vestbakken 

Vranglodnetunge Trichoglossum walteri VU Vestbakken 
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Røykkøllesopp Clavaria fumosa NT 5 

Blåsvart rødskivesopp Entoloma chalybaeum NT 2 

Ravnerødskivesopp Entoloma corvinum NT 2 

Semsket rødskivesopp Entoloma jubatum NT Stenberg 

Fiolett rødskivesopp Entoloma mougeotii NT Søreng 

Tyrkerrødskivesopp Entolo turci NT 3 

Dynejordtunge Geoglossum cookeanum NT Stenberg 

Gyllen vokssopp Hygrocybe aurantiosplendens NT Kleivenga 

Musserongvokssopp Hygrocybe fornicata NT 2 

Bitter vokssopp Hygrocybe mucronata NT Vestbakken 

Lutvokssopp Hygrocybe nitrata NT 4 

Rødskivevoksopp Hygrocybe quieta NT 2 

Russelærvokssopp Hygrocybe russocoriacea NT Kleivenga 

Hvit småfingersopp Ramariopsis kunzei NT 4 

Elegant småfingersopp Ramariopsis subtilis NT Vestbakken 

- Entoloma caeruleum DD Velparken 

Storsporet rødskivesopp Entoloma cyanulum DD Vestbakken 

 

 

Figur 3.3.  Enghaukeskjegg (VU) var en av de vanligste rødlisteartene på de kartlagte lokalitetene. Her 
sammen med brudespore på lokaliteten Solli i Nordre Land. Foto: Geir Høitomt, 27.6.2011. 
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4 Diskusjon 

4.1 Status  
Etter kartlegging i 2011 vurderes dekningen når det gjelder naturtypen slåttemark som god i de 
fem undersøkte kommunene. Trolig vil det finnes enkelte små slåttemarker som ennå ikke er 
oppdaget i alle kommunene, men vi tror nå at alle de mest verdifulle lokalitetene er oppdaget 
og kartlagt.  

 

Figur 4.1. Dragehode (VU) i tørr baserik slåtteeng sammen med bl.a. fagerklokke på Stolpebakken på 
Gile i Østre Toten. Foto: Bjørn Harald Larsen, 27.6.2011.  

Av de 81 reinventerte lokalitetene ble 37 videreført som slåttemark (46 %), mens de resterende 
enten ikke oppfylte kriteriene til slåttemark – vurdert som bearbeidet plen (26), kantsamfunn 
(4) eller naturbeitemark (5), var i gjengroingsfase (5) eller hadde blitt utsatt for inngrep som 
hadde ødelagt hele eller en vesentlig del av lokaliteten (6). To lokaliteter ble splittet; Stenberg i 
7 slåttemarklokaliteter og Gile i 6 slåttemarklokaliteter og 3 åkerholmer (rapportert som dra-
gehodelokaliteter). I tillegg ble det kartlagt 3 nye slåttemarker i Gjøvik, 3 i Vestre Toten, 2 i 
Østre Toten, 2 i Søndre Land og 18 i Nordre Land kommune. Dette gir tilsammen 65 slåtte-
marklokaliteter i GLT-regionen, som rapporteres her.  

4.2 Forvaltning  
Av disse 65 lokalitetene hadde 54 en god eller tilfredsstillende hevd i 2011 (ca. 80 %). To loka-
liteter ble beitet (Røyse øst i Østre Toten og Ekera i Gjøvik), mens engene på Starum i Østre 
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Toten bare delvis ble beitet av hestene på Starum Hestesenter. Dette er bedre enn at lokalitete-
ne står uten hevd, men mer optimalt er det å gjeninnføre slått av disse engene. Et par lokalite-
ter hadde en form for slått som ikke var ideelt for den typen eng det var snakk om. Dette gjel-
der for eksempel Velparken i Vestre Toten, hvor det var plenslått på nesten hele arealet.  

Kun 6 lokaliteter var helt uten hevd, men hadde fortsatt viktige naturkvaliteter som gjorde at 
de ble kartlagt som slåttemark. Dette gjaldt Bjerregård og Høveren i Østre Toten, Brua, Skru-
klien og Snekkerhaugen i Søndre Land og Hugulisveum i Nordre Land. En del lokaliteter i 
Vestre Toten ble ikke videreført pga. større eller mindre inngrep (vegbygging, vann- og kloak-
kutbygging mv.). Dette var en nesten like viktig årsak til forringelse av slåttemark i regionen 
som gjengroing. Handlingsplanen for slåttemark, og det fokuset slåttemark har fått som utvalgt 
naturtype i Naturmangfoldloven vil forhåpentligvis endre dette bildet framover. Det ser nå ut 
til at Miljøverndepartementet går mot Vestre Toten kommunes planer om boligbygging på 
Vestbakken, som er en klar A-lokalitet med over 20 rødlistearter påvist. Dette vedtaket kan få 
stor betydning for planmyndighetenes håndtering av slike saker framover. 

Det er mange ulike tilskuddsordninger for å hevde slåttemark på tradisjonell måte (RMP-
tilskudd, SMIL-midler, tilskudd spesielt til verdifull slåttemark gjennom handlingsplanen 
osv.). Det er viktig at kommunene veileder grunneierne i denne jungelen av ordninger med 
formål å holde ved like biologisk verdifulle slåtteenger.   

4.3 Kartleggingsbehov 
En betydelig innsats ble lagt ned i feltundersøkelser i de fem kommunene i 2011 (tilsammen 
25-30 feltdager). Reinventering av gamle lokaliteter ble prioritert, men det ble også søkt etter 
aktuelle nye lokaliteter. Flest nye lokaliteter ble imidlertid generert gjennom splitting av gamle 
lokaliteter som inneholdt mange mindre slåtteenger.  

Vi mener nå at ytterligere behov for kartlegging av slåttemark i GLT-regionen er lite. Nordre 
Land er kanskje den kommunen hvor det er størst mulighet for fortsatt å finne viktige lokalite-
ter. Innsatsen bør nå rettes inn mot å informere og veilede grunneierne som har påviste lokali-
teter med slåttemark på sin eiendom.  
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