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FORORD 
Asplan Viak har vært engasjert av Fylkesmannen i Oppland for å supplere Naturbase med 
naturtypelokaliteter langs Lågen i Gudbrandsdalen. Oddmund Wold har vært oppdragsleder 
for oppdraget og har i forbindelse med KU for E6 på strekningen Fåvang kirke – Elstad 
gjennomført kartlegging i felt av en del av lokalitetene. Anders Breili har stått for den 
praktiske sammenstillingen av eksisterende opplysninger og bidratt med opplysninger fra 
private turer langs Lågen de siste årene.  

 

Hamar, 14.06.2013 

 

 

 
 
Oddmund Wold 
Oppdragsleder 

 
 
Rein Midteng 
Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 
Oppdraget har omfattet tilrettelegging av både eksisterende og nye naturtypelokaliteter for 
innlegging i Naturbase. Arbeidet med registrering av naturtypelokaliteter har vært avgrenset 
til områder langs Gausa og Gudbrandsdalslågen, og hensikten med prosjektet har vært å 
fange opp en del naturtypelokaliteter som tidligere ikke har vært lagt inn i Naturbase.  

Hovedvekten av de beskrevne lokalitetene er flommarkslokaliteter. De beskrevne 
naturtypelokalitetene er resultat av tidligere utførte og pågående naturtypekartlegginger. En 
del lokaliteter som er omtalt i de botaniske undersøkelsene av flommarker på 1980-tallet 
(Fremstad 1985, 1986), men som ikke har blitt fanget opp av naturtypekartlegginger, har blitt 
tilrettelagt for innlegging i Naturbase. Videre har data fra konsekvensutredninger blitt 
sammenstilt, og en del tidligere kartlagte lokaliteter i Naturbase har blitt vurdert på nytt og 
supplert med nyere opplysninger og etter nye krav til naturtypekartlegginger. Vi har valgt og 
også å inkludere naturtypelokaliteter i andre typer elvenære miljøer. Det har de siste årene 
blitt kjent at også andre elvenære miljøer enn «tradisjonelle» flommarker langs Lågen kan ha 
store biologiske kvaliteter, og dette er miljøer som i liten grad har vært fanget opp gjennom 
naturtypekartlegginger tidligere.  

De 35 beskrevne naturtypelokalitetene i denne rapporten har blitt beskrevet etter gjeldende 
mal fra DN og er lagt inn i Natur 2000. 
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2 MATERIALE OG METODER 

2.1 Datainnsamling 
Kartleggingen bygger på metodikk i DN-håndbok 13 (DN 2007). Videre er «Vegetasjonstyper 
i Norge» (Fremstad 1997), «Truete vegetasjonstyper i Norge» (Fremstad & Moen 2001), 
«Norsk rødliste for arter 2010» (Kålås m. fl. 2010), «Naturtyper i Norge» (Halvorsen m.fl. 
2009) og «Norsk rødliste for naturtyper 2011» (Lindgaard & Henriksen 2011) viktige 
støttereferanser.  

Viktige kilder for arbeidet har vært: 
• Fremstad, E. 1985. Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen. Botaniske 

undersøkelser 1. Inventering av flommarkene langs Lågen. Økoforsk rapport 
1985(3):1-184. 

• Registreringer/kartlegging av flommarksmiljøer i forbindelse med ny E6 på 
strekningen Fåvang kirke – Elstad camping utført av Asplan Viak 2012. 

• Øvrige naturfaglige registreringer fra flommarker og elvenære miljøer i 
Gudbrandsdalen. 

• Direktoratet for Naturforvaltnings naturbase (www.naturbase.no). 
• Artskartdatabasen fra Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no). 
• Norge i bilder (http://norgeibilder.no/) er benyttet for å dokumentere evt. inngrep i 

tidligere kartlagte lokaliteter, samt for å avgrense lokaliteter. 

2.2 Naturtyper 
DN-håndbok 13 2.utgave 2006 ”Kartlegging av naturtyper” (DN 2007) beskriver metodikken 
ved kartlegging av viktige naturtyper for biologisk mangfold. Denne håndboken fokuserer på 
naturtyper som er spesielt viktige for det biologiske mangfoldet. Totalt 56 naturtyper er 
beskrevet i håndboka innenfor hovednaturtypene myr, rasmark/berg/kantkratt, fjell, 
kulturlandskap, ferskvann/våtmark, skog og havstrand/kyst.  

Lokalitetene verdisettes etter følgende skala:  

A = svært viktig  
B = viktig 
C = lokalt viktig 
 
Viktige kriterier for verdisetting er blant annet:  

• Forekomst av rødlistearter og rødlista naturtyper  
• Kontinuitetspreg (stabil tilstand/stabil påvirkningsgrad over lang tid) 
• Grad av tekniske inngrep (grad av urørthet) 
• Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt) 
• Størrelse og velutviklethet. Verdien øker med størrelsen på arealet. 

2.3 Rødlistede naturtyper 
Rødlista for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011) gir en vurdering over naturtypers risiko 
for å forsvinne fra Norge eller miste sin funksjon. Den internasjonale 
naturvernorganisasjonen (IUCN) har ikke utarbeidete retningslinjer for rødlisting av 
naturtyper. Derfor har det vært lite tradisjon for å vurdere truethetsgraden av naturtyper i 
motsetning til truede arter.  

Fylkesmannen i Oppland Asplan Viak AS 
 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://norgeibilder.no/


SUPPLERENDE REGISTRERINGER AV NATURTYPER I FLOMMARK I GUDBRANDSDALEN 6 
 

Mens vegetasjonstyper er tradisjonelt definert ut fra en artssammensetning, er naturtyper en 
kombinasjon av abiotiske faktorer som grunn- eller marktype og artssammensetning. 
Tilstandsendringer som følge av endret miljøbetingelser eller artssammensetning er ofte 
reversible hvis påvirkningsfaktoren som forårsaket endringen opphører. Det er i de fleste 
tilfeller endringer forårsaket av menneskelig aktivitet som forårsaker irreversible endringer i 
naturtypen. Et felles kriteriesett har blitt utviklet for å standardisere vurderingen av 
truethetsstatus av naturtyper. 

Kriterier brukt i vurderingen av rødlistestatus av naturtyper (tabell 1) er; (1) Reduksjon i areal, 
(2) få lokaliteter og reduksjon i antall lokaliteter, (3) svært få lokaliteter og (4) 
tilstandsreduksjon. 

 
Tabell 1. Rødlistekategorier norsk rødliste for naturtyper 2010 (Lindgaard m. fl. 2011). 
Rødlistekategorier Definisjon 

 
EX Forsvunnet 

globalt 
En naturtype er forsvunnet globalt når det er svært liten tvil om at naturtypen 
er globalt forsvunnet.  

RE Forsvunnet Naturtyper som ikke lenger finnes i Norge. Marktypen eksisterer ikke lenger 
regionalt og vil ikke kunne gjenoppstå naturlig og/eller nøkkelartene i 
naturtypen er regionalt utdødd og sannsynlighet for reetablering er liten.  

CR Kritisk truet En naturtype er kritisk truet (CR) når best tilgjengelig informasjon indikerer at 
minst ett av kriteriene 1, 2 eller 4 for kritisk truet er oppfylt. Risikoen for at 
naturtype forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er ekstremt høy. 

EN Sterkt truet En naturtype er sterkt truet (EN) når best tilgjengelig informasjon indikerer at 
minst ett av kriteriene 1, 2 eller 4 for sterkt truet er oppfylt. Risikoen for at 
naturtypen forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er svært høy.  

VU Sårbar En naturtype er sårbar (VU) når best tilgjengelig informasjon indikerer at 
minst ett av kriteriene 1-4 for sårbar er oppfylt. Risikoen for at naturtypen 
forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er høy.  

NT Nær truet En naturtype er nær truet (NT) når best tilgjengelig informasjon indikerer at 
minst ett av kriteriene 1-4 for nær truet er oppfylt. Naturtypen tilfredsstiller 
ingen av kriteriene 1-4 for CR, EN eller VU, men er nær ved å tilfredsstille 
noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid.  

DD Datamangel En naturtype settes til kategorien datamangel (DD) når usikkerhet om 
naturtypens korrekte kategoriplassering er svært stor og klart inkluderer hele 
spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC (økologisk 
tilfredsstillende/livskraftig).  

2.4 Rødlistearter 
En rødliste er en liste over plante- og dyrearter som er utsatt for betydelig reduksjon i antall 
eller utbredelse på grunn av menneskelig påvirkning og arter som i verste fall er truet av 
utryddelse nasjonalt (Kålås m. fl. 2010). Rødlista er utarbeidet etter Den internasjonale 
naturvernorganisasjonen (IUCN) sine retningslinjer for rødlisting, hvor arter klassifiseres til 
kategorier basert på en vurdert risiko for utdøing. Norsk rødliste for arter er i hovedsak en 
prognose for arters risiko for å dø ut fra Norge. Artene på rødlista er i ulik grad truet, se 
rødlistekategoriene i tabell 5-1. Kriteriesettene (A-E) er nærmere omtalt av Kålås m. fl. 
(2010). Rødlistearter nevnes i rapporten med rødlistekategori etter navnet.  
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Tabell 2. Rødlistekategorier i ”Norsk Rødliste 2010” (Kålås m. fl. 2010). 
Rødlistekategorier Definisjon 

 
EX Utdødd En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd. 

 
EW Utdødd i vill tilstand Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes 

individ i dyrehager, botaniske hager og lignende. 
RE Regionalt utdødd En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd 

fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha 
vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800. 

CR Kritisk truet En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av 
kriteriene A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko 
for utdøing. 

EN Sterkt truet En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av 
kriteriene A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for 
utdøing. 

VU Sårbar En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av 
kriteriene A-E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing.  

NT Nær truet En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, 
EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, 
eller i nær framtid. 

DD Datamangel En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte 
kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av 
mulige kategorier fra og med CR til og med LC.  

2.5 Fremmede arter 
Norsk svarteliste 2012 er den offisielle oversikten over økologiske risikovurderinger for et 
utvalg av fremmede arter som er påvist i Norge (Gederaas m.fl. 2012). Med økologisk risiko 
menes om arten kan ha negative effekter på økosystemer, stedegne arter, genotyper eller 
kan være vektor for andre arter (parasitter, sykdommer) som kan være skadelig for 
stedegent biologisk mangfold. Et felles kriteriesett har blitt utviklet for å standardisere 
vurderingene av økologiske effekter og invasjonspotensial på tvers av artsgruppene. I den 
siste versjonen av risikovurderinger av fremmede arter i Norge er artene delt inn i fem 
kategorier (se tabell 3). Arter i de to høyeste kategoriene er betegnet som svartelistearter. 
Totalt 106 arter er vurdert til kategorien svært høy risiko og 111 arter er vurdert til kategorien 
høy risiko.  

 
Tabell 3. Kategorier av fremmede arter i ”Norsk Svarteliste 2012” (Gederaas m.fl. 2012). 
Kategorier Definisjon 

 
SI Svært høy risiko Arter som er faktiske eller potensielle økologiske skadegjørere og har 

potensial til å etablere seg over store områder. Svartelistearter. 
HI Høy risiko Arter som enten har begrenset/moderat evne til spredning, men utøver 

minst en middels økologisk effekt; alternativt har de bare små økologiske 
effekter, men et stort invasjonspotensial. Svartelistearter. 

PH Potensielt høy risiko Arter som enten har store økologiske effekter, kombinert med et lite 
invasjonspotensial, eller et stort invasjonspotensial, men ingen kjente 
økologiske effekter. Disse artene inngår ikke i svartelisten. 

LO Lav risiko Arter som har ingen dokumentert vesentlig negativ påvirkning på norsk 
natur. Disse artene inngår ikke i svartelisten. 

NK Ingen kjent risiko Arter som har ingen kjent økologisk effekt og et lite invasjonspotensial. 
Disse artene inngår ikke i svartelisten. 
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3 RESULTATER 
 
Naturbase Kommune Lokalitetsnavn Naturtype Kommentar Verdi 
Ny Lillehammer Rundtomevja Evjer, bukter og 

viker 
Lokalitet befart i 2012. A 

Ny Lillehammer Moshølen, S for Andre viktige 
forekomster 

Befart i 2012. A 

Ny Lillehammer Balbergevja, N for Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Befart i 2012 C 

Ny Lillehammer Korgen Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Bevart i 2012 B 

BN00030046 Lillehammer Jorekstad, V for Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Beskrivelse og avgrensning 
endret med bakgrunn i 
befaringer. 

A 

BN00030046 Lillehammer Jorekstad Kroksjøer, 
flomdammer og 
meandrerende 
elveparti 

Skilt ut fra BN00030046. 
Beskrivelse og avgrensning 
med bakgrunn i befaringer. 

C 

BN00030047 Lillehammer Gausa, N for Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Beskrivelse og avgrensning 
endret med bakgrunn i 
befaringer. 

A 

BN00069400 Lillehammer Horn, V for Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Beskrivelse endret. 
Avgrensning justert med 
bakgrunn i befaringer. 

A 

BN00030120 Lillehammer Tollersrud, SV for Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Deler av lokaliteten tatt ut. 
Beskrivelse og avgrensning 
endret med bakgrunn i 
befaringer. 

B 

Ny Lillehammer Flåkåli, S for Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Befart i 2011 C 

Ny Lillehammer Aurlien, Ø for Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Befart i 2009 B 

Ny Lillehammer Kokslien, SØ for  Befart i 2011 C 
Ny Lillehammer Ingridåa, nedre del Viktig bekkedrag Befart i 2011 C 
Ny Lillehammer Sagåa, nedre del Viktig bekkedrag  C 
Ny Lillehammer Blåtarmrud – 

Botterud 
Bergvegg Befart i 2012 A 

Ny Lillehammer Fåberg, N for Bergvegg Befart i 2012 A 
Ny Lillehammer Rustaden, S for Bergvegg Befart i 2011 A 
Ny Øyer Rustberg, SV for Bergvegg Befart i 2012 A 
Ny Øyer Rustberg, S for Bergvegg Befart i 2012 A 
Ny Øyer Langberga, S for Bergvegg Befart i 2012 C 
Ny Øyer Rindheim, S for Gråor-heggeskog; 

flommarksskog 
Befart i 2012 C 

BN00021474 Øyer Hovdfossen, SØ for Andre viktige 
forekomster 

Beskrivelse og avgrensning 
endret med bakgrunn i 
befaring i 2012 

A 

Ny Øyer Vike Evjer, bukter og 
viker 

Lokalitet beskrevet av 
Fremstad (1985). 

B 

Ny Ringebu Fåvang kirke Evjer, bukter og 
viker 

Befart i forbindelse med KU 
E6 

B 

BN00068573 Ringebu Kjerringvåkka Rik 
kulturlandskapssjø 

Naturtype endret. Befart i 
forbindelse med KU E6 

B 

Ny Ringebu S for Fåvang II Stor elveør; 
Elveørkratt 

Befart i forbindelse med KU 
E6 

A 

Ny Ringebu S for Fåvang I Kroksjøer, 
flomdammer og 
meandrerende 
elveparti 

Befart i forbindelse med KU 
E6 

B 

Ny Ringebu Moheimsflata, Ø for Stor elveør; 
Elveørkratt 

Lokalitet beskrevet av 
Fremstad (1985). Befart i 
2012. 

B 
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Ny Ringebu Tromsnes Stor elveør; 
Elveørkratt 

Befart i forbindelse med KU 
E6 

A 

BN00037722 Ringebu Trøstakervollene Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Lokalitet beskrevet av 
Fremstad (1985). Befart i 
forbindelse med KU E6. 

A 

Ny Ringebu Elstad I Evjer, bukter og 
viker 

Lokalitet beskrevet av 
Fremstad (1985). Befart i 
forbindelse med KU E6 

A 

Ny Ringebu Elstad II Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Lokalitet beskrevet av 
Fremstad (1985). Befart i 
forbindelse med KU E6 

A 

BN00022034 Sør-Fron Fossåas utløp Mudderbanke Lokalitet beskrevet av 
Fremstad (1985). Tidligere 
lokalitet «Fossåas delta» 
splittet i to. Naturtype endret. 
Lokalitet befart i 2012. 

B 

BN00022034 Sør-Fron Fossåa, NØ for Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Lokalitet beskrevet av 
Fremstad (1985). Tidligere 
lokalitet «Fossåas delta» 
splittet i to 

B 

BN00022033 Sør-Fron Fossåa, SV for Gråor-heggeskog; 
flommarksskog 

Lokalitet beskrevet av 
Fremstad (1985). Skilt ut fra 
lokalitet «Rykhustjønna-
Hovevika». 

B 
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Rundtomevja      Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110200 

Naturtype  Evjer, bukter og viker (E12) 
Utforming  Evje (E1201) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
15,1 daa 

 
Innledning: 
Beskrivelse og avgrensning er basert på befaring gjennomført av Anders Breili 11.9.2012. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Lågen, nord for utløpet av Gausa. Lokaliteten har 
opprinnelig vært ei evje i Lågen. Fylkesveg 319 er anlagt på en fylling over ytre deler av vika, 
og fyllingen gjør at evja er avsnørt fra hovedløpet i Lågen. Et rør under fylkesvegen bidrar til 
noe vannutskifting, og vannivået i evja styres av Lågen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Det er valgt å bruke betegnelsen «evje» i registreringen av naturtypelokaliteten, men inngrep 
og påvirkning fra ei vegfylling gjør at lokaliteten er så påvirket at den i egentlig forstand ikke 
lenger er ei evje. Ved lav vannstand blottlegges mudderbanker som danner grunnlag for 
pusleplantesamfunn. I partier er det innslag av en del elvesnelle, og på mudder er det stedvis 
utviklet en glissen elvesnellesump. Gras- og starrsump er svært sparsomt utviklet langs 
breddene av evja. På sør- og vestsiden av evja er det fragmenter av flommarksskog i et 
smalt belte langs bredden. 

Artsmangfold:  
Høsten 2012 ble det påvist en del evjeslirekne (Persicaria foliosa) (EN) på flere av 
mudderbankene. I Artskart er det flere eldre funn av evjeslirekne fra Lågendeltaet. Et funn fra 
1939 er angitt med stedsnavn «Ruudtomevjua» og det er trolig at dette er samme lokalitet. 
Av pusleplanter ble det høsten 2012 påvist en del sylblad. For øvrig fantes klovasshår, 
elvesnelle, hjertetjernaks, vasspepper, tusenblad og småvassoleie. Langs breddene 
forekommer bla. bekkeblom, åkermynte og dikeforglemmegei. 

Fremmede arter: 
Det ble registrert noe strandvindel (SE – svært høy risiko) langs fyllingen på østsiden av 
evja. På vestsiden av evja grenser boligeiendommer ned mot evja. Her står det blant annet 
et fremmed piletre, trolig hvitpil (Salix alba), ned mot bredden av evja.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er sterkt preget av vegfyllingen over evja. Fyllingen bidrar til at evja har fått 
redusert vannutskifting og at strømpåvirkningen fra Lågen er eliminert. Dette kan ha bidratt til 
at mudderbanker har fått større dekning og mer finkornet mudder siden vegfyllingen ble 
anlagt. På vestsiden av evja ligger det boligeiendommer ned mot evja. I nord er det forsøkt å 
etablere en liten badeplass, da det er fylt ut noe sand. I sør og i nordvest ligger det mindre 
arealer med dyrka mark inn mot evja.  

Skjøtsel og hensyn:  
Ytterligere utfyllinger langs breddene av evja vil kunne redusere omfanget av grunne 
mudderbanker. Gjengroing av mudderbanker med for eksempel elvesnelle, kan utgjøre en 
trussel mot forekomster av evjeslirekne og pusleplanter. Tresjiktet som er utviklet langs 
partier langs evja bør opprettholdes. Det kan likevel være gunstig med åpnere partier slik at 
lys slipper til breddene. 

Del av helhetlig landskap: 
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Lokaliteten ligger i øvre del av Lågendeltaet. Vegfyllingen gjør at evja er avskåret fra 
hovedløpet i Lågen og derfor ikke inngår i Lågendeltaet naturreservat som har grense øst for 
vegfyllingen. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den omfatter ei evje med innslag av 
mudderbanker og forekomster av en rødlisteart i kategorien sterkt truet (EN). 

 
Figur 1. Rundtomevja sett mot nordvest. Foto: Anders Breili 11.9.2012. 
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Figur 2. Mudderbanker finnes omkring store deler av evja. Foto: Anders Breili 11.9.2012. 
 

 
Figur 3. Avgrensning av naturtypelokalitet «Rundtomevja». 
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Moshølen, S for       Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110201 

Naturtype  Rik blandingsskog i lavlandet (F13) 
Utforming  Sørboreal blandingsskog (F1302)  
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
10,5 daa 

 
Innledning: 
Beskrivelse og avgrensning er basert på befaringer gjennomført av Anders Breili i perioden 
2009-2012, seinest 9.5.2012. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter en stripe med skog langs østsiden av Lågen rett sør for Moshølen i 
Hovemoen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten omfatter delvis flompåvirket elvebredd, og delvis et belte med blandingsskog 
innenfor. Da lokaliteten omfatter grandominert blandingsskog med en del lauvinnslag og 
ligger i sørboreal sone, og har innslag av en del krevende arter, er den karakterisert som 
«Rik blandingsskog i lavlandet». Hovemoen er preget av store avsetninger av sand og grus, 
og elvebredden langs Lågen er preget av forholdsvis bratte løsmasseskråninger. Enkelte 
små bergknauser som delvis oversvømmes ved flom, stikker imidlertid opp langs 
elvebredden. Elva er stilleflytende og har liten erosjonsevne i elvebredden, og 
løsmasseskråningene mot elva fremstår som forholdsvis stabile. Ned mot de brattere 
skråningene langs elvebredden er terrenget slakt hellende. Gran er dominerende treslag i 
deler av lokaliteten, men det er en del lauvinnslag med bla. bjørk i partier. Lengst i nord 
finnes et parti med osp. Partier er relativt rike på gras og urter, noe som kan tilskrives 
tidligere påvirkning fra beite og hogst, men her er også partier med mosedominert skogbunn 
og partier med bærlyng. Langs elva er det et smalt og usammenhengende belte av gråor-
heggeskog hvor gråor dominerer.  

Artsmangfold:  
I mai 2012 ble ett fruktlegeme av soppen svartgubbe (Sarcosoma globosum) (CR) funnet i et 
grandominert parti ut mot skråningene langs elvebredden. På gråor langs elva er det påvist 
en forekomst med praktlav (VU). Forekomsten av praktlav er liten og kan være utsatt ved 
store flommer. På en flompåvirket bergknaus på elvebredden nord i lokaliteten er laven 
dvergskjold (VU) påvist. For øvrig er det gjort funn av rosenkjuke (NT) og rynkeskinn (NT) på 
granlæger. Av andre interessante, men ikke rødlistede arter forekommer lavene blyhinnelav 
og skjoldnever på bergknauser. I partier av skogen finnes også en del knerot og skogjamne. 
I et bestand med eldre grandominert skog like øst for den avgrensete lokaliteten er grønnsko 
(Buxbaumia viridis) funnet på grove, morkne læger, og det kan være potensiale for arten 
også innenfor den avgrensete naturtypelokaliteten. 

Fremmede arter: 
Rødhyll (HI – høy risiko) forekommer i tilknytning til kraftlinja langs østsiden av lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Hovemoen er generelt sterkt preget av skogbruk og tekniske inngrep. Den avgrensete 
lokaliteten er preget av tidligere bruk i form av plukkhogster og husdyrbeite. Partier har 
likevel ansamlinger av en del død ved. Lokaliteten er avgrenset mot kraftlinje og traktorveg i 
øst.  
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Skjøtsel og hensyn:  
Området bør få utvikle seg fritt. Hogst og tekniske inngrep vil kunne redusere verdien. 
Inngrep i området øst for lokaliteten kan medføre hydrologiske endringer, og dette kan være 
uheldig for en art som svartgubbe. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten grenser mot Lågendeltaet naturreservat som har grense langs elvebredden. Vest 
for den avgrensete lokaliteten, like ovenfor traktorvegen, ligger et granbestand avsatt som 
MiS-objekt. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den består av mindre påvirket barskog og 
elvebredd, og med ansamling av flere rødlistearter, deriblant en art i høyeste 
rødlistekategori, kritisk truet (CR).  

 
Figur 4. Deler av lokaliteten er grandominert. I dette området ble det våren 2012 funnet et fruktlegeme 
av svartgubbe (CR). Foto: Anders Breili 9. 5.12 
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Figur 5. Bergknauser stikker opp i elvebredden enkelte steder. På denne bergknausen nord i 
lokaliteten finnes en forekomst av laven dvergskjold (VU). Foto: Anders Breili 29.10.09. 
 

 
Figur 6. Avgrensning av naturtypelokalitet «Moshølen, S for».  

Fylkesmannen i Oppland Asplan Viak AS 
 



SUPPLERENDE REGISTRERINGER AV NATURTYPER I FLOMMARK I GUDBRANDSDALEN 16 
 

Balbergevja, N for     Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110202 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Flommarkskog (F0501) 
Verdisetting 
Areal 

Lokalt viktig (C)  
9,8 daa 

 
Innledning: 
Beskrivelse og avgrensning er basert på befaringer gjennomført av Anders Breili i perioden 
2010-2012, seinest 12.9.2012. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av Lågen og langs sørsiden av fv. 255. Området omfatter 
rester av et flomløp og flommarksskog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som gråor-heggeskog. Mot nord og østsiden går 
flommarksskogen gradvis over i løvblandingsskog med innslag av bla. spisslønn og osp. Det 
går et flomløp gjennom lokaliteten og dette munner ut i Balbergevja i sør/sørvest. Ved høye 
vannføringer kan vann strømme inn i lokaliteten fra Balbergevja. For øvrig har en liten bekk 
utløp gjennom lokaliteten. Helt sør i lokaliteten, ved overgangen mot Balbergevja, er det 
innslag av kvass-starrsump og elvesnellesump.  

Artsmangfold:  
Gråor og hegg er dominerende treslag i lokaliteten. Feltsjiktet har innslag av strutseving, 
skogsivaks, vasshøymol, skogsvinerot og vendelrot. I flomløpet gjennom flommarksskogen 
ble det på ettersommeren 2012 funnet storvassoleie. Helt sør i lokaliteten er det innslag av 
vassrørkvein, kvass-starr, elvesnelle, vasspepper og åkermynte. I gråor-heggeskogen er det 
påvist flere tre-/vedlevende sopp som er vanlig forekommende i flommarksskog i 
Lågendeltaet, slik som putekjuke og hvit rynkesopp. Rødlistede/krevende arter er ikke påvist, 
og potensialet for dette vurderes som noe begrenset. 

Fremmede arter: 
Kjempespringfrø (SE – svært høy risiko) er etablert i flommarkskogen vest i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten omfatter rester av et flomløp som er avsnørt fra Lågen. Ved svært høye 
vannføringer i Lågen kan det likevel strømme vann inn i området. Fv. 255 går på nord- og 
østsiden av lokaliteten. Mot sør grenser flommarkskogen mot dyrka mark. En traktorveg er 
atkomst til dyrka marka, og går gjennom sørøstre deler av lokaliteten.  

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre tekniske 
inngrep. Forekomsten av kjempespringfrø i flommarksskogen utgjør en spredningsrisiko i 
forhold til Lågendeltaet naturreservat og bør bekjempes.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten grenser mot Lågendeltaet naturreservat. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da den omfatter et lite område med rester av 
flommarksskog som er en del påvirket av inngrep. 
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Figur 7. Avgrensning av naturtypelokalitet «Balbergevja, N for». 
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Korgen       Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110203 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Flommarkskog (F0501) 
Verdisetting 
Areal 

Viktig (B)  
16,7 daa 

 
Innledning: 
Beskrivelse og avgrensning er basert på befaringer gjennomført av Anders Breili i perioden 
2010-2012, seinest 18.11.2012. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på nordsiden av Lågendeltaet, og omfatter et område med sump- og 
flommarksskog. Elva/bekken Bæla har utløp øst i lokaliteten. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består i hovedsak av gråor-heggeskog av flommarkstype. Nærmest elvebredden 
går flommarksskogen over i viersump, starr- og grassump. På tørrere mark innover i 
lokaliteten øker innslaget av bjørk.  

Artsmangfold:  
Langs gras- og starrsump langs vannkanten forekommer stolpestarr, kvass-starr, langstarr 
og vassrørkvein. Langs vannkanten finnes også mindre vanlig arter som blåknapp og 
elvemarigras (NT). I viersump forekommer istervier, gråselje og mandelpil (VU), og i 
flommarksskogen innover i området er moskusurt, bekkeblom, hundekveke, mjødurt, 
vendelrot, stor myrmaure, springfrø, åkermynte, dikeminneblom, skogsivaks og strutseving 
typiske innslag. For øvrig har skogsøtgras (VU) ganske gode forekomster i 
flommarksskogen. På gråor er sopp som hvit rynkesopp, kanelkjuke, putekjuke, orekjuke og 
tobakkbroddsopp påvist, og på gråselje fantes det høsten 2012 en del vierblodsopp.  

Fremmede arter: 
Alaskakornell (SE – svært høy risiko) er påvist i flommarksskogen.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Flommarksskogen grenser mot Lillehammer vannverk i nord. Et gjerde omkring vannverket 
er etablert gjennom flommarksskogen, og det er ryddet noe vegetasjon langs gjerdet. I 
nordøst stikker et lite stykke med dyrka mark inn i flommarksskogen.  

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst eller andre tekniske inngrep. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten grenser mot Lågendeltaet naturreservat som har grense langs vannkanten. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den omfatter et mindre område med forholdsvis intakt 
gråor-heggeskog med forekomst av enkelte rødlistearter, inkl. en stor forekomst av en trua 
art. 
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Figur 8. Istervier finnes spredt i viersump ut mot elvebredden. Foto: Anders Breili 18.11.2012. 
 

 
Figur 9. Avgrensning av naturtypelokalitet «Korgen».  
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Jorekstad, V for      Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00030046 
050110204 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Flommarkskog (F0501) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
222 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er tidligere registrert som naturtypelokalitet i Naturbase. Området er befart av Jon 
Bekken 25.8.2008 og av Anders Breili flere ganger i perioden 2008-2012. Avgrensningen er 
endret av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013 og beskrivelsen er oppdatert med bakgrunn i 
befaringer. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på sørsida av Gausa vest for Jorekstad. Det avgrensede området består av 
flommarksskog.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består i hovedsak av gråor-heggeskog på sørsiden av flomforbygninger langs 
elva. I sentrale deler av lokaliteten finnes rester av tidligere flomløp. Her er det innslag av 
viersump med svartvier og gråselje. Mandelpil (VU) finnes særlig langs elvebredden, og 
partier består av fragmenter av mandelpilkratt (Q3f). På eksponert elvebredd finnes doggpil 
(VU) spredt, men danner ikke kratt. Gran har etablert seg i tørrere deler av 
flommarksskogen, og er trolig plantet inn i vestre deler av lokaliteten. En del av gråor-
heggeskogen er etablert etter at Gausa ble flomforbygd, mens eldre partier har innslag av en 
del død ved. 

Artsmangfold:  
Flommarkskogen er forholdsvis artsrik, med trollbær, vendelrot, springfrø, firblad, 
skogsivaks, strutseving og krossved. Sumpaniskjuke (EN) er påvist på Salix-arter flere steder 
i flommarkskogen og langs elvebredden. Langs Gausa finnes mandelpil (VU) spredt. Doggpil 
(VU) finnes sparsomt på elvebredden enkelte steder. I fortsatt halvåpne og tørrere partier 
bak forbygningene finnes flere busker med klåved (NT). På tørrere, gjengroende mark øst i 
lokaliteten er også sparsomt med smalfrøstjerne (NT) påvist. Forekomstene av klåved og 
smalfrøstjerne er neppe livskraftig, og vil kunne gå ut etter hvert som området gror igjen. For 
øvrig er det innslag av skogsøtgras (VU) i flommarkskogen. Alm (NT) og ask (NT) 
forekommer som småtrær, og ser ut til å være under etablering i flommarkskogen. 

Fremmede arter: 
Kjempespringfrø (SE – svært høy risiko) er de siste årene funnet langs grøfter og åkerkanter 
i kantsonen mot landbruksarealene rett sør for lokaliteten. Kjempespringfrø kan ha 
potensiale til å spre seg inn i lokaliteten. For øvrig forekommer rødhyll (HI – Høy risiko) i 
skogkanter, og alaskakornell (SE – Svært høy risiko) er etablert inne i flommarkskogen. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Langs denne delen av Gausa ble det på 1970-tallet gjort flomsikringstiltak langs 
elvebredden. På flyfoto som viser området før flomforbygningene ble bygd, er det innslag av 
åpen grusøyr, urte-grasøyr, flomløp og pionerkratt, og området har dermed gjennomgått 
store endringer siden flomforbygningene ble etablert. Området innenfor flomforbygningene 
ligger nå skjermet mot flom, og innslagene av grusøyr, urte-grasøyr og pionerkratt er borte. 
De opprinnelige flomløpene er avskåret. Over tid kan rester av viersump utvikle seg i retning 
gråor-heggeskog. Mot sør grenser flommarkskogen mot landbruksarealer. Mindre 
landbruksarealer ligger også inneklemt mellom arealer med flommarksskog, og 
landbruksarealene er holdt utenfor avgrensningen. På rødlista for naturtyper (Lindegaard og 
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Henriksen 2011) er «Kroksjøer, meandere og flomløp» rødlistet som «Sterkt truet» (EN), 
men flomløpene det er innslag av i området er ikke intakte. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre tekniske 
inngrep for at verdiene skal sikres. Det kan være ønskelig å få tatt ut partiene med plantet 
gran, slik at det på sikt kan etableres gråor-heggeskog. Ved vedlikehold av flomforbygninger 
langs Gausa bør det vurderes om det er mulig å flytte flomforbygningene til innenfor 
flommarkskogen slik at landbruksarealer skjermes mot flom, samtidig som området får 
reetablert naturlige prosesser knyttet til flom.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere lokaliteter med rester av flommarksvegetasjon langs nedre deler av 
Gausa. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den omfatter et større område med gråor-
heggeskog. Området er betydelig påvirket av flomforbygninger, men har forekomst av flere 
rødlistearter, deriblant en art i kategorien sterkt truet (EN).  

 
Figur 10. Klåved (NT) forekommer på rester av åpen flommark bak flomforbygninger. Foto: Anders 
Breili 2.9.2008. 
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Figur 11. Sumpaniskjuke (EN) er funnet flere steder i lokaliteten. Foto: Anders Breili 2.10.2011 

 
Figur 12. Avgrensning av naturtypelokalitet «Jorekstad, V for» (avgrenset med gult). 
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Jorekstad       Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00030046 
050110210 

Naturtype  Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (E03) 
Utforming  Mindre flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og 

meandere (E0305) 
Verdisetting 
Areal 

Lokalt viktig (C)  
4,6 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er skilt ut fra en tidligere registrert lokalitet i Naturbase. Beskrivelsen er gjort på 
grunnlag av befaringer. Området er befart av Jon Bekken 25.8.2008 og av Anders Breili i 
perioden 2008-2012. Beskrivelsen er utarbeidet av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter rester av et flomløp og evje, og ligger på sørsiden av Gausa ved 
Jorekstad. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten kan karakteriseres som en flomdam. Ved flom i Gausa kan vann strømme inn i 
flomløpet/evja, men ved lavere vannføringer er lokaliteten isolert fra elva. Dammen er såpass 
dyp (opptil ca. 3 meter) og påvirket av grunnvann at den ikke tørker ut. Et flomløp som 
munner ut i dammen i sørvest er avskåret fra vanngjennomstrømming på grunn av 
oppdyrking og flomsikringstiltak. Bredden langs sørøstsiden av dammen er åpen, mens det 
på nordsiden er innslag av noe vierkratt, mot vest er det overgang mot flommarksskog/gråor-
heggeskog. 

Artsmangfold:  
I dammen forekommer noen vanlige vannplanter, slik som vanlig tjønnaks, småtjønnaks og 
tusenblad. Langs breddene og på grunt vann finnes elvesnelle, vasspepper, krypkvein, 
mannasøtgras, åkermynte, gulldusk, åkersvinerot og dikeminneblom. 

Fremmede arter: 
Beliggenhet inntil veg og kulturmark gjør at det finnes en rekke ugras og kulturspredte arter i 
tilknytning til lokaliteten. Av svartelistede arter forekommer rødhyll (HI – høy risiko) i 
nærområdet til dammen. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er betydelig påvirket av inngrep. En veg går langs sørøstsiden av dammen, og på 
elvesletten sørvest for lokaliteten ligger landbruksarealer på elvesletten. Sør for lokaliteten 
ligger også et idrettsanlegg med fotballbaner. Flomløpet ut i Gausa i nordøst er avskåret av 
en fylling, og bare ved flom skjer det vannutskifting gjennom et rør i fyllingen. For øvrig er det 
gjort flomsikringstiltak langs Gausa på nordsiden av lokaliteten. I sørenden av dammen er 
det etablert et pumpehus for vanning av fotballbaner og landbruksarealer. 
Landbruksarealene medfører at dammen mottar en del næringstilførsel.  

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke utsettes for utfylling. Av hensyn til vannplanter kan det være positivt om 
deler av breddene holdes åpne og ikke gror igjen med kratt. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten grenser mot et større område med flommarksskog i vest, og omfatter rester av 
flommarkene langs nedre deler av Gausa.  
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Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da den omfatter en flompåvirket dam som er 
betydelig preget av tekniske inngrep. 

 
Figur 13. Avgrensning av naturtypelokalitet «Jorekstad» (avgrenset med gult). 
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Gausa, nord for      Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00030047 
050110205 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Flommarksskog (F0501) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
29,7 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er fra tidligere lagt inn i Naturbase. Området er befart av Jon Bekken i 2009 og av 
Anders Breili i perioden 2008-2012. Avgrensningen er endret og beskrivelsen er oppdatert 
med bakgrunn i befaringer av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på nordsiden av Gausa ved Jorekstad. Det avgrensete området består av 
flommarksskog i en stripe langs elva.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten omfatter en brem med flommarksskog langs elva. Lokaliteten består i hovedsak 
av relativt intakt gråor-heggeskog, med innslag av mandelpil (VU) og mandelpilkratt (Q3f). 
Det er stedvis ansamlinger av en del død ved i skogen. En del av dette er trær og busker 
som er deponert av flom. På partier med eksponert elvebredd finnes innslag og fragmenter 
av pionerkratt i form av doggpilkratt (Q3e) og klåvedkratt (Q3a). 

Artsmangfold:  
Eksempler på arter i flommarkskogen er trollbær, vendelrot, springfrø, skogsalat, firblad og 
skogsivaks. Sumpaniskjuke (EN) er påvist på Salix-arter flere steder langs elvebredden. 
Doggpil (VU) og klåved (NT) finnes på eksponert elvebredd. Forekomstene av klåved er 
trolig av de største i Lillehammer. Alm (NT) og ask (NT) ser ut til å være under etablering i 
flommarkskogen, og småtrær forekommer spredt.  

Fremmede arter: 
Rødhyll (HI – Høy risiko) forekommer i skogkanter. Alaskakornell (SE – Svært høy risiko) er 
påvist flere steder i flommarkskogen. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er gjennomført flomsikringstiltak på en kort strekning innenfor lokaliteten. Elvebredden 
fremstår likevel som relativt intakt. I nordvest ligger det dyrka mark på elvesletten innenfor. 
Det er plantet en del gran på arealer inntil naturtypelokaliteten, og arealer med plantet gran 
er holdt utenfor avgrensningen. Øst i lokaliteten krysser ei kraftlinje. Doggpilkratt og 
mandelpilkratt er karakterisert som «Nær truet» (NT) på rødlista for naturtyper. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre tekniske 
inngrep. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere lokaliteter med rester av flommarksvegetasjon langs nedre deler av 
Gausa. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den består av et område med relativt intakt 
gråor-heggeskog som er fortsatt påvirket av flom, og med forekomst av rødlistede naturtyper 
og rødlistearter, inklusive en sterkt trua art. 
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Figur 14. Partier av elvebredden lang nordsida av Gausa har innslag av klåvedkratt. Foto: Anders 
Breili 2.9.2008. 

 
Figur 15. Avgrensning av naturtypelokalitet «Gausa, N for» (avgrenset med gult). 
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Horn, V for       Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00069400 
050110206 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Flommarkskog (F0501) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
29,6 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er tidligere registrert i Naturbase. Beskrivelsen er oppdatert av Anders Breili, 
Asplan Viak i mai 2013 på grunnlag av befaringer. Området er befart av Jon Bekken i 2009 
og av Anders Breili i perioden 2008-2010. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter et parti med flommarksskog på østsiden av Gausa vest for Horn. Det 
meste av arealet ligger på ei øy i elva. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av ei øy i Gausa, samt noe flommarksskog på fastlandet på østsiden. 
Hovedløpet i elva går vest for øya, og løpet på østsida er delvis tørt ved lav vannføring. 
Lokaliteten består i hovedsak av gråor-heggeskog. På eksponert elvebredd på holmen i elva 
finnes også innslag av urte-grasøyr, grusøyr/rullesteinsøyr og doggpilkratt (Q3e). På 
elvebredden på fastlandet på østsida av øya er flommarksskogen mer skjermet mot 
flompåvirkning. Her finnes rester av et flomløp og innslag av sump. 

Artsmangfold:  
Sumpaniskjuke (EN) ble påvist på Salix flere steder i lokaliteten. Doggpil (VU) finnes på 
grusøyr på øya, og danner til dels kratt. Her er også klåved (NT) påvist. Mandelpil (VU) 
finnes i mer skjermete partier av flommarkskogen. For øvrig forekommer skogsøtgras (VU) i 
flommarkskogen, og i tilknytning til et flomløp og elvebredd på fastlandet er også sparsomt 
med kåltistel påvist (NT). Kåltistel ser ut til å opptre spredte steder i flommark langs Gausa, 
men forekomstene av arten er trolig noe tilfeldige og ustabile. 

Fremmede arter: 
Rødhyll (HI – Høy risiko) forekommer i skogkanter. Alaskakornell (SE – Svært høy risiko) er 
påvist i flommarkskogen. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er gjort flomsikringstiltak på østsiden av elvebredden rett nord for den avgrensete 
lokaliteten, og trolig påvirkes elveløpet på østsiden noe av dette. Lokaliteten grenser mot 
dyrka mark på elvesletten i nordøst. Deler av flommarkskogen på øya er sterkt preget av 
flomhendelser. Doggpilkratt som forekommer på grusøyr nord på øya er karakterisert som 
«Nær truet» (NT) på rødlista for naturtyper. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre tekniske 
inngrep. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere lokaliteter med rester av flommarksvegetasjon langs Gausa. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den består av et mindre område med intakt 
gråor-heggeskog. Det er forekomst av flere rødlistearter, deriblant en art i kategorien sterkt 
truet (EN), samt en rødlistet naturtype og flere andre trua arter. 
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Figur 16. Avgrensning av naturtypelokalitet «Horn, V for» (avgrenset med gult). 
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Flåkåli, S for      Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110207 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Flommarkskog (F0501) 
Verdisetting 
Areal 

Lokalt viktig (C)  
57,9 daa 

 
Innledning: 
Området er beskrevet i forbindelse med «Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen» 
(Fremstad 1985) og oppdatert av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013. Lokaliteten er bl.a. 
befart av Anders Breili i perioden 2008-2010. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter et smalt belte med flommarksskog langs sørsiden av Gausa sør for 
Flåkåli. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består i hovedsak av gråor-heggeskog. Flomsikringstiltak langs elva gjør at 
flompåvirkningen i flommarkskogen er betydelig redusert. Langs elvebredden finnes små 
innslag av grusøyr og rullesteinsøyr. Øst i lokaliteten har elva Sagåa utløp i Gausa, men elva 
er delvis kanalisert. På tørrere grunn er det innslag av gran. Gran er til dels plantet. Et større 
bestand med plantet gran har blitt hogd ut de siste årene. 

Artsmangfold:  
Artsmangfoldet er ufullstendig kjent. Lokaliteten er sterkt preget av inngrep, og det er ikke 
registrert spesielt krevende arter. Det kan likevel være potensiale for enkelte rødlistearter 
knyttet til flommarksskog. 

Fremmede arter: 
Eventuelle innslag av fremmede arter er ikke kjent. Lokaliteten grenser mot landbruksarealer 
og veger og det er potensiale for at en del fremmede arter kan etablere seg i kantsonene. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser mot fv. 315 lengst vest. Sør for de vestre delene av lokalitetene ligger et 
fellesfjøs. Her er det i tillegg til fjøs opparbeidet veger og lagerplasser, og en del areal med 
flommarksskog har gått tapt i dette området. Øst for fjøset er det inntil nylig avvirket et 
granbestand på tørrere grunn, og dette arealet er holdt utenfor avgrensningen. Lokaliteten 
grenser for øvrig mot dyrka mark i sør, og det går ei kraftlinje gjennom lokaliteten. Sagåa 
som har utløp i Gausa øst i lokaliteten er kanalisert på strekningen ned mot samløpet med 
Gausa. Langs Gausa er det flomforbygninger langs store deler av lokaliteten. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten er preget av tekniske inngrep, og er blitt sterkt redusert i nyere tid. Resterende 
arealer med flommarksskog bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller 
andre tekniske inngrep. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere lokaliteter med rester av flommarksvegetasjon langs Gausa. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da den består av et område med rester av 
flommarksskog, men som er relativt sterkt preget av inngrep. Rødlistede arter er ikke kjent, 
men det kan være et potensiale for enkelte krevende arter. 
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Figur 17. Avgrensning av naturtypelokalitet «Flåkåli, S for» (avgrenset med gult). 
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Tollersrud, SV for     Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00030120 
050110208 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Flommarkskog (F0501) 
Verdisetting 
Areal 

Viktig (B)  
24 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er fra tidligere registrert i Naturbase. Området ble befart av Anders Breili 
1.10.2011, og beskrivelsen er oppdatert av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013 og deler av 
det tidligere avgrensete arealet er tatt ut. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter et parti med flommarksskog langs østsiden av Gausa sørvest for 
Tollersrud. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som gråor-heggeskog, men har også innslag av viersump. Gråor-
heggeskog finnes særlig sør i lokaliteten, og her det også en del død ved. Arealene med 
viersump fremstår som en del kulturpåvirket og finnes særlig nord i lokaliteten. De 
kulturpregete partiene er under gjengroing. Vier finnes også langs elvebredden, og på 
grovere trær som er herjet av flom er sumpaniskjuke (EN) påvist. 

Artsmangfold:  
I flommarkskogen forekommer arter som strutseving, mjødurt, turt, korsknapp, villrips og 
kratthumleblom. Litt alm (NT) er etablert sør i lokaliteten. Sumpaniskjuke (EN) ble påvist på 
Salix langs elvebredden. 

Fremmede arter: 
Alaskakornell (SE – svært høy risiko) er etablert i flommarkskogen sør i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er trolig gjort noen flomsikringstiltak langs Gausa i dette området, selv om det ikke er 
tydelige spor etter dette. Lokaliteten grenser mot dyrka mark på elvesletten innenfor. Det har 
trolig vært husdyrbeite i området frem til nyere tid, og spesielt nordre deler av området er 
forholdsvis åpent. Her kan det også ha vært uttak av ved. Over tid vil de kulturpåvirkede 
delene av lokaliteten kunne utvikle seg mot viersump og gråor-heggeskog. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre tekniske 
inngrep. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere lokaliteter med rester av flommarksvegetasjon langs Gausa. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den består av et mindre område med gråor-
heggeskog og tidligere kulturpåvirket flommark/flommarksskog. Det er forekomst av enkelte 
rødlistearter, deriblant i kategorien sterkt truet (EN).  
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Figur 18. Sumpaniskjuke (EN) forekommer på Salix langs elvebredden. Foto: Anders Breili 1.10.2011. 

 
Figur 19. Avgrensning av naturtypelokalitet «Tollersrud SV for» (avgrenset med gult). 
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Aurlien Ø for      Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110209 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Flommarkskog (F0501) 
Verdisetting 
Areal 

Viktig (B)  
32,5 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er beskrevet i forbindelse med «Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen» 
(Fremstad 1985). Området ble befart av Anders Breili 2.10.2009 og lokaliteten er beskrevet 
av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter et parti med flommarksskog langs vestsiden av Gausa øst for Aurlien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av gråor-heggeskog og flompåvirket lauvblandingsskog. Langs 
elvebredden er det innslag av vierkratt. I tørrere partier innover i lokaliteten er det etablert en 
del gran. Partier med gran som tydelig er plantet inn er holdt utenfor avgrensningen. I vestre 
deler av lokaliteten er det spor av tidligere kulturpåvirkning og gradvis overgang mot mer 
intensivt drevne landbruksarealer lenger vest. Det går flomløp gjennom flommarkskogen. 

Artsmangfold:  
Sumpaniskjuke (EN) ble påvist på Salix langs elvebredden. Langs elvebredden er det også 
enkelte busker med doggpil (VU), men det er ikke utviklet doggpilkratt. Det kan være 
potensiale for enkelte andre krevende/rødlistede arter i lokaliteten. 

Fremmede arter: 
Av fremmede arter er alaskakornell (SE – svært høy risiko) påvist i flommarkskogen. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er ikke gjort flomsikringstiltak langs vestsiden av elvebredden, men flomsikringstiltak på 
østsiden av elva påvirker trolig påvirker vannføring og strømforhold. Lokaliteten grenser ikke 
direkte mot dyrka mark i vest, men det er spor av tidligere kulturpåvirkning. For øvrig er det 
plantet noe gran i området. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre tekniske 
inngrep. Dersom gran tas ut bør det gis mulighet til å reetablere lauvblandingsskog/ 
flommarksskog. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere lokaliteter med rester av flommarksvegetasjon langs Gausa. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den består av et mindre område med relativt intakt 
gråor-heggeskog. Det er forekomst av enkelte rødlistearter, deriblant en art i kategorien 
sterkt truet (EN). 
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Figur 20. Avgrensning av naturtypelokalitet «Aurlien Ø for» (avgrenset med gult). 
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Kokslien, SØ for      Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110214 

Naturtype  Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti (E03) 
Utforming  Mindre flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og 

meandere (E0305) 
Verdisetting 
Areal 

Lokalt viktig (C)  
9,1 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er befart av Anders Breili 1.10.2011 og beskrevet av Anders Breili, Asplan Viak i 
mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Gausa, sørøst for Kokslien og noen hundre meter sør for 
kommunegrensa mot Gausdal. Lokaliteten ligger på søndre deler av en elveslette.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av to dammer/flomdammer og naturtypen er karakterisert som «Mindre 
flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og meandere». Det er et smalt belte med 
sumpvegetasjon i tilknytning til dammene. I sør grenser lokaliteten mot en bekk. Bekken er 
kanalisert på deler av strekningen ned mot samløpet med Gausa. Mot øst grenser lokaliteten 
mot granskog på tørrere deler av elvesletten. 

Artsmangfold:  
Artsmangfoldet er ufullstendig kjent. Det vurderes ikke å være særlig potensiale for 
rødlistede/krevende arter i lokaliteten, men dammene kan ha en viss funksjon for 
vannplanter, fugl, vannlevende insekter og amfibier.  

Fremmede arter: 
Det er ikke kjent fremmede/svartelistede arter fra lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten omfatter rester av en elveslette av flommark og sumpvegetasjon langs Gausa. 
Det er gjort flere omfattende inngrep i området, bla. oppdyrking, utfyllinger og 
flomsikringstiltak. Det er derfor usikkert i hvilken grad dammene er opprinnelige. Lokaliteten 
grenser mot dyrka mark i vest, og nord for lokaliteten er det fylt ut masser for å etablere et 
nytt landbruksareal. Dammene kan tidligere ha fått vanntilførsel gjennom et flomløp i nord. 
Dette flomløpet er i dag avskåret av oppdyrking/utfyllinger. For å opprettholde vannføringen 
er det imidlertid lagt en rørledning som sikrer vanntilførsel til dammene. I følge grunneier har 
det blitt gjort opprenskinger av dammene for at de ikke skulle gro igjen. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten eller tilgrensende arealer må ikke utsettes for ytterligere utfyllinger. For å slippe til 
lys kan kanten mot vest tynnes dersom den gror igjen.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere rester med flommarksmiljøer langs Gausa. Dammer er imidlertid en 
sjelden naturtype langs Gausa.  

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C), da den består av flompåvirkede dammer og rester 
av et flommarksmiljø i et område som er betydelig påvirket av tekniske inngrep. 
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Figur 21. Avgrensning av naturtypelokalitet «Kokslien, SØ for» (avgrenset med gult). 
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Ingridåa, nedre del     Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110215 

Naturtype  Viktig bekkedrag (E06) 
Utforming  Parti som binder sammen andre naturmiljø (E0603) 
Verdisetting 
Areal 

Lokalt viktig (C)  
7,8 daa 

 
Innledning: 
Området ble befart av Anders Breili 1.10.2011. Lokaliteten er ikke undersøkt i detalj, og er 
vurdert ut i fra ortofoto og beskrevet av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter nedre deler av Hellbekken, mellom fv. 315 Baklivegen og utløpet i 
Gausa.  Lokaliteten ligger ved sørenden av en elveslette på vestsiden av Gausa.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Langs deler av bekkedraget er det kantvegetasjon med gråor-heggeskog og 
løvblandingsskog, men det er også partier som er hogd eller grenser mot dyrka mark. Rett 
nord for den avgrensede strekningen av Hellbekken ligger en naturtypelokalitet med et par 
flomdammer og noe sumpvegetasjon.  

Artsmangfold:  
Artsmangfoldet er ufullstendig kjent. Det vurderes ikke å være særlig potensiale for 
rødlistede/krevende arter i lokaliteten, men bekken kan ha en viss funksjon for gyting og 
fødesøk for storauren i Gausa.  

Fremmede arter: 
Det er ikke kjent fremmede/svartelistede arter fra lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er avgrenset mot fylkesvegen. Det er gjort flere omfattende inngrep i området, 
bla. oppdyrking, utfyllinger og flomsikringstiltak. På strekningen opp mot fylkesvegen er det 
hogd skog helt ut mot bekken. Deler av lokaliteten grenser mot dyrka mark i øst, og det kan 
være gjennomført noen kanaliseringstiltak langs denne delen av bekken. Sammenlignet med 
andre sidebekker til Gausa, er likevel denne bekken relativt intakt.  

Skjøtsel og hensyn:  
Kantvegetasjon bør få anledning til å reetableres på strekninger hvor dette mangler. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten binder sammen elvebredd/flommarksmiljøer langs Gausa med andre miljøer 
langs Hellbekken. I nord grenser lokaliteten mot en naturtypelokalitet med dammer og 
sumpvegetasjon. Partier lenger opp langs Hellbekken har bekkekløftpreg. Gausa har 
storaurestamme og en del sidebekker har funksjon for storauren. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C), da den omfatter en strekning av et bekkedrag 
som binder sammen elvebredd og flommark langs Gausa med øvrige miljøer. Bekken kan ha 
en viss funksjon for Storauren i Gausa.  
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Figur 22. Avgrensning av naturtypelokalitet «Ingridåa, nedre del» (avgrenset med gult). 
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Sagåa, nedre del     Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110216 

Naturtype  Viktig bekkedrag (E06) 
Utforming  Parti som binder sammen andre naturmiljø (E0603), bekk i 

intensivt drevet jordbrukslandskap (E0605) 
Verdisetting 
Areal 

Lokalt viktig (C)  
8,6 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er ikke undersøkt i detalj, og er vurdert ut i fra ortofoto og beskrevet av Anders 
Breili, Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter nedre deler av Sagåa og ligger mellom fv. 315 Baklivegen og 
flommarksskog langs Gausa. Bekkedraget krysser over elvesletten på sørsiden av Gausa. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Nedre deler av Sagåa går gjennom intensivt drevne landbruksarealer, og mye av 
bekkedraget på denne strekningen er kanalisert. Den aller nederste strekningen av Sagåa til 
utløpet i Gausa inngår i en egen naturtypelokalitet som er karakterisert som gråor-
heggeskog. 

Artsmangfold:  
Artsmangfoldet er ufullstendig kjent. Det vurderes ikke å være særlig potensiale for 
rødlistede/krevende arter i lokaliteten, men bekken kan ha en viss funksjon for gyting og 
fødesøk for storauren i Gausa.   

Fremmede arter: 
Det er ikke kjent fremmede/svartelistede arter fra lokaliteten. Kantsoner som grenser mot 
dyrka mark tilsier at det er potensiale for at en del fremmede arter kan etableres langs 
bekkedraget. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er avgrenset mot fylkesvegen. Store deler av lokaliteten grenser mot dyrka mark, 
og bekkedraget er kanalisert på store deler av strekningen. Kantvegetasjon er imidlertid 
opprettholdt på mye av strekningen. 

Skjøtsel og hensyn:  
Kantvegetasjonen langs bekkedraget må opprettholdes.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten binder sammen elvebredd/flommarksmiljøer langs Gausa med andre miljøer 
langs Sagåa. Partier lenger opp langs Sagå har bekkekløftpreg. Gausa har storaurestamme 
og en del sidebekker har funksjon for storauren. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C), da den omfatter en strekning av et bekkedrag 
som binder sammen elvebredd og flommark langs Gausa med øvrige miljøer. Bekken kan ha 
en viss funksjon for Storauren i Gausa.  
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Figur 23. Avgrensning av naturtypelokalitet «Sagåa, nedre del» (avgrenset med gult). 
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Blåtarmrud - Bottum     Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110211 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 
Utforming  Bergvegg (F0902) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
28,4 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er befart flere ganger av Anders Breili i perioden 2009-2012, sist 23.5.2012 og er 
beskrevet av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Lågen rett vest for Fåberg tettsted, og omfatter østvendte 
berg og brattlendt skog langs elvebredden. I dette området er Lågen forholdsvis 
stilleflytende. Østvendt eksposisjon og beliggenhet langs Lågen bidrar til forhøyet 
luftfuktighet. Det er innslag av skifrige bergarter og dette gir grunnlag for en del 
basekrevende arter. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som «bergvegg» da den i hovedsak omfatter et område med 
bergvegger og berghyller. Bergskrenter stuper stedvis direkte ned i Lågen. Nord i lokaliteten 
er topografien slakere og med noe mindre innslag av bergvegger. Gran er dominerende 
treslag på avsatser mellom berg, men her er også innslag av blandingsskog med bjørk, og 
små innslag av gråor-heggeskog. Skogen veksler mellom lågurtgranskog, moserik granskog 
og bærlynggranskog. Under bergvegger sør i lokaliteten er det innslag av rasmark.  

Artsmangfold:  
Det er innslag av noe krevende karplanter som trollbær, blåveis, leddved og kranskonvall. 
Hassel forekommer under bergvegg sør i området, og på berg langs elva har bergfrue noen 
av sine sørligste forekomster i Gudbrandsdalen. I en bergvegg sør i lokaliteten er 
hengepiggfrø (NT) funnet. På bergvegger er det innslag av en rekke basekrevende moser, 
slik som putevrimose, putehårstjerne, glansmose, ryemose, skyggeraggmose, ekornmose, 
krypsilkemose, nåleputemose, gullklokkemose og labbmose. Det er potensiale for flere 
interessante moser i området. Av basekrevende lav er Psora globifera og vanlig skållav 
påvist sør i lokaliteten. Mjuktjafs (VU) er påvist sparsomt på grantrær og bergvegg i 
lokaliteten. Av særlig interesse er likevel svartgubbe (CR) som ble funnet på flere 
dellokaliteter i området våren 2012. Dellokalitetene for svartgubbe er på berghyller, på 
toppen av bergskrenter mot elva, men også i granskog nær elvebredden. Av andre 
rødlistearter i området er kjerneklubbe (NT) funnet sør i lokaliteten. For øvrig er 
styltejordstjerne funnet flere steder i lokaliteten, og skaftjordstjerne (NT) er påvist like utenfor 
den avgrensede lokaliteten og kan tenkes også å forekomme innenfor. 

Fremmede arter: 
Av svartelistede arter forekommer rødhyll (HI – høy risiko). 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen i området fremstår som en del påvirket av plukkhogster og småflatehogster. I deler 
av området kan det tidligere ha foregått noe beite. I sør grenser lokaliteten mot ei kraftlinje, 
og i dette området er det nyere hogstpåvirkning. Lågendeltaet naturreservat omfatter 
elvestrengen og grenser mot lokaliteten langs elvebredden. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og må ikke utsettes for inngrep. Tekniske inngrep i 
området ovenfor lokaliteten kan føre til endringer i de hydrologiske forholdene, noe som kan 
være uheldig for en art som svartgubbe. 
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Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere med bergvegger og berglendt/brattlendt skog langs Lågen på 
strekningen Hunderfossen – Fåberg. Disse elvenære miljøene har forekomster av flere 
rødlistede lav og sopp, og har stedvis baserike innslag. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den har innslag av flere krevende og rødlistede 
arter, deriblant en art i kategorien kritisk truet (CR). 

 
Figur 24. Svartgubbe (CR) ble funnet flere steder i lokaliteten i 2012. Foto: Anders Breili 23.5.2012.  
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Figur 25. Avgrensning av naturtypelokalitet «Blåtarmrud – Botterud». 
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Fåberg, N for      Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110212 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 
Utforming  Bergvegg (F0902) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
 4,3 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten ble befart av Anders Breili 5.5.2012 og er beskrevet av Anders Breili, Asplan Viak 
i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av Lågen nord for Fåberg tettsted. Lågen er forholdsvis 
stilleflytende på strekningen. Nærheten til Lågen gir fuktig lokalklima. Det er innslag av 
skifrige bergarter og dette gir grunnlag for en del basekrevende arter. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som «bergvegg», da den i hovedsak omfatter et område med 
bergskrenter langs Lågen. Mosefloraen på berg indikerer noe baserike forhold. Gran er 
dominerende treslag. Granskogen er moserik i partier, og for øvrig er det innslag av noe 
bærlyngskog. Under en bergvegg sentralt i lokaliteten er det innslag av ur og blandingsskog 
med bjørk, selje, gråor og hegg. 

Artsmangfold:  
Våren 2012 ble det funnet to dellokaliteter med svartgubbe (CR) i dette området. Funnene 
ble gjort i berglendt granskog nær elvebredden, på berghyller og langs toppen av en 
bergvegg ut mot elva. Sør i lokaliteten ble det også gjort et funn av rosenkjuke (NT) på 
granlåg. For øvrig ble svartpokal påvist i lokaliteten våren 2012. Bergvegger i området har 
innslag av baserike forhold, og av noe krevende moser kan nevnes bleikkrylmose, ryemose, 
glansmose, fjærkransmose og putevrimose. Også lavfloraen har innslag av enkelte noe 
krevende arter, slik som blyhinnelav og kalkfiltlav. Nord i lokaliteten ble også dalfiol (NT) 
påvist på elvebredd under bergvegg. For øvrig vokser bergfrue på berg langs elvebredden. 

Fremmede arter: 
Det er ikke påvist fremmede/svartelistede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen fremstår som hogstpåvirket. I sør grenser lokaliteten mot boligeiendommer. 
Lågendeltaet naturreservat omfatter elvestrengen og grenser mot lokaliteten langs 
elvebredden. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og må ikke utsettes for inngrep. Tekniske inngrep i 
området ovenfor lokaliteten kan føre til endringer i de hydrologiske forholdene, noe som kan 
være uheldig for en art som svartgubbe.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere med bergvegger og berglendt/brattlendt skog langs Lågen på 
strekningen Hunderfossen – Fåberg. Disse elvenære miljøene har forekomster av flere 
rødlistede lav og sopp, og har stedvis baserike innslag. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A), da den har forekomst av en rødlisteart i kategori 
kritisk truet (CR). 
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Figur 26. Våren 2012 ble det gjort funn av to dellokaliteter med svartgubbe (CR) i lokaliteten. Foto: 
Anders Breili 5.5.2012. 
 

Figur 27. Dalfiol (NT) ble påvist under bergvegg i lokaliteten. Foto: Anders Breili 5.5.2012. 
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Figur 28. Avgrensning av naturtypelokalitet «Fåberg, N for». 
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Rustaden, S for      Lillehammer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
050110213 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 
Utforming  Bergvegg (F0902) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
36,9 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er befart av Anders Breili flere ganger i perioden 2010-2013, sist 1.5.2013 og er 
beskrevet av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Lågen, ca. 1,5 km nedenfor Hunderfossen. Berggrunnen i 
består av sandstein og skifer. Lågen renner forholdsvis stri på denne strekningen. Elva er 
regulert men kan i perioder medføre avkjøling og lokal luftfuktighet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som «bergvegg» da vesentlige deler består av bergvegger ut mot 
bredden av Lågen. Bergene er øst- og sørøstvendte. I partier under bergvegger er det 
innslag av rasmark og ur, samt berg og berghyller med blandingsskog av gran og furu, samt 
partier med innslag av lauvtrær. I partier nærmest elva er bergene spylt rene for løsmasser. 

Artsmangfold:  
Mjuktjafs (VU) har ganske gode forekomster i en sone langs elva, og forekommer på 
grantrær både langs toppen av bergene og i skogen under bergene. Mjuktjafs forekommer 
også på bergvegger i området. Sør i lokaliteten er eikelav (NT) funnet på sin eneste kjente 
lokalitet i Lillehammer. På nordvendt berg ble det også påvist sparsomt med trådragg (VU). 
For øvrig forekommer skrubbenever, randkvistlav, filthinnelav og lodnevrenge på bergvegger 
og trær (osp). Av moser er det innslag av noe krevende arter som glansmose, ekornmose, 
labbmose, ryemose, rødsliremose og puteplanmose. Bergene har relativt sparsomt med 
karplanter, men her forekommer blant annet skåresildre og bergfrue. I mer hogstpåvirket 
skog rett utenfor den avgrensede lokaliteten er det også påvist granrustkjuke, rosenkjuke 
(NT) og rynkeskinn (NT) på granlæger, og det kan være potensiale for disse artene også 
innenfor den avgrensede lokaliteten. 

Fremmede arter: 
Rødhyll (HI – høy risiko) er påvist sparsomt under bergvegg nord i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lågen er regulert på strekningen nedenfor Hunderfossen. Dette medfører sterkt varierende 
vannføring, og at luftfuktigheten i perioder er redusert sammenlignet med før reguleringen. I 
overkant av bergveggene og sørvest i lokaliteten er skogen hogstpåvirket. I nordvest har det 
i nyere tid blitt hogd langt ut mot kanten av skrentene, og dette kan ha ført til endret 
lokalklima for mjuktjafs og at forekomstene trolig har blitt redusert. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt og må ikke utsettes for tekniske inngrep.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere med bergvegger og berglendt/brattlendt skog langs Lågen på 
strekningen Hunderfossen – Fåberg. Disse elvenære miljøene har forekomster av flere 
rødlistede lav og sopp, og har stedvis baserike innslag. 
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Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A), da den har forekomster av flere rødlistearter, 
deriblant to arter i kategorien sårbar (VU). 

Figur 29. Lokaliteten sett mot nord. Foto: Anders Breili 1.5.2013. 
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Figur 30. Mjuktjafs (VU) forekommer fortrinnsvis på grantrær i lokaliteten. Foto: Anders Breili 1.5.2013. 
 

 
Figur 31. Avgrensning av naturtypelokalitet «Rustaden, S for». 
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Rustberg, SV for        Øyer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052110133 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 
Utforming  Bergvegg (F0902) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
12,2 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er befart flere ganger av Anders Breili i perioden 2009-2012, sist 22.4.2012 og 
26.8.12, og er beskrevet av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter sørsiden av ei halvøy i Lågen sørvest for Rustberg. Berggrunnen består 
av skifer og sandstein som i dette området har baserike innslag. Lågen er stilleflytende på 
strekningen. Nærheten til Lågen gir fuktig lokalklima. Mye av bergveggene blir oversvømmet 
av Lågen utover sommeren, og ved store flommer kan skogen i overkant av bergene bli 
oversvømmet enkelte steder. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som «bergvegg» da den i hovedsak består av bergvegger langs 
bredden av Lågen, samt granskog, gran-furuskog og furuskog på toppen av bergskrentene 
langs elva. Området er forholdsvis grunnlendt, dvs. med tynt og ujevnt dekke av løsmasser. 
Det er innslag av tørr lavfuruskog i partier, bærlyngskog, moserik granskog og granskog med 
svake innslag av lågurtskog. 

Artsmangfold:  
Bergveggene langs Lågen har en artsrik lavflora med innslag av flere krevende arter. 
Stiftskjærgårdslav (NT) har gode forekomster på berg langs store deler av lokaliteten, og ord 
i lokaliteten forekommer brun punktlav (VU) på en bergknaus. Av andre lav forekommer for 
eksempel Psora globifera, kalkdogglav, puslelav og kalknever. Tidligere er det også gjort 
funn av mjuktjafs (VU) (noe usikker lokalisering) og kalkrosettlav (VU) i lokaliteten. Mjuktjafs 
er ettersøkt men ikke gjenfunnet.  Labbmose forekommer ganske rikelig på bergene langs 
elva, og det kan være potensiale for enkelte krevende og interessante moser i tilknytning til 
bergvegger. Av sopp er forekomstene av svartgubbe (CR) særlig interessante, og indikerer 
særegne økologiske forhold. Svartgubbe ble funnet på flere dellokaliteter våren 2012. 
Funnstedene av svartgubbe befinner seg i granskog ut mot kanten av skrentene langs elva. 
Av andre funn av sopp i lokaliteten gjort i 2012 kan nevnes skaftjordstjerne (NT) og 
svartsølvpigg (NT). Av karplanter er hengepiggfrø (NT) påvist i bergveggen langs elva, og i 
moserik granskog finnes en del knerot. 

Fremmede arter: 
Det er ikke påvist fremmede/svartelistede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Halvøya er påvirket av tidligere plukkhogster, og død ved forekommer sparsomt. Det kan 
tidligere ha foregått beite på halvøya. Ei kraftlinje krysser odden lengst vest i lokaliteten. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og må ikke utsettes for inngrep.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere med bergvegger og berglendt/brattlendt skog langs Lågen i 
Skarsmoen. Disse elvenære miljøene har forekomster av flere rødlistede lav, karplanter og 
sopp, og har stedvis baserike innslag. Lokaliteten omfatter en av flere lokaliteter for 
svartgubbe langs Lågen i Skarsmoen, som for øvrig er ett kjerneområde for arten i Norge.  
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Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A), da den har innslag av artsrik og krevende lavflora 
med forekomst av rødlistearter, samt en rødlistet sopp i kategorien kritisk truet (CR). 

 
Figur 32. Våren 2012 ble svartgubbe (CR) funnet i granskog langs toppen av bergskrentene langs 
elvebredden. Foto: Anders Breili 22.4.2012. 
 

 
Figur 33. Stiftskjærgårdslav (NT) har gode forekomster i bergveggen langs elvebredden. Foto: Anders 
Breili 22.4.2012 

Fylkesmannen i Oppland Asplan Viak AS 
 



SUPPLERENDE REGISTRERINGER AV NATURTYPER I FLOMMARK I GUDBRANDSDALEN 52 
 

 

 
Figur 34. Avgrensning av naturtypelokalitet «Rustberg, SV for». 
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Rustberg, S for        Øyer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052110134 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 
Utforming  Bergvegg (F0902) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
10,2 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er befart av Anders Breili 1.5.2012 og 26.8.12 og er beskrevet av Anders Breili, 
Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på nordsiden av Lågen sør for Rustberg. Berggrunnen består av skifer og 
sandstein som i dette området har baserike innslag. Lågen er stilleflytende på strekningen. 
Mye av bergveggene blir oversvømmet av Lågen ved flom og utover sommeren. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som «bergvegg» da den i hovedsak består av sørvendte 
bergvegger langs bredden av Lågen. For øvrig er det et belte med granskog, gran-furuskog 
og furuskog på toppen av bergskrentene langs elva. Deler av lokaliteten er forholdsvis 
grunnlendt, dvs. med tynt og ujevnt dekke av løsmasser. Øst i lokaliteten er det innslag av 
sand- og grusavsetninger på toppen av bergene mot elva. I dette området er det relativt tørr 
gran-furuskog. Vest i lokaliteten er det fuktigere innslag med høystauder. 

Artsmangfold:  
Bergveggene langs Lågen har en artsrik lavflora med innslag av flere krevende arter. 
Stiftskjærgårdslav (NT) har forekomster på bergvegger langs elvebredden. For øvrig 
forekommer kalkdogglav og skjoldnever. Labbmose forekommer ganske rikelig på berg langs 
elva. I bergvegg ble det også funnet storklokkemose, og det kan være potensiale for andre 
interessante og krevende moser. Av sopp er forekomstene av svartgubbe (CR) særlig 
interessante. Svartgubbe ble funnet på to dellokaliteter våren 2012. Funnstedene av 
svartgubbe befinner seg i granskog og gran-furuskog på toppen av skrentene mot elva. I et 
fuktig parti vest i lokaliteten står det for øvrig noen busker med trollhegg. 

Fremmede arter: 
Det er ikke påvist fremmede/svartelistede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er en del påvirket av hogst. E6 går nord for lokaliteten, men har trolig begrenset 
innvirkning. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og må ikke utsettes for inngrep.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere med bergvegger og berglendt/brattlendt skog langs Lågen i 
Skarsmoen. Disse elvenære miljøene har forekomster av flere rødlistede lav, karplanter og 
sopp, og har stedvis baserike innslag. Lokaliteten omfatter en av flere lokaliteter for 
svartgubbe langs Lågen i Skarsmoen.  

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A), da den har innslag av artsrik og krevende lavflora, 
samt en rødlistet sopp i kategorien kritisk truet (CR). 
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Figur 35. Avgrensning av naturtypelokalitet «Rustberg, S for». 

 
Figur 36. Svartgubbe (CR) ble funnet på to dellokaliteter våren 2012. Foto: Anders Breili 1.5.2012 
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Figur 37. Vest i lokaliteten er det fuktige parti med bla. innslag av trollhegg langs toppen av skrentene 
mot elvebredden. Foto: Anders Breili 26.8.2012. 
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Langberga, S for        Øyer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052110135 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 
Utforming  Bergvegg (F0902) 
Verdisetting 
Areal 

Viktig (C)  
8,8 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er befart av Anders Breili 15.4.2012 og 27.4.2013 og er beskrevet av Anders 
Breili, Asplan Viak i mai 2013.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på nordsiden av Lågen sør for Langberga i Skarsmoen. Berggrunnen 
består av skifer og sandstein. Lågen er stilleflytende på strekningen. Nærheten til Lågen gir 
fuktig lokalklima, og mye av bergveggene blir oversvømmet av Lågen utover sommeren. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som «bergvegg» da den i hovedsak består av sørvendte 
bergvegger langs bredden av Lågen. For øvrig består lokaliteten av et smalt belte med 
granskog, gran-furuskog og furuskog på toppen av bergskrentene langs elva. Deler av 
lokaliteten er grunnlendt, dvs. med tynt og ujevnt dekke av løsmasser. 

Artsmangfold:  
Bergveggene langs Lågen har en artsrik lavflora med innslag av flere krevende arter. Ingen 
rødlistede lav er påvist, men av noe interessante arter kan nevnes puteklorlav, knauslav, 
kalkdogglav, Lecanora argopholis og kulesaltlav. Det kan være potensiale for forekomst av 
enkelte interessante skorpelav og moser. Skogen på toppen av bergene er en del preget av 
hogst, men i begrensete partier er det i ferd med å bli dannet en del død. Her ble rynkeskinn 
(NT) og rosenkjuke (NT) funnet på granlæger. På ei granrot ute på kanten av bergskrentene 
ble det også funnet duftskinn (NT) 

Fremmede arter: 
Det er ikke påvist fremmede/svartelistede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er en del påvirket av hogst. Gamle E6 går nord for lokaliteten, men har trolig 
begrenset innvirkning. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og må ikke utsettes for inngrep.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere med bergvegger og berglendt/brattlendt skog langs Lågen i 
Skarsmoen. Disse elvenære miljøene har forekomster av flere rødlistede lav, karplanter og 
sopp, og har stedvis baserike innslag. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den har innslag av bergvegger med artsrik lavflora, 
samt forekomst av flere rødlistede, vedlevende sopp i skogen langs kanten av skrentene. 
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Figur 38. Rosenkjuke (NT) forekommer på flere granlæger i lokaliteten. Foto: Anders Breili 27.4.2012 
 

Figur 39. Avgrensning av naturtypelokalitet «Langberga, S for». 
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Rindheim, S for        Øyer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052110136 

Naturtype  Gråor-heggeskog 
Utforming  Flommarksskog 
Verdisetting 
Areal 

Lokalt viktig (C)  
10,8 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er befart av Anders Breili 29.4.2012 og er beskrevet av Anders Breili, Asplan Viak 
i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på nordsiden av Lågen sør for Rindheim i Skarsmoen, og omfatter et smalt 
belte med flommarksskog, bergvegger og tilgrensende blandingsskog og barskog. Lågen er 
stilleflytende på strekningen, og berggrunnen som består av skifer og sandstein har baserike 
innslag.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som «gråor-heggeskog», da den i hovedsak består av denne 
naturtypen. I dette området er breddene langs Lågen bratte og har stedvis innslag av 
bergvegger. Det er derfor liten plass til å utvikle flommarksskog, og gråor-heggeskogen 
danner et smalt belte og er noe usammenhengende. I tillegg til gråor-heggeskog og 
bergvegger, er det innslag av granskog og løvblandingsskog. Lengst i nord har en bekk utløp 
i Lågen og har bygd ut en liten elvevifte. 

Artsmangfold:  
Gråor-heggeskogen har innslag av typiske arter for naturtypen, slik som moskusurt, maigull, 
strutseving og firblad. Her ble det også gjort funn av fjærkransmose og svartpokal våren 
2012. Bergveggene som grenser mot flommarksskogen langs elvebredden har innslag av 
baserike forhold, og arter som storklokkemose, gullklokkemose, labbmose, putehårstjerne og 
blyhinnelav. I et parti med gran og mye død ved nord i lokaliteten, ble det påvist rosenkjuke 
(NT) og rynkeskinn (NT) på granlæger. Like sørøst for lokaliteten forekommer også dalfiol 
(NT), og det kan være potensiale for denne arten også innenfor det avgrensete området. 

Fremmede arter: 
Det er ikke påvist fremmede/svartelistede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Gråor-heggeskogen fremstår som forholdsvis intakt. Østover i lokaliteten er det gjennomført 
hogst i granskogen ned mot beltet med gråor-heggeskog. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og må ikke utsettes for inngrep.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten omfatter gråor-heggeskog på en strekning av Lågen hvor denne naturtypen ellers 
forekommer sparsomt. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da den består av et smalt belte med intakt gråor-
heggeskog/flommarksskog. Bergvegger med baserike innslag, og stedvis noe død ved bidrar 
til variasjon og biologiske kvaliteter ut over de som finnes i gråor-heggeskogen. 
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Figur 40. Avgrensning av naturtypelokalitet «Rindheim, S for». 
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Hovdfossen, SØ for       Øyer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00021474 
052110137 

Naturtype  Andre viktige forekomster 
Utforming   
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A)  
7,2 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten har tidligere vært lagt inn i Naturbase som fossesprøytsone. Naturtype er endret 
til «Andre viktige forekomster» da den den ikke direkte passer inn under noen av 
kartleggingsenhetene i dagens versjon av DN-håndbok 13. Forekomsten av svartgubbe 
indikerer imidlertid særegne og viktige økologiske forhold. Lokaliteten er befart av Anders 
Breili flere ganger i 2012 og i 2013, og er beskrevet av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av Lågen rett sørøst for Hovdfossen i Skarsmoen. Beliggenhet 
inntil Lågen og nedenfor et stryk i Lågen bidrar til avkjøling og fuktig lokalklima. Berggrunnen 
som består av skifer og sandstein har baserike innslag. Lokaliteten grenser mot 
Trettenstryka fuglefredningsområde.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Granskog dominerer i området ned mot elva. Ytterst mot elva er det en sone med berg, 
bergknauser og bergvegger, som til dels oversvømmes ved flom. Ved svært store flommer 
kan elva stedvis gå noe inn i granskogen nederst mot elva. Granskogen har jevnt over et 
moserikt feltsjikt. 

Artsmangfold:  
I granskogen ned mot elvebredden ble det i 2012 gjort flere funn av svartgubbe (CR). Her 
forekommer også den mindre vanlige vårsoppen blomsterbeger, samt litt knerot i partier. På 
bergknauser langs elva forekommer mogop (NT) på en av sine få (gjenværende) lokaliteter i 
lavlandet i Sør-Gudbrandsdal. På bergene er det også innslag av setermjelt og bergfrue. Av 
lav er basekrevende arter som Psora globifera og kalkdogglav påvist.  
 
Fremmede arter: 
Det er ikke påvist fremmede/svartelistede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Granskogen er en del hogstpåvirket, og død ved forekommer sparsomt.  

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt og ikke utsettes for tekniske inngrep. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere med berglendt skog langs Lågen i Skarsmoen. Disse elvenære 
miljøene har forekomster av flere rødlistede lav, karplanter og sopp, og har stedvis baserike 
innslag. Lokaliteten omfatter en av flere lokaliteter for svartgubbe langs Lågen i Skarsmoen.  

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den omfatter et område med trolig særegne 
økologiske forhold, og forekomst av rødlistearter, deriblant en art i kategorien sterkt truet 
(CR).  
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Figur 41. Moserik granskog på ett av funnstedene for svartgubbe (CR). Foto: Anders Breili 1.5.2012. 
 

 
Figur 42. Avgrensning av naturtypelokalitet «Hovdfossen, S for».  
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Vike          Øyer kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052110120 

Naturtype  Evjer, bukter og viker (E12) 
Utforming  Bukter og viker (E1202) 
Verdisetting 
Areal 

Viktig (B)  
29,7 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er omtalt i forbindelse med kartlegging av flommarker i Gudbrandsdalen på 1980-
tallet (Fremstad 1985). Beskrivelsen og avgrensningen av naturtypelokaliteten er basert på 
Fremstad (1985), tolkning av flyfoto og artsregistreringer i Artskart og er beskrevet av Anders 
Breili, Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Losna ved gården Søre Vike. Det avgrensete området 
omfatter sump, flommarksskog og grunne strandområder langs bredden av Losna.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som «bukter og viker» (E1201). På 1980-tallet ble det i dette 
området påvist pusleplantesamfunn på fint substrat. I tillegg til grunne strandpartier, består 
mye av lokaliteten av en smal stripe med flommark/flommarksskog viersump, gras- og 
starrsump, trolig også elvesnellesump, mellom stranden og dyrka mark. 

Artsmangfold:  
I forbindelse med flommarksundersøkelsene på 1980-tallet ble det funnet firling (EN). For 
øvrig er også evjebrodd påvist i dette området. I viersump er det innslag av grønnvier, 
istervier, svartvier og lappvier. Øvrige artsregistreringer fra området omfatter bla. gulldusk, 
åkermynte, tusenblad, hjertetjønnaks, dikeminneblom, vasshøymol, bekkeblom, elvesnelle, 
kvass-starr og sennegras. Status for pusleplanter er ukjent, men trolig har ikke lokaliteten 
gjennomgått større forandringer siden 1980-tallet.  

Fremmede arter: 
Forekomst av eventuelle fremmede arter er ikke kjent. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser mot landbruksarealer i vest, og dette kan medføre noe næringstilførsel. 
Trolig er flommarka også noe preget av tidligere kulturpåvirkning som slått og beite. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten er et av få gjenværende områder med flommark langs bredden av Losna, og bør 
ikke utsettes for hogst, utfylling eller andre tekniske inngrep. Forekomster av pusleplanter 
kan variere fra år til år. Gjengroing av mudderbanker med elvesnelle, starr og gras, kan 
utgjøre en trussel mot forekomster av pusleplanter.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av få lokaliteter med intakte grunne strender langs bredden av Losna.  

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den har innslag av pusleplantesamfunn, hvor det 
tidligere er funnet en rødlisteart i kategorien «sterkt truet» (EN). Status for 
pusleplantesamfunn og artsforekomster i lokaliteten er ikke kjent, og verdien er derfor ikke 
satt høyere, men med gjenfunn vil verdien øke til svært viktig (A). 
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Figur 43. Avgrensning av naturtypelokalitet «Vike». 
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Fåvang kirke       Ringebu kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052010121 

Naturtype  Evjer, bukter og viker (E12) 
Utforming  Evje (E1201) 
Verdisetting 
Areal 

Viktig (B) 
40,8 daa 

 
Innledning: 
Området ble befart av Oddmund Wold 25.9. og 16.10.2012 i forbindelse med 
konsekvensutredning av ny E6 på strekningen Fåvang kirke – Elstad camping og beskrevet 
av Oddmund Wold, Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger øst for Lågen ved Fåvang kirke, og omfatter et variert våtmarksområde 
med starr- og elvesnellesump, viersump og rester av flommarksskog. Området veksler 
mellom åpne partier og tett småskog. Et bekkedrag går gjennom lokaliteten.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Viersump og gras- og starrsump dominerer naturtypelokaliteten. Registrerte 
vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er elvesnelle - starr - sump (O3), gråor- bjørk-
viersumpskog og kratt (gråor-istervierutforming E3a). 

Artsmangfold:  
Tresjiktet i de små skogbestandene består av ung gråor, litt bjørk og vierarter som mandelpil 
(VU) svartvier og selje. Litt istervier, doggpil (VU) og gran inngår. De samme artene danner 
også et spredt busksjikt. Andre arter som er registrert i busksjiktet er korsved, hegg, rips og 
grønnvier. 

Feltsjiktet er artsrikt, og spesielt bør nevnes de store forekomstene av myrstjerneblom (EN) 
på lokaliteten. Dominans i feltsjiktet varierer med fuktighetsforholdene, og arter som 
dominerer lokalt er mjødurt, sølvbunke, kvasstarr, elvesnelle og myrstjerneblom. Lokalt er 
det betydelig innslag av arter som krypsoleie, myrmaure, bekkekarse, myrrapp, vassrørkvein 
og strandrør. I grøft i sørlige del av lokaliteten dominerer hesterumpe.  

Andre arter som er registrert i våtmarksvegetasjonen er bekkeveronika, klovasshår, 
småvasshår, soleihov, sennegras, flaskestarr, vasshøymol, vanlig høymol, hanekam og 
bekkestjerneblom. I gråor-krattet sør i lokaliteten ble det registrert bl.a. stornesle, bringebær, 
vendelrot, korsknapp, humle, skogstjerneblom, hundekjeks, hundekveke, krattmjølke, rød 
jonsokblom, strutseving, kratthumleblom, krypsoleie, sløke og sauetelg. Ellers ble det 
registrert fjellflokk (forvillet), åkermynte og brønnkarse.  

Fremmede arter: 
Kjempespringfrø og amerikamjølke ble påvist i lokaliteten i 2010, og begge er karakterisert 
med «svært høy risiko» (SE) på svartelista fra 2012. Det har de siste årene blitt gjort tiltak 
mot kjempespringfrø i nærområdene til Fåvang naturreservat, og status for denne arten er 
ukjent. Arten ble ikke gjenfunnet av Oddmund Wold i 2012. Alaskakornell (Swida sericea, 
SE) ble registrert i 2012. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser mot E6 i vest, og gjør at lokaliteten er avskåret fra resten av 
flommarkskomplekset. På øst og nordsiden finnes lokalveg, bebyggelse og utfyllinger. I nord 
ligger et parti med dyrka mark mellom deler av lokaliteten og E6. Ved flom kan vann sige inn 
i lokaliteten gjennom fyllingen langs E6 og gjennom en undergang under E6 sør for 
lokaliteten. Beliggenheten inntil E6 tilsier at lokaliteten mottar en del vegforurensning. Åpen 
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sump vil på sikt kunne gro igjen med vier og på lengre sikt er det mulig at større deler av 
lokaliteten kan utvikle seg i retning gråor-heggeskog. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre tekniske 
inngrep. Lokaliteten kan være utsatt for gradvis igjenfylling og forsøpling langs østsiden, noe 
som bør unngås.  

Del av helhetlig landskap: 
Omfattende arealer med flommark ved nordenden av Losna inngår i Fåvang naturreservat. 
E6 og landbruksarealer gjør at denne lokaliteten er avskåret fra resten av komplekset av 
flommarker ved nordenden av Losna. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B), da den har store forekomster av en rødlistet art i 
kategorien sterkt truet (EN), samt innehar minst to arter i kategorien sårbar (VU) og omfatter 
et mindre område med sump, viersump og flommarksskog som er en del påvirket av inngrep.  

Figur 44. Store forekomster av myrstjerneblom (med blågrønn farge sentralt i bildet.). Foto: Oddmund 
Wold 16.10.2012. 
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Figur 45. Avgrensning av naturtypelokalitet «Fåvang kirke». 
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Kjerringvåkka       Ringebu kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00068573 
052010122 

Naturtype  Rik kulturlandskapssjø (E08) 
Utforming  Næringsrik utforming (E0801) 
Verdisetting 
Areal 

Lokalt viktig (C) 
16,9 daa 

 

 
Figur 46. Kjerringvåkka. Stautpiggknopp og kranstusenblad dominerer vannvegetasjonen. Foto: 
Oddmund Wold 25.9.2012. 

  
Innledning: 
Med bakgrunn i høyt elektrolyttinnhold i vannet (kalkinnhold målt til 32,6 mg/l) er lokaliteten 
tidligere registrert som «kalksjø» i Naturbase. Lokaliteten ble befart av Janicke Haug, SVV, 
og Oddmund Wold 7.9.2012, samt av Wold 25.9.2012 i forbindelse med 
konsekvensutredning av ny E6 på strekningen Fåvang kirke – Elstad camping. Det er ikke 
gjort botaniske/zoologiske registreringer karakteristiske for kalksjøer (bl.a. kransalger), og 
naturtypekategori er endret fra «kalksjø» til «rik kulturlandskapssjø» og er beskrevet av 
Oddmund Wold, Asplan Viak i mai 2013.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av Lågen sør for Fåvang sentrum. Sør og vest for Fåvang 
sentrum fantes tidligere et større sumpområde (Fremstad 1985) som i dag er sterkt redusert 
som følge av utfyllinger, grøfting, landbruk og etablering av E6 på fylling. Lokaliteten utgjør 
en del av elva som er avsnørt fra hovedløpet i Lågen gjennom vegfylling langs E6.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
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Lokaliteten er omgitt av en lauvskogsbord dominert av gråor på sør- øst og nordsiden, mens 
på vestsiden grenser lokaliteten til veifyllingen ved E6 med lite vegetasjon. 
Vannvegetasjonen kan karakteriseres som noe kalk- og næringskrevende langskudd-
vegetasjon.  

Artsmangfold: 
I tjernet var det relativt mye kranstusenblad (NT), og mye vanlig tusenblad. I tillegg ble 
stautpiggknopp registrert. Et par vasshår-arter inngikk, bl.a. klovasshår. Ingen kransalger ble 
funnet. Lauvskogsborden i kanten av lokaliteten er ikke nærmere undersøkt. Lokaliteten ble 
også benyttet ved næringssøk av ender (bl.a. kvinand). 

Fremmede arter: 
Hvitsteinkløver (SE – svært høy risiko) er påvist (også i 2012) langs E6 rett ved lokaliteten. 
Det samme gjelder bladfaks (HI). Kjempespringfrø (SE – svært høy risiko) har tidligere blitt 
påvist langs lokalvegen rett utenfor den avgrensete lokaliteten, men ble ikke gjenfunnet ved 
feltarbeidet i 2012. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er dannet ved at vegfylling langs E6 har avskåret en vik fra hovedløpet i Lågen. 
Landbruksarealer i nord er etablert på omfattende utfyllinger i det opprinnelige sumpområde 
som fantes i dette området. Lokaliteten grenser mot E6 i vest, lokalveg i øst, og 
landbruksarealer i nord. Beliggenhet inntil E6 kan medføre at lokaliteten mottar 
vegforurensning. Landbruksaktivitet kan medføre næringstilførsel. Det er etablert et 
pumpeverk i forbindelse med et grøftesystem som drenerer de oppdyrkede arealene som 
tidligere var en del av våtmarkene ved Fåvang. Dette pumpeverket tømmer regelmessig 
næringsrikt vann fra dyrket mark ut i tjernet.  

 
Figur 47. Vann fra de nye landbruksarealene på østsiden av E6 pumpes periodevis ut i Kjerringvåkka. 
Foto: Oddmund Wold 7.9.2012.  

Skjøtsel og hensyn:  
Ytterligere utfyllinger vil kunne redusere funksjon og verdi betydelig og må ikke forekomme 
om verdiene skal sikres. 

Del av helhetlig landskap: 
Nord for lokaliteten fantes tidligere omfattende arealer med flommark og sump. Selv om 
lokaliteten kan sies å ha oppstått som følge av etablering av E6 på vegfylling utgjør den en 
liten rest av et opprinnelig stort sumpområde. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da den i stor grad er kulturpåvirket, men har en 
god forekomst av en rødlistet art, og kan ha en viss verdi for vannfugl.  
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Figur 48. Avgrensning av naturtypelokalitet «Kjerringvåkka». 
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S for Fåvang I       Ringebu kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052010123 

Naturtype  Kroksjøer, flomdammer, og meandrerende elveparti (E03) 
Utforming  Betydelig flompåvirket kroksjø og dam (E0301) 
Verdisetting 
Areal 

Viktig (B) 
22,1 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten ble befart av Oddmund Wold 4.10.2012 i forbindelse med konsekvensutredning 
av ny E6 på strekningen Fåvang kirke – Elstad camping og er beskrevet av Oddmund Wold, 
Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger vest for Fåvang sentrum. Sør og vest for Fåvang sentrum fantes tidligere et 
større sumpområde (Fremstad 1985) som i dag er sterkt redusert som følge av utfyllinger, 
landbruk og etablering av E6 på fylling. Lokaliteten utgjør en rest av dette sumpområdet som 
er avsnørt fra hovedløpet i Lågen gjennom vegfyllingen langs E6.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Naturtypen «kroksjøer, flomdammer, og meandrerende elveparti» er en samleenhet som kan 
omfatte flere vegetasjonstyper. På denne lokaliteten er det registrert et avsnørt flomløp, 
elvesnelle – starr-sump (O3), med flere utforminger avhengig av dominans, et mindre 
lauvkratt langs veien, med stort innslag av innslag av mandelpil (VU), et parti med ung gråor-
skog samt en dam inne i oreskogen, nord i lokaliteten.  

Artsmangfold:  
Vannvegetasjon ble ikke registrert pga. brunt vann tilnærmet uten siktedyp. 
Sumpvegetasjonen var dominert av elvesnelle, flaskestarr, kvasstarr og noe stolpestarr. De 
høyestliggende fuktengene hadde stort innslag av skogrørkvein og mjødurt. For øvrig ble 
myrrapp, sløke, og strandrør registrert. Tre- og busksjiktet er i nord dominert av gråor, mens 
lauvkrattet nærmest E6 er dominert av mandelpil (VU) med innslag av bl.a. svartvier. 
Spor etter bever (gnag) ble registrert, for øvrig faller lokaliteten innenfor en viltlokalitet hvor 
det er registrert bl.a. våtmarksfugl som vipe (NT), hettemåke (NT), gråhegre, toppand, 
brunnakke, rødstilk, grønnstilk, gråmåke, sivspurv i tillegg til en rekke mer trivielle arter 
(http://artskart.artsdatabanken.no). Observasjonene skriver seg fra 1977, før omlegging av 
E6 og oppdyrking av våtmarksområdene på østsiden av nåværende E6. Lokaliteten vurderes 
likevel til å være av betydning for våtmarksarter. 

Fremmede arter: 
Bladfaks (HI – høy risiko) ble funnet i kanten av lokaliteten, mot dyrket mark, mens 
hvitsteinkløver (SE – svært høy risiko) er påvist langs E6 rett ved lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser mot vegfylling langs E6 i vest, og landbruksarealer i øst. 
Landbruksarealene er etablert på omfattende utfyllinger i det opprinnelige sumpområde som 
fantes i dette området. Beliggenhet inntil E6 kan medføre at lokaliteten mottar 
vegforurensning, og landbruksarealene bidrar til partikkelforurensning og eutrofiering 
gjennom avrenning.  

Skjøtsel og hensyn:  
Ytterligere utfyllinger vil kunne redusere funksjon og verdi betydelig. 

Del av helhetlig landskap: 
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I området sør for utløpet av Tromsa fantes tidligere omfattende arealer med flommark og 
sump. Selv om lokaliteten kan sies å ha oppstått som følge av etablering av E6 på vegfylling 
utgjør den en liten rest av et opprinnelig stort sumpområde. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den er rester av et våtmarksområde som fortsatt kan 
ha betydning for våtmarksfugl, og hvor det er registrert noen rødlistede arter. Naturtypen er 
vurdert som truet (EN) i norsk rødliste for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011), men det 
aktuelle området er lite, og sterkt kulturpåvirket, slik at verdien er ikke vurdert høyere. 

 Figur 49. Rest av flomløp sør for Fåvang. Foto: Oddmund Wold 4.10.2012. 
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Figur 50. Avgrensning av naturtypelokalitet «S for Fåvang I» (avgrenset med gult). 
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S for Fåvang II     Ringebu kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052010124 

Naturtype  Stor elveør (E04) 
Utforming  Elveørkratt (E0403) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A) 
13,8 daa 

 

 
Figur 51. Mandelpilkratt og grasdominert overgangssone mot elveløpet. Foto: Oddmund Wold 
25.9.2012.   

 
Innledning: 
Lokaliteten ble befart av Oddmund Wold, Asplan Viak 25.9.2012 i forbindelse med 
konsekvensutredning av ny E6 på strekningen Fåvang kirke – Elstad camping. Lokaliteten er 
ikke så stor at den i utgangspunktet kommer inn under begrepet «stor elveør», men 
lokaliteten er kartlagt da den er dominert av en rødlistet art, og omfatter forekomster av flere 
rødlistearter.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger vest for Fåvang sentrum, og omfatter en smal stripe langs E6 og østsiden 
av Lågen. Pionerkrattet er sannsynligvis dannet etter at E6 ble lagt om og ny kryss-løsning 
ble etablert ved avkjøringen til Fåvang sentrum. Sandbankene er dannet ved at veifylling i 
elva har endret strømforholdene og har gitt dannelse av nye banker i elva. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av grunne sandbanker og en langstrakt rygg hvor det er etablert noe 
pionerkratt dominert av mandelpil (VU). Vegetasjonstypen er i hovedsak mandelpilkratt (Q3f). 
I tillegg er det en del åpen sand på lokaliteten. 

Artsmangfold:  
Det er etablert pionerkratt med mandelpil på lokaliteten. Litt svartvier, doggpil (VU) og gråor 
inngår. Feltsjiktet er delvis dårlig utviklet, men lokalt kan bekkekarse eller krypsoleie 
dominere. Ellers inngår myrrapp, myrstjerneblom (EN) myrmaure, bueminneblom og 
skogrørkvein. I de mer åpne partiene i utkanten av mandelpilkrattene er det dominans av 
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grasarter, men for øvrig opptrer en lang rekke andre plantearter. Dominerende grasarter er 
strandrør, myrrapp, sølvbunke, kveke og engkvein. Ellers ble det bl.a. registrert åkermynte, 
elvesnelle, kvasstarr, flaskestarr, sennegras, åkersnelle, fuglevikke, reinfann, 
vassreverumpe, skogsiv, grasstjerneblom, fjellrapp, krypkvein, paddesiv, rødt hønsegras og 
åkergråurt. Ca 3 m2 med mudderbanke på østsiden mot E6 var dominert av evjesoleie og 
sylblad. I driftmateriale ble det funnet vanlig tusenblad, flotgras og grastjønnaks, arter som 
antatt er vanlige langs Lågen. 

 
Figur 52, Rødlistede arter på lokaliteten. Myrstjerneblom (EN) og mandelpil (VU). Foto: Oddmund 
Wold. 25.9.2012.  
 

Fremmede arter: 
Et par fremmede arter er registrert; (antatt) møllesøtgras (HI) ble registrert med et par tuer i 
nordre del av lokaliteten, mens hvitsteinkløver (SE – svært høy risiko) er påvist langs E6 rett 
ved lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser opp mot E6 som er etablert på fylling forbi Fåvang sentrum. Fyllingen 
ved ny kryssløsning ved avkjøringen til Fåvang sentrum har bidratt til endringer i 
strømforhold og massetransport i Lågen. Lokaliteten er preget av aktive prosesser med både 
avsetning av masser, og periodevis erosjon og borttransport av masser. Dette gir grunnlag 
for at slike pionerkratt kan etableres. Mandelpilkratt er rødlistet som «nær truet» (NT) på 
rødlista for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). 

Skjøtsel og hensyn:  
Inngrep i elvebredden langs E6 vil kunne medføre endringer i strømforhold og 
massetransport i Lågen, og utfylling på vestsiden av eksisterende E6 vil berøre betydelige 
forekomster av rødlistede arter.  
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Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere små lokaliteter med flommark mellom E6 og Lågen. En større 
lokalitet med lignende kvaliteter ligger på vestsiden av lågen, rett sørvest for denne 
lokaliteten, og disse flommarkslokalitetene kan sees i sammenheng. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den omfatter et område med pionerkratt med 
innslag av en rødlistet naturtype, mandelpilkratt (NT), samt at vegetasjonen er dominert av 
en rødlistet art. I tillegg er det registrert to andre rødlistede arter på lokaliteten. 

 
Figur 53. Avgrensning av naturtypelokalitet «S for Fåvang II» (avgrenset med gult). 
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Moheimsflata, Ø for      Ringebu kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052010125 

Naturtype  Stor elveør (E04) 
Utforming  Elveørkratt (E0403) 
Verdisetting 
Areal 

Viktig (B) 
35,4 daa 

 
Innledning: 
Området er omtalt i forbindelse med «Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen» 
«Fremstad 1985». Området ble befart av Anders Breili 31.8.2012, men hoveddeler av 
lokaliteten var ikke tilgjengelig pga. høy vannføring i Lågen, og er beskrevet av Anders Breili, 
Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Lågen, rett sørøst for Fåvang stasjon. Lokaliteten grenser 
mot Fåvang naturreservat i sør.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er karakterisert som «Stor elveør», og består av gruntvannsområder i Lågen, 
sandbanker og flommarksskog med innslag av pionerkratt. Masser som transporteres av 
elva blir avsatt i området, og lokaliteten er trolig under utvikling.  

Artsmangfold:  
Artsmangfoldet er ufullstendig kjent, men her er trolig innslag av mandelpil (VU). 
Flommarksskog i Fåvang naturreservat rett sør for den avgrensete lokaliteten, har innslag av 
flere rødlistearter (huldregras, skogsøtgras, sumpaniskjuke). Den avgrensete 
naturtypelokaliteten har vesentlig yngre og «umodent» preg sammenlignet med den 
tilgrensende flommarksskogen i verneområdet, og potensialet for de nevnte rødlisteartene 
vurderes som mindre i naturtypelokaliteten. 

Fremmede arter: 
Eventuelle fremmede arter i tilknytning til lokaliteten er ikke kjent.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Fv. 319 går på elvebredden rett nordvest for lokaliteten. Massetransport og erosjon gjør at 
lokaliteten trolig er under utvikling som flommarkslokalitet. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten grenser mot Fåvang naturreservat i sør. Den avgrensede lokaliteten omfatter mer 
pionerpreget vegetasjon enn det som forekommer i verneområdet. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B), da den omfatter et område med elveør og flommark 
som er under utvikling. 
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Figur 54. Avgrensning av naturtypelokalitet «Moheimsflata, Ø for» (avgrenset med gult). 
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Tromsnes      Ringebu kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052010126 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F050) 
Stor elveør (E04) 
Mudderbanke (E02) 
Flommarksskog (F0501) 30% 
Elveørkratt (E0403) 50% 

Utforming  Mudderbanke, fattig utforming (E0201) 20% 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A) 
21,2 daa 

 

 
Figur 55. Mandelpilkratt ved Tromsnes, Foto: Oddmund Wold 5.10.2012. 

 
Innledning: 
Lokaliteten ble befart av Oddmund Wold 5.10.2012 i forbindelse med konsekvensutredning 
av ny E6 på strekningen Fåvang kirke – Elstad camping, og er beskrevet av Oddmund Wold, 
Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger vest for Fåvang sentrum, og omfatter en stripe med flommarksskog og 
pionerkratt langs elvebredden og E6 samt soner med sumpvegetasjon og mudderbanker 
utenfor flommarkskrattene. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten har pionerpreget gråor-heggeskog, høgstaude–strutseving-utforming (C3a) 
(flommarksutforming) på de høyeste nivåene, mens mandelpilkratt (Q3f) og litt doggpilkratt 
(Q3e) utgjør størstedelen av skog- og krattvegetasjonen på lokaliteten. Sumpvegetasjon 
dominert av starr, og elvesnelle (O3) opptrer i en sone utenfor krattvegetasjonen og veksler 
med kortskudd-strand (O1) dominert av pusleplanter (Koder etter Fremstad 1997).  
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Artsmangfold:  
På de høyeste nivåene mot E6 er det mest gråor i busk- og tresjiktet, mens feltsjiktet lokalt er 
dominert av strutseving og bringebær, og har ellers varierende innslag av bl.a. hundekjeks, 
stornesle, sløke vendelrot og engsnelle. Hegg opptrer i busksjiktet. Pilekrattene er dominert 
av mandelpil (VU) med innslag av doggpil (VU) og svartvier. Feltsjiktet har varierende 
dekning, og har mye til felles med artsinventaret i sump- og fuktengvegetasjonen utenfor 
pilekrattene. Her dominerer oftest sølvbunke, med lokalt stort innslag av strandrør, 
elvesnelle, myrrapp, vassrørkvein og krypkvein. Myrstjerneblom (EN) har flere forekomster 
på lokaliteten. Ellers er følgende arter registrert i pilekrattene og sump- og 
fuktengvegetasjonen utenfor: Mjødurt, myrmaure, blåkoll, kveke, åkermynte, krypsoleie, 
føllblom, nyseryllik og flaskestarr. Pusleplantesamfunn (kortskudd-strand, O1a, fattig 
utforming) er dominert av sylblad, nålesivaks og evjesoleie.  

Fremmede arter: 
Alaskakornell (Swida sericea) (SE – svært høy risiko) har en forekomst sentralt i lokaliteten.   

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser opp mot E6 som er etablert på fylling forbi Fåvang sentrum. Fyllingen har 
bidratt til endringer i strømforhold og massetransporten i Lågen. 

Skjøtsel og hensyn:  
Inngrep i elvebredden langs E6 vil kunne medføre endringer i strømforhold og 
massetransport i Lågen.  

Del av helhetlig landskap:  
Lokaliteten er en av flere små lokaliteter med flommark mellom E6 og Lågen. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den omfatter et område med pionerkratt med 
innslag av en rødlistet naturtype, mandelpilkratt (NT), samt at vegetasjonen har forekomster 
av to rødlistede arter i kategorien sårbar samt en art i kategorien sterkt truet (EN).  
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Figur 56. Avgrensning av naturtypelokalitet «Tromsnes».  

Fylkesmannen i Oppland Asplan Viak AS 
 



SUPPLERENDE REGISTRERINGER AV NATURTYPER I FLOMMARK I GUDBRANDSDALEN 81 
 

Trøstakervollene       Ringebu kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00037722 
052010127 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F050) 
Stor elveør (E04) 
Mudderbanke (E02) 

Utforming  Flommarksskog (F0501) 40% 
Elveørkratt (E0403) 30% 
Mudderbanke, fattig utforming (E0201) 10% 

Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A) 
130,5 daa 

 
Innledning: 
Området er omtalt i forbindelse med kartlegging av flommarker i Gudbrandsdalen på 1980-
tallet (Fremstad 1985). Lokaliteten er tidligere lagt inn i Naturbase, men uten entydig 
avgrensning. Lokaliteten er beskrevet og avgrenset på grunnlag av befaring gjennomført av 
Oddmund Wold 4.10.2012 i forbindelse med konsekvensutredning av ny E6 på strekningen 
Fåvang kirke – Elstad camping. Lokaliteten er tidligere undersøkt av E. Fremstad (1985) og 
B. H. Larsen (Larsen & Fjelstad 2009 og Larsen m.fl. 2011). På grunn av flommarkenes 
ustabile karakter og endringer over relativt kort tid har vi funnet det mest hensiktsmessig å 
kartlegge dette varierte område som en enhet. Lokaliteten er beskrevet av Oddmund Wold, 
Asplan Viak i mai 2013. 

 
Figur 57. Gammel gjenstående doggpil (sentralt i bildet, med smale blad) i gråorskog illustrerer 
dynamikken i flommarksskogene. Foto: Oddmund Wold 4.10.2012. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for Fåvang sentrum, og omfatter den delen av Trøstakervollene som 
ligger lengst ut mot Lågen. Lokaliteten er aktiv flommark, med erosjon og sedimentering og 
betydelig variasjon i vannstand.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten har innslag av gråor-heggeskog og viersump. Fremstad (1985) beskriver 
doggpilkratt (Q3e) og mandelpilkratt (Q3f) fra Trøstakervollene. Siden 1980-tallet har 
utviklingen av doggpilkrattene gått mer i retning av gråor-bjørk-vier-gråor-utforming (Q3c) og 
gråor-heggeskog på de høyestliggende arealene. Eldre flomløp har betydelige arealer med 
elvesnelle- og starrsump (O3).  Sumpvegetasjon opptrer også i en smal sone utenfor skog- 
og krattvegetasjonen og veksler med kortskudd-strand (O1) dominert av pusleplanter (koder 
etter Fremstad 1997). Vegetasjonen faller i hovedsak inn under utformingene flommarksskog 
(F0501), elveørkratt (E0403) og mudderbanke, fattig utforming (E0201) etter DN-håndbok 
13.  

Artsmangfold:  
I tre- og busksjiktet dominerer oftest gråor, doggpil (VU) og mandelpil (VU), med innslag av 
selje, svartvier, istervier og hegg. Sumpvegetasjonen er dominert av elvesnelle og kvasstarr. 
Stor variasjon i naturtyper gir mange arter, og for en mer omfattende opplisting av arter 
henvises til Fremstad (1985). I artskart er det lagt ut en omfattende liste av registrerte arter 
her fra 1941 (Johannes Lid), men registreringene vil antagelig delvis skrive seg fra områder 
som nå er dyrket eller nedbygd. Det kan til en viss grad også gjelde registreringene fra 1983 
(Fremstad 1985). Kamtusenblad er belagt herfra (Bot. Mus. Oslo), men ikke gjenfunnet. 

 
Figur 58. Skogsøtgras (VU), og sumpaniskjuke (EN) på pil (Salix sp.) i gråordominert skog. Foto: 
Oddmund Wold 4.10.2012. 

 
Noen vanligere arter samt registrerte rødlistede arter skal nevnes her: I skog- og 
krattvegetasjonen er rørkvein-arter, myrrapp, strutseving, vendelrot, springfrø, mjødurt, 
krypsoleie og åkermynte vanlige. Kanelrose og rips opptrer spredt. Sona ut mot Lågen er 
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grasdominert, med bl.a. sølvbunke, krypkvein, strandrør og skogrørkvein som vanlige arter. 
På noe beskyttede steder dannes mudderbanker med evjesoleie, sylblad, småvasshår og 
(antatt) mattglattkrans (Nitella cf. opaca). Sistnevnte opptrer også lokalt i store mengder på 
litt dypere vann. 

Myrstjerneblom (EN) er funnet på flere lokaliteter både innenfor den avgrensete lokaliteten, 
og i tilknytning til landbruksarealene øst for den avgrensete lokaliteten. For øvrig forekommer 
mandelpil (VU) vanlig, og skogsøtgras spredt (VU) i flommarksskogen. Doggpil (VU) finnes 
som enkelte gjenstående større trær i gråordominert skog, og som yngre kratt. På en 
storvokst pileart (Salix sp.) ble det funnet sumpaniskjuke (EN). Det kan være potensiale for 
ytterligere funn av rødlistede arter.  

Fremmede arter: 
Møllesøtgras (HI – høy risiko) er registrert flere steder på mer el. mindre åpen sand i de ytre 
delene mot elveløpet. 

 
Figur 59. Møllesøtgras på Trøstakervollene. Arten har dukket opp etter 1985, og er sannsynligvis på 
frammars i våtmarkene langs Lågen. Flere forekomster ble funnet ved Trøstakervollene. Foto: 
Oddmund Wold 4.10.2012.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Trøstakervollene består av en elveslette hvor de indre delene er oppdyrket. Mellom 
landbruksarealene og flommarkskogen som er omfattet av den avgrensete 
naturtypelokaliteten er det etablert flomsikring. Et mindre landbruksareal befinner seg også 
inne i lokaliteten. Eldre flyfoto og Fremstads (1985) beskrivelse viser at lokaliteten har 
gjennomgått en del endringer siden 1970- og 1980-tallet. Trøstakervollene har i dag større 
innslag av flommarksskog, og trolig har mer stabile utforminger gått frem på bekostning av 
pionerkratt. Klåved, som ble registrert i 1984 (Fremstad 1985) har gått ut på lokaliteten, 
antagelig pga. vassdragsreguleringer i vassdraget, som har gitt demping av flom, men kan 
også være et resultat av naturlig utvikling av vegetasjonen på lokaliteten. Skogsøtgras ble 
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ikke registrert her i 1984 (Fremstad 1985), og kan av samme årsaker som har ført til at 
klåved har gått ut, ha ført til at skogsøtgras har etablert seg her etter 1984. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking, utfylling eller andre 
tekniske inngrep.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten omfatter en større rest av aktiv flommark i et område som ellers er preget av 
oppdyrking og nedbygging av slike lokaliteter. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A), da lokaliteten fortsatt består av intakt 
flommarksvegetasjon, med gode forekomster av flere rødlistede arter, bl.a. to arter i 
kategorien sterkt truet (EN), og to i kategorien sårbar (VU). Naturtypen mandelpilkratt er 
vurdert som nær truet (NT) i norsk rødliste for naturtyper (2011). 

 
Figur 60. Avgrensning av naturtypelokalitet «Trøstakervollene». 
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Elstad I       Ringebu kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052010128 

Naturtype  Evjer, bukter og viker (E12) 
Utforming  Evje (E1201) 
Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A) 
28,9 daa 

 

 
Figur 61. Evje sør for Elstad Camping. Foto: Oddmund Wold 5.10.2012. 

 
Innledning: 
Området er omtalt i forbindelse med kartlegging av flommarker i Gudbrandsdalen på 1980-
tallet (Fremstad 1985). Lokaliteten ble befart av Oddmund Wold Asplan Viak 5.10.2012 i 
forbindelse med konsekvensutredning av ny E6 på strekningen Fåvang kirke – Elstad 
camping. Lokaliteten er tidligere undersøkt av E. Fremstad (1985) og B. H. Larsen (Larsen & 
Fjelstad 2009 og Larsen m.fl. 2011) 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger sør for Elstad camping på elveavsetninger, og omfatter et sumpområde 
mellom E6 og flommarksskog ut mot Lågen. Lokaliteten er sterkt flompåvirket, med store 
vekslinger i vannstand. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er en større evje med elvesnelle – starr-sump (O3), samt noe vannvegetasjon i 
indre deler, med langskudd-vegetasjon (P1). Lokaliteten omfatter et lite areal med 
mandelpilkratt (Q3f) med litt innslag av gråor.  
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Figur 62. Vannvegetasjon med kranstusenblad (NT), vanlig tusenblad, småvassoleie, klovasshår og 
kransalgen (cf.) mattglattkrans. Foto: Oddmund Wold 5.10.2012. 

 
Artsmangfold:  
Elvesnelle–starr-sumpen har vekslende dominans mellom elvesnelle, sennegras og 
flaskestarr, med litt innslag av kvasstarr og stolpestarr og vasspepper.  Myrstjerneblom (EN) 
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ble registrert i indre del av evja. Lite av vannvegetasjon ble funnet i de ytre delene, men i den 
indre delen ble det registrert kranstusenblad (NT), vanlig tusenblad, (antatt) mattglattkrans 
(Nitella cf. opaca), småvassoleie og klovasshår. Hjertetjønnaks er tidligere funnet av 
Fremstad (1985). I kanten av evja mot flommarkskrattene overtar grasarter som strandrør, 
skogrørkvein og myrrapp. Mørk høstlibelle ble observert ved indre deler av evja. Lokaliteten 
har sannsynligvis et potensial for vanninsekter og er sannsynligvis også viktig for 
våtmarksfugl. 

Fremmede arter: 
Møllesøtgras (HI – høy risiko) har en liten forekomst i sørvestenden ved munningen av evja. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Indre deler av evja er gjenfylt og dyrket. På nord- og vestsiden er det en grøft. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke utsettes for utfylling, oppdyrking eller andre tekniske inngrep. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten omfatter en rest av flommark i et område som ellers er preget av oppdyrking og 
andre inngrep. Lokaliteten er en del av et sammenhengende flommarksmiljø langs Lågen på 
strekningen Våla – Elstad, og kan også sees i sammenheng med tilsvarende lokaliteter sør 
for Elstad, samt den tilgrensende lokaliteten. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A), da den omfatter en vegetasjonsrik og noe 
næringsrik evje hvor størstedelen er lite påvirket (med unntak av vannstandsreguleringene), 
og det er funnet to rødlistede arter på lokaliteten, hvorav én sterkt truet art.  

 
Figur 63. Avgrensning av naturtypelokalitet «Elstad I» (avgrenset med gult). 
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Elstad II       Ringebu kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

- 
052010129 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Stor elveør (E04) 
Mudderbanke (E02) 

Utforming  Flommarksskog (F0501) 30% 
Elveørkratt (E0403) 60% 
Mudderbanke, fattig utforming (E0201) 10% 

Verdisetting 
Areal 

Svært viktig (A) 
44,7 daa 

 

 
Figur 64. Mandelpilkratt sør for Elstad. Foto: Oddmund Wold 5.10.2012. 

 
Innledning 
Området er omtalt i forbindelse med kartlegging av flommarker i Gudbrandsdalen på 1980-
tallet (Fremstad 1985). Lokaliteten ble befart av Oddmund Wold, Asplan Viak 5.10.2012 i 
forbindelse med konsekvensutredning av ny E6 på strekningen Fåvang kirke – Elstad 
camping. Lokaliteten er tidligere undersøkt av E. Fremstad (1985) og B. H. Larsen (Larsen & 
Fjelstad 2009 og Larsen m.fl. 2011). 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger sør for Elstad camping på elveavsetninger på vestsiden av E6, og omfatter 
et område dominert av flommarksskog ut mot Lågen. Lokaliteten er sterkt flompåvirket, med 
store vekslinger i vannstand.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Størstedelen av lokaliteten er dominert av mandelpilkratt (Q3f), med gradvis større 
innblanding av gråor mot nordenden, hvor det er et mindre parti som kan karakteriseres som 
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gråor-heggeskog (C3a). På vestsiden, mot Lågen, er det en smal grasdominert strandsone 
som går over i tilnærmet vegetasjonsfri sandstrand. På beskyttede arealer er det noe utarmet 
mudderbankevegetasjon (O1).  

Artsmangfold:  
Mandelpil (VU) dominerer i større deler av lokaliteten, med lokalt innslag av doggpil (VU).  I 
nord er det et mindre areal som er dominert av gråor, samt langs jordekanten på østsiden av 
lokaliteten, og ellers med spredte innslag i flommarkskrattene i sentrale deler. Korsved, 
svartvier, hegg og selje inngår i busksjiktet. Feltsjiktet er vekslende utviklet, oftest 
grasdominert, med strandrør, skogrørkvein og myrrapp som viktige arter. Sølvbunke er 
dominerende i mye av de åpne partiene mot Lågen. Skogsøtgras (VU) er påvist på et par 
steder i flommarksskogen, ellers inngår bekkekarse, korsknapp, sumpsivaks, 
sumpforglemmegei (M. laxa), krypsoleie, åkermynte, myrmaure, kvitbladtistel, mjødurt, 
skogburkne, vendelrot, bekkeblom, sløke, kvasstarr, sennegras, tårnurt og elvesnelle. På 
mudderbanker finnes evjesoleie, sylblad, krypkvein og småvasshår. Evjeslirekne (EN) er 
tidligere registrert på lokaliteten (Fremstad 1985) (samt usikkert funn i 2012). 

Bjørn Harald Larsen, MFU, beskriver fuglelivet i området (2008): «Våtmarksfugl benytter 
området hovedsakelig i trekktidene vår og høst. Vanlige arter er gråhegre, stokkand, 
krikkand, strandsnipe og enkeltbekkasin. Også knoppsvane ses av og til. På de store 
sandbankene som dannes utenfor evja ved lav vannstand kan det raste vadefugl, men det 
blir sjelden registrert store antall eller uvanlige arter her. En stor stokkandflokk (300-350 ind.) 
holdt seg her høsten 2008. Denne høsten ble også ringgås (5 ind. 01.10.) registrert, og dette 
er bare funn nr. 11 i Oppland av denne arktiske gåsearten, som bl.a. hekker på Svalbard. 
Hekking ble ikke konstatert for noen våtmarksarter i 2008, men trolig kan både stokkand, 
enkeltbekkasin og strandsnipe hekke år om annet i området, foruten sivspurv.» 

Fremmede arter: 
Møllesøtgras (HI – høy risiko) har flere små forekomst på vestsiden av mandelpilkrattene, ut 
mot elva. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Nordre deler av lokaliteten grenser mot dyrka mark. Brandstadelva har utløp rett nord for den 
avgrensete lokaliteten, og elva er kanalisert/forbygd mellom E6 og utløpet i Lågen.  

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre tekniske 
inngrep.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten omfatter en rest av flommark i et område som ellers er preget av oppdyrking og 
andre inngrep. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A), da større deler av lokaliteten er dominert av en 
rødlistet art, mandelpil (VU), og lokaliteten omfatter et par andre rødlistede arter. Naturtypen 
mandelpilkratt er vurdert som nær truet (NT) i norsk rødliste for naturtyper (2011).  
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Figur 65. Avgrensning av naturtypelokalitet «Elstad, S for» (avgrenset med gult). 
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Fossåa, NØ for        Sør-Fron kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00022034 
051910130 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Flommarksskog (F0501)  
Verdisetting 
Areal 

Viktig (B)  
42,5 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er omtalt i forbindelse med «Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen» 
(Fremstad 1985). Lokaliteten er ikke befart på nytt og beskrivelsen er i hovedsak basert på 
Fremstad (1985), samt tolkning av flybilder. Lokaliteten er skilt ut fra den tidligere registrerte 
naturtypelokaliteten «Fossåas delta». Lokaliteten er beskrevet av Anders Breili, Asplan Viak i 
mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på nordøstsiden av utløpet av Fossåa på sørsiden av Lågen, rett vest for 
Hundorp bru. Lokaliteten grenser mot bredden av Lågen i nord, mot Fossåa i sørvest, og 
dyrka mark i sør. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Området består av flommarksskog (F0501), og ble på 1980-tallet karakterisert som 
blandingsbestander av mandelpil, svartvier og gråor, samt gråor-heggeskog. Fossåa er 
forbygd og tidligere flomløp gjennom flommarkskogen er avstengt. Siden området ble 
registrert på 1980-tallet er det uvisst hvor store endringer området har gjennomgått når det 
gjelder sammensetning av vegetasjonen. 

Artsmangfold:  
I gråor-heggeskogen inngår bla. strutseving, myskegras moskusurt og storrapp. Det er 
tidligere funnet huldregras (NT) og mandelpil (VU) i flommarkskogen, og på forbygningene 
langs Fossåa har det blitt påvist bla. klåved (NT) og doggpil (VU). I tiden som har gått siden 
Fossåa ble forbygd kan det ha skjedd endringer i artssammensetningen. 

Fremmede arter: 
Det er ikke kjent fremmede/svartelistede arter i tilknytning til lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser mot dyrka mark i sør. Et mindre parti inne i flommarksskogen er dyrket 
opp. Dette arealet er holdt utenfor avgrensningen. Fossåa ble forbygd i 1966-67, og 
lokaliteten grenser mot forbygningene langs Fossåas nedre deler. Områdene omkring 
utløpet i Lågen har trolig gjennomgått en del endringer i ettertid. Forbygningene har ført til at 
Fossåa er avskåret fra de opprinnelige flomløpene øst for utløpet. Flyfoto viser at det på 
1950-tallet var større åpne partier, og en del av disse arealene er i dag bevokst med 
flommarksskog. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre tekniske 
inngrep. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere naturtypelokaliteter med rester av flommarksvegetasjon ved utløpet 
av Fossåa. På nordsiden av Lågen ligger også arealer med flommarksskog og sump som er 
avgrenset som naturtypelokaliteter. Hundorp naturreservat ligger for øvrig rett på østsiden av 
Hundorp bru, og naturtypelokalitetene utenfor verneområdet utfyller verneområdet med 
kvaliteter knyttet til flommarksvegetasjon. 
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Verdisetting:  
Lokaliteten er foreløpig vurdert som viktig (B), da den omfatter et område med delvis intakt 
flommarksskog. Artsmangfoldet er ufullstendig kjent, men funn av krevende rødlistearter kan 
medføre at lokaliteten får verdien svært viktig (A).  

 
Figur 66. Avgrensning av naturtypelokalitet «Fossåa NØ for» (avgrenset med gult). 
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Fossåa, V for       Sør-Fron kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00022033 
051910131 

Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Flommarksskog (F0501)  
Verdisetting 
Areal 

Viktig (B)  
121 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er omtalt i forbindelse med «Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen» 
(Fremstad 1985). Lokaliteten er ikke befart på nytt og beskrivelsen er i hovedsak basert på 
Fremstad (1985), samt tolkning av flybilder. Lokaliteten er skilt ut fra den tidligere registrerte 
naturtypelokaliteten «Rykkhustjønna - Hovevika». Lokaliteten er beskrevet av Anders Breili, 
Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av utløpet av Fossåa på sørsiden av Lågen, rett vest for 
Hundorp bru. Lokaliteten grenser mot bredden av Lågen i nord og vest, mot Fossåa i øst, og 
dyrka mark i sør.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Området består av flommarksskog (F0501) i mosaikk med elvesnelle- og gras- og starrsump. 
I følge Fremstad (1985) ble flommarkskogen karakterisert som gråor-heggeskog og området 
inneholdt en del mandelpil (VU). Området gjennomskjæres av flomløp parallelt med Lågen. 
Fossåa er forbygd og tidligere flomløp kan ha blitt påvirket av forbygningene. Siden området 
ble registrert på 1980-tallet er det uvisst hvor store endringer området har gjennomgått når 
det gjelder sammensetning av vegetasjonen. 

Artsmangfold:  
Langs flomløpene ble det på 1980-tallet funnet skogsøtgras (VU). Her ble det også registrert 
selsnepe og mandelpil. Fremstad fant for øvrig sumpstjerneblom ved utløpet av Fossåa, men 
den eksakte lokaliseringen er noe usikker. Forbygningene langs Fossåa kan ha bidratt til 
endringer i artssammensetningen.  

Fremmede arter: 
Det er ikke kjent fremmede/svartelistede arter i tilknytning til lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser mot dyrka mark i sør. Fossåa ble forbygd i 1966-67, og lokaliteten 
grenser mot forbygningene langs Fossåas nedre deler. Områdene omkring utløpet i Lågen 
har trolig gjennomgått en del endringer i ettertid. Forbygningene har ført til at opprinnelige 
flomløp ved utløpet av Fossåa er avskåret. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre tekniske 
inngrep. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere naturtypelokaliteter med rester av flommarksvegetasjon ved utløpet 
av Fossåa. På nordsiden av Lågen ligger også arealer med flommarksskog og sump som er 
avgrenset som naturtypelokaliteter. Hundorp naturreservat ligger for øvrig rett på østsiden av 
Hundorp bru, og naturtypelokalitetene utenfor verneområdet utfyller verneområdet med 
kvaliteter knyttet til flommarksvegetasjon. 

 

Fylkesmannen i Oppland Asplan Viak AS 
 



SUPPLERENDE REGISTRERINGER AV NATURTYPER I FLOMMARK I GUDBRANDSDALEN 94 
 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B), da området fremstår som et større område med intakt 
flommarksskog. Artsmangfoldet er ufullstendig kjent, men funn av krevende rødlistearter kan 
medføre at lokaliteten får verdien svært viktig (A). 

 
Figur 67. Avgrensning av naturtypelokalitet «Fossåa V for». 
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Fossåas utløp        Sør-Fron kommune 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr Natur2000 

BN00022034 
051910132 

Naturtype  Mudderbank (E02) 
Utforming  Fattig utforming (E0201)  
Verdisetting 
Areal 

Viktig (B)  
60,3 daa 

 
Innledning: 
Lokaliteten er omtalt i forbindelse med «Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen» 
(Fremstad 1985). Lokaliteten ble overfladisk sjekket av Anders Breili 24.10.2012, og 
beskrivelsen er i hovedsak basert på Fremstad (1985), samt tolkning av flybilder. Lokaliteten 
er skilt ut fra den tidligere registrerte naturtypelokaliteten «Fossåas delta». Lokaliteten er 
beskrevet av Anders Breili, Asplan Viak i mai 2013. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på begge sider av utløpet av Fossåa, langs sørsiden av Lågen, rett vest for 
Hundorp bru. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Den avgrensete lokaliteten er karakterisert som mudderbanke av fattig utforming (E0201). 
Mellom Hundorp bru og utløpet av Fossåa er strendene særlig brede og langgrunne. Her ble 
det funnet store bestander med isoëtidesamfunn på 1980-tallet. Disse ble betegnet som 
relativt artsfattige, men særdeles godt utviklet. Innover går strandsamfunnene over i 
elvesnellesump og gras- og starrsump. Sumpområdet går gradvis over i viersump mot 
flommarksskog med gråor og hegg innenfor. Arealene med flommarksskog er holdt utenfor 
avgrensningen. 

Artsmangfold:  
Mudderbankene danner grunnlag for pusleplantesamfunn. Høsten 2012 ble det påvist store 
mengder nålesivaks og sylblad på mudderbanker. Sesongen var preget av lange perioder 
med høy vannstand i Lågen, og det var trolig ikke optimale forhold for pusleplanter i 2012. 
Starrsump har rikelig med kvass-starr. Innover forekommer også sennegras. Fremstad fant 
for øvrig sumpstjerneblom ved utløpet av Fossåa, men den eksakte lokaliseringen er noe 
usikker.  

Fremmede arter: 
Det er ikke kjent fremmede/svartelistede arter i tilknytning til lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser mot Hundorp bru i øst. Parallelt med fylkesvegen/Hundorp bru går ei 
kraftlinje. Fossåas nedre deler ble forbygd i 1966-67, og områdene omkring utløpet i Lågen 
har trolig gjennomgått en del endringer i ettertid. Forbygningene har ført til at Fossåa er 
avskåret fra de opprinnelige flomløpene ved utløpet. Flyfoto viser at det på 1950-tallet var 
større åpne partier, og mye av disse arealene er i dag bevokst med flommarksskog. 
Forbygningene kan også ha ført til noe større massetransport ut i Lågen.  

Skjøtsel og hensyn:  
Alle former for tekniske inngrep og utfylling må unngås. 

Del av helhetlig landskap: 
Arealer med mudderbanker finnes også på østsiden av Hundorp bru. Disse arealene inngår i 
Hundorp naturreservat. Lokaliteten grenser mot to naturtypelokaliteter med gråor-heggeskog 
i sør og i vest.  
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Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B), da den fremstår som et større område med grunne og 
relativt intakte mudderbanker.  

 
Figur 68. Avgrensning av naturtypelokalitet «Fossåas utløp» (avgrenset med gult). 
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4 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 
Gjennom dette prosjektet har både eksisterende og nye naturtypelokaliteter blitt tilrettelagt 
for innlegging i Naturbase. Dette omfatter lokaliteter som ble kartlagt i forbindelse med 
konsekvensutredning av ny E6 på strekningen Fåvang kirke – Elstad camping i 2012 og 
lokaliteter som er undersøkt av Anders Breili i perioden 2008-2012. Flere områder som er 
beskrevet av Fremstad (1985) er ikke befart og detaljundersøkt nærmere i nyere tid i 
forbindelse med naturtypekartlegginger. Med utgangspunkt i omtalen i Fremstad (1985), 
tolkning av flybilder, artsregistreringer i Artskart og eventuell annen litteratur, har likevel en 
del naturtypelokaliteter blitt fanget opp. 

Ved siden av dette prosjektet har også Miljøfaglig Utredning gjennomført 
naturtypekartlegginger i forbindelse med ulike konsekvensutredninger, samt supplerende 
naturtypekartlegging i kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron (Larsen mfl. 
2011), og en rekke naturtypelokaliteter med flommark og elvenære miljøer er fanget opp 
gjennom disse kartleggingene.  

Vi vurderer det likevel slik at det fortsatt gjenstår en del arbeid med kartlegging av naturtyper 
i flommarker og elvenære miljøer i Gudbrandsdalen:  

Gausdal:  
Det er trolig enkelte flommarksmiljøer langs Gausa mellom kommunegrense Lillehammer og 
Segalstad bru som ikke er fanget opp av naturtypekartlegging eller hvor det kan være behov 
for å oppdatere beskrivelser etter nye krav til naturtypekartlegging. Det kan i likhet med 
nedre deler av Gausa i Lillehammer kommune være potensiale for arter som for eksempel 
skogsøtgras (VU) og sumpaniskjuke (EN) i flommarksskog. Trolig er det også små rester av 
flommarksmiljøer langs Jøra i Vestre Gausdal. 
 
Lillehammer: 
Store deler av Lågendeltaet er omfattet av naturreservat og fuglefredningsområde og utenom 
arealer som er vernet, vurderes flommarker langs Lågen og Gausa i Lillehammer kommune 
og være godt dekket av naturtypekartlegging. Mellom Fåberg og Hunderfossen er det svært 
begrenset med flommarksmiljøer, men en del biologisk verdifulle miljøer knyttet til elvenær 
skog og bergvegger forekommer. Her finnes miljøer med flere rødlistede lav og lokaliteter 
med svartgubbe (CR), og noen slike miljøer er inkludert i denne registreringen av naturtyper.  
Det kan fortsatt gjenstå noe kartleggingsarbeid på denne strekningen langs Lågen. 
 
Øyer 
Mellom kommunegrensa mot Lillehammer i sør og Hunderfossen i nord er det svært 
begrenset med flommark og flommarksskog. Andre elvenære miljøer synes å ha noe mindre 
kvaliteter enn de som finnes lenger sør og på vestsiden av Lågen i Lillehammer kommune. 
Strekningen mellom Hunderfossen og Skarsmoen vurderes å være relativt godt dekt av 
naturtypekartlegginger. I Skarsmoen forekommer bare fragmenter av flommarksskog langs 
elva. Imidlertid er det områder med store kvaliteter knyttet til bergvegg og elvenær skog, bla. 
forekomster av rødlistede lav og svartgubbe (CR), og noen slike miljøer er inkludert i denne 
registreringen av naturtyper.  
 
Trettenstryka fuglefredningsområde strekker seg fra nedenfor Hovdfossen i Skarsmoen og 
opp til utløpet av Losna. Flommark som ikke inngår i verneområdet vurderes å være 
forholdsvis godt dekket av naturtypekartlegging. På vestsiden av Losna finnes små partier 
med flommark, deriblant enkelte lokaliteter som kan ha potensiale for pusleplanter, og 
sannsynligvis kan det ved kartlegging i felt være grunnlag for å avgrense enkelte små 
naturtypelokaliteter.  
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Ringebu 
I Ringebu vurderes det å være enkelte små lokaliteter med bla. pusleplantesamfunn langs 
Losna som ikke er fanget opp av naturtypekartlegginger. Store deler av nordenden av Losna 
(Losnadeltaet) er vernet som Fåvang naturreservat, og verneområdet er ikke omfattet av 
naturtypekartlegging. I forbindelse med konsekvensutredning av ny E6 mellom Fåvang kirke 
og Elstad er det gjort en del nykartlegging av flommarksmiljøer i løpet av 2012 og disse 
lokalitetene er nå tilrettelagt for innlegging i Naturbase. På strekningen mellom Elstad og 
Frya er det i forbindelse med konsekvensutredning av ny E6 gjort kartlegging av naturtyper 
(Larsen & Fjeldstad 2009), og flommark i dette området vurderes som godt dekket av 
naturtypekartlegging. I området ved Risøya kan det imidlertid være potensiale for at det ved 
feltundersøkelser kan avgrenses noen flere lokaliteter. 
 
Sør-Fron 
I Sør-Fron vurderes flommark generelt å være forholdsvis godt dekket av 
naturtypekartlegginger. Hundorp naturreservat strekker seg fra Fryasletta og vest til Hundorp 
bru og er ikke omfattet av naturtypekartlegging. 
 
Nord-Fron 
I forbindelse med KU for Kåja kraftverk og E6 er det fanget opp en del naturtypelokaliteter 
med flommark mellom Eidefoss og Rudland (Larsen 2012). Konsekvensutredning av E6 nord 
til Sel grense (Larsen og Fjeldstad 2010) har fanget opp flere naturtypelokaliteter langs 
Lågen. Sørøst for Kvam finnes imidlertid områder med flommark som synes noe dårlig 
dekket av naturtypekartlegginger, og hvor det kan være behov for oppdatering av 
beskrivelsen av noen kartlagte lokaliteter. Også vest for Kvam mot Sel grense kan det være 
potensiale for ytterligere naturtypelokaliteter i flommark.  
 
Sel 
Mellom Sjoa og Solhjem er det trolig enkelte flommarkslokaliteter som ikke er fanget opp av 
naturtypekartlegginger. Einangsøyene sør for Otta er godt dekket av naturtypekartlegging, 
både i forbindelse med konsekvensutredning av golfbane og i forbindelse med planene om 
kraftverk i Nedre Otta (Larsen & Gaarder 2007, 2009). I forbindelse med kraftverksplanene 
vurderes Ottaelva som godt dekket på strekningen Vågå grense – Otta. Selsmyrene er i 
hovedsak oppdyrket og Lågen er kanalisert og forbygd. Mindre arealer med flommark finnes 
likevel langs Lågen, og ved feltarbeid er det sannsynligvis mulig å skille ut enkelte lokaliteter. 
Også ved Nord-Sel vurderes det å være rester av tidligere flommark mellom 
landbruksarealer som ikke er fanget opp. Langs Lågen i Rosten er det i svært liten grad 
flommarksmiljøer. I forbindelse med kraftverksplaner i Rosten har det blitt gjennomført 
konsekvensutredning med kartlegging av naturtyper (Gaarder & Larsen 2009).  
 
Dovre og Lesja 
Flere lokaliteter med flommark ligger inne i Naturbase, men det vurderes likevel å være 
miljøer langs Lågen i Dovre og Lesja som ikke er fanget opp av naturtypekartlegging. 
Høyden over havet gjør at flommarksmiljøene langs Lågen er artsfattigere og mindre 
produktive enn lenger sør i Gudbrandsdalen, men kan likevel ha arter som i liten grad finnes 
lenger sør langs vassdraget. I deler av Dovre er det innslag av silt/bresjøavsetninger som 
stedvis kan bidra til spesielle forhold.  
 
Vågå, Lom og Skjåk 
Oppfølgende undersøkelser av flommark i Gudbrandsdalen på 1980-tallet (Fremstad 1986) 
tok for seg flommarker langs Ottaelva. Høyden over havet gjør at flommarksmiljøer er 
artsfattigere og mindre produktive enn lenger sør i Gudbrandsdalen, men til gjengjeld 
forekommer innslag av enkelte fjellplanter og flommarker med andre utforminger enn langs 
Lågen. Mellom Lalm og utløpet av Vågåvatnet finnes større områder med gras- og 
starrsump, viersump og grusøyr. En stor del av flommarkene i dette området er dekket av 
naturtypekartlegginger, men det synes fortsatt å være enkelte lokaliteter som ikke er fanget 
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opp. Det er også et visst potensiale for pusleplanter på denne strekningen, et innslag som 
ble vurdert å være av underordnet betydning av Fremstad (1986). Høsten 2012 ble det 
imidlertid gjort et funn av firling (EN) ved Klonesodden i Vågå, og på mudderbanker mellom 
Vågåmo og Lalm fantes store mengder sylblad. Fremstad (1986) nevner for øvrig forekomst 
av kratt med klåved (NT) ved Vågåmo. Her har det skjedd en del inngrep siden 1980-tallet, 
men det kan fortsatt være potensiale for miljøer med for eksempel klåvedkratt som ikke er 
fanget opp av naturtypekartlegging. Langs Vågåvatnet og nord til utløpet av Bøvra 
forekommer omfattende arealer med grunne sandbanker. Her er det også kjent forekomster 
av sandområder/flyvesand med potensial for den sjeldne skogtypen sandfuruskog, og disse 
vurderes ved siden av botaniske verdier å kunne være av entomologisk interesse. Dette er 
miljøer som i noe varierende grad er fanget opp av naturtypekartlegginger. Vestover i Skjåk 
vurderes det å være artsfattige utforminger. Det ligger flere lokaliteter inne i Naturbase, men 
det vurderes fortsatt å være potensiale for å avgrense ytterligere lokaliteter gjennom 
feltarbeid. 
 
 

Fylkesmannen i Oppland Asplan Viak AS 
 



SUPPLERENDE REGISTRERINGER AV NATURTYPER I FLOMMARK I GUDBRANDSDALEN 100 
 

5 LITTERATUR: 
 
Brandrud, T.E., Bendiksen, E. og Mjelde, M. 1996. Vegetasjonsundersøkelser i Lågen i 
forbindelse med utvidelse av Nedre Vinstra kraftverk. Norsk Institutt for Vannforskning 
Rapport LNR 3471-96. 
 
Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 
mangfold. DN-håndbok 13. 2.utgave 2006 (oppdatert 2007). 
 
Fremstad, E. 1985. Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen. Botaniske undersøkelser 
1. Inventering av flommarkene langs Lågen. Økoforsk rapport. 1985:3: 1-184  
 
Fremstad, E. 1986. Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen. Botaniske undersøkelser 
2. Inventering av flommarkene i Ottadalen. Økoforsk rapport. 1986:4: 1-69 
 
Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. – NINA Temahefte 12: 1-279 
 
Gaarder, G. & Larsen, B. H., 2009. Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. 
Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:14. ISBN: 978-82-8138-
343-2 
 
Gederaas, L., Moen Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) 2012. 
Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim.  
 
Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.) 2010. Norsk rødliste for arter 
2010. Artsdatabanken, Trondheim.  
 
Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2007. Golfbane på Einangsøyene sør for Otta i Sel kommune, 
Oppland. Konsekvenser for flora og fauna. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007-70: 1-49.  
 
Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Ringebu sør til Frya i Ringebu og 
Sør-Fron kommuner, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig 
Utredning. Rapport 2009-9: 1-83 + vedlegg. 
 
Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2009. Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland. 
Konsekvenser for flora og vegetasjon, fugl og annet vilt. Miljøfaglig Utredning Rapport 
2009:56. 
 
Larsen, B.H., Alvereng, P., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O.M. 2010. 
Restaurering av våtmark i Norge - potensielle lokaliteter og aktuelle tiltak. Miljøfaglig 
Utredning rapport 2011-11: 85 s. + vedlegg. 
 
Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2010. E6 på strekningen Frya til Nord-Fron grense. 
Konsekvensutredning på tema naturmiljø med ny tunnelløsning under Hundorp. Miljøfaglig 
Utredning Rapport 2010:23. 
 
Larsen, B. H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2011. Kvalitetssikring og nykartlegging av 
naturtyper i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i 2009 og 2010. 
Miljøfaglig Utredning. Rapport 2011-24: 1-35. 
 
Larsen, B. H. 2012. Kåja kraftverk i Nord-Fron kommune, Oppland. Konsekvenser 
for flora og vegetasjon, fugl og pattedyr. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-45. 
 

Fylkesmannen i Oppland Asplan Viak AS 
 



SUPPLERENDE REGISTRERINGER AV NATURTYPER I FLOMMARK I GUDBRANDSDALEN 101 
 

Lindgaard, A. og Henriksen, S. (red.) 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. 
Artsdatabanken, Trondheim. 
 
 

Fylkesmannen i Oppland Asplan Viak AS 
 


	1 INNLEDNING
	2 Materiale og metoder
	2.1 Datainnsamling
	2.2 Naturtyper
	2.3 Rødlistede naturtyper
	2.4 Rødlistearter
	2.5 Fremmede arter

	3 RESULTATER
	4 oppfølgende undersøkelser
	5 Litteratur:

