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FORORD. 
 
Kistefos Skogtjenester v/Geir Høitomt har kartlagt slåttemark i Etnedal kommune i Valdres i 
2015-2016, på oppdrag fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland. I denne 
rapporten sammenstilles de viktigste resultatene av kartleggingen, samtidig som 
beskrivelser/skjøtselsplaner for noen av lokalitetene følger som vedlegg til rapporten.  
Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Victoria M. Kristiansen.  
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1 INNLEDNING 

Slåttemark har fått status som utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven, noe som har gjort 
at den har fått en egen handlingsplan (Direktoratet for naturforvaltning 2010). Gjennom 
handlingsplanarbeidet har det også blitt stilt midler til disposisjon for å kartlegge slåttemark i 
Norge, og i tillegg utarbeide enkle skjøtselsplaner for alle lokaliteter. Fylkesmannen i 
Oppland engasjerte i 2015 Kistefos Skogtjenester til å stå for kartlegging av slåttemark i 
Etnedal 
 
Slåttemarker er arealer som blir regelmessig slått. Semi-naturlig slåttemark eller såkalt 
natureng, er slåttemarker som er formet gjennom rydding og lang tids tradisjonell slått. De er 
ofte overflateryddet, men ikke oppdyrket og tilsådd i seinere tid, og ikke eller meget lite 
gjødslet. De blir slått seint i sesongen. Slåttemarkene blir eller ble gjerne høstbeitet og kanskje 
også vårbeitet. Hvordan slåttemarkene har vært skjøttet varierer noe fra sted til sted og hvor 
man er i landet. Slåttemark er urte- og grasdominert og oftest meget artsrik. Den kan være 
åpen eller tresatt.  
 
De ulike slåttemarkene tilhører våre mest artsrike naturtyper med meget stor betydning også 
for andre organismer enn karplanter. Rundt 70 prosent av våre dagsommerfugler er for 
eksempel knyttet til åpen engvegetasjon (særlig urterik slåttemark) og en rekke vadefugler 
bruker strandenger (slått eller beita) som hekkeområder og rasteplasser ved trekk. I tillegg har 
slåttemarker stor betydning for mange truete beitemarksopper. Slåttemarker kan ikke erstattes 
av beitemarker fordi de inneholder vegetasjonstyper og flere arter som ikke opprettholdes av 
beite. I sammenligning med beitemarker har de høyest artsmangfold pr m2 og også de største 
bestandene av flere truete engarter. Gjennom historien har de vært, og vil også i framtiden 
være, viktige ”levende genbanker”. I tillegg er de bærekraftige økosystemer som har vært et 
nøkkelelement i norsk landbruk i tusener av år. I løpet av 1900-tallet har de imidlertid blitt 
blant våre mest truete naturtyper (Direktoratet for naturforvaltning 2010). 
 
I Valdres er det etter hvert få ugjødslede slåttemarker som holdes i hevd i jordbrukets 
kulturlandskap. Fortsatt finnes imidlertid noen i stølsområdene, mens de er enda mer sjeldne 
nede i bygda. Ugjødslet eller lite gjødslet slåttemark generelt er det fortsatt mye igjen av i 
regionen, særlig øvre deler, men de aller fleste av disse hevdes i dag med beite – og har blitt 
gjort det i flere tiår.  
 
Kantsoner opptrer gjerne som smale belter mellom ulike typer kulturmarkseng og skog, vei og 
annen infrastruktur. Kantsonene kan inneholde både skyggetålende, skogsarter og engarter. 
Ikke sjelden er derfor kantsonenene de mest artsrike delene av slåttemarka, og mange sjeldne 
arter opptrer gjerne her (dragehode (VU), skjeggklokke (NT) m.fl.). Kantsoner som har blitt 
slått (eller fortsatt slås) vil være en naturlig del av slåttemarka (slåttemarkskanter), selv om 
slåtteintensiteten noen ganger var mer ekstensiv (ble kanskje slått år om annet).  
 
Avgrensing mot andre naturtyper.  
Naturbeitemark. Slåttemark og naturbeitemark skiller seg fra hverandere ved at 
naturbeitemarka gjerne er mindre urterik og mer preget av graminider.  I beitemarka vil artene 
være mer ujevnt fordelt fordi beitetrykket varierer, og samtidig er mer selektivt rettet mot 
enkeltarter. Arter som beites lite (eks. engsoleie) vil gjerne dominere, mens tråkksvake arter 
(eks. flekkgrisøre) og beiteskye arter (eks. orkideer) vil være tilsvarende sjeldne. 
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Naturbeitemark vil vanligvis ha en mindre grad av overflatebearbeiding (men kan være 
tidligere slåttemark).  
 
Oppdyrket eng. Oppdyrket eng (kultureng) med moderat dyrkningsintensitet har gjerne spor 
av gjødsling, pløying og overflaterydding. Oppdyrket eng som utvikler seg fritt (uten 
gjødsling, pløying eller tilsåing) vil etter hvert få et større innslag av engarter. Slike artsrike 
«gammelenger» bør vurderes å registrere som slåttemark. 
 
Boreal hei. Heipreget natur domineres av lyngarter som røsslyng, krekling, dvergbjørk, 
tyttebær og blokkbær. Sammenlignet med slåttemark er det lite innslag av urter og gras.  
 
Slåttemyr. Slåttemyrer skiller seg fra slåttemarker ved at myrene har torvdannelse.  
 
Lauveng. Lauvenger er tresatte slåttemarker med styvingstrær eller stubbelauva trær. 
Slåttemark kan også ha innslag av trær, men da mer i form av enkelttrær og svært glissen 
tresetting. Lauveng er inkludert under slåttemark som prioritert naturtype.  
 
Hagemark og beiteskog. Hagemark og beiteskog er tresatte beitepregede arealer med 
beitepåvirket vegetasjon.  
 
Åpen grunnlendt mark. Dette er mindre hevdpregede arealer, men noen ganger med preg av 
ekstensiv skjøtsel i form av spredt beiting, krattrydding eller brenning.  
 
 

 
Figur 1. Tidligere kartlagt slåttemark på Bergene Nordre i Etnedal, som fortsatt holdes i god hevd. I kantsona til 
høyre på bildet er det god forekomst av skjeggklokke (NT), mens bl.a. bakkesøte (NT) og marinøkkel vokser 
nokså tallrikt ute i den åpne enga. Lokaliteten videreføres etter reinventering i 2016 med verdien svært viktig 
(A).  Foto: Geir Høitomt, 12.06.2016. 
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2 METODE 

2.1  Eksisterende informasjon 

I prosjektet er eksisterende registreringer av slåttemark, samt andre opplysninger om 
naturtypen som vi kjente til, gjennomgått. Før vårt arbeid tok til i 2015 lå det inne 28 
slåttemarklokaliteter i Naturbase i Etnedal kommune (tabell 3.1). Miljøfaglig Utredning 
v/Bjørn H. Larsen, vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzenberger og Kistefos Skogtjenester as 
v/Geir Høitomt har gjennomført ulike typer feltarbeid i kommunen, hvor kunnskap om 
slåttemark er innsamlet. Både verneplanprosessen rundt Langsua nasjonalpark, registreringer 
av dragehode og skjeggklokke, samt befaringer knyttet til søknader om SMIL-midler eller 
RMP-tilskudd har bidratt med økt kunnskap om naturtypen i kommunen. Denne kunnskapen 
er benyttet i vurderingene gjort i kapittel 3.2.  
 

2.2  Registreringer  

Feltarbeidet på slåttemark foregikk i 2015 og 2016. Nær alle lokaliteter registrert som 
slåttemark i Naturbase ble oppsøkt. I tillegg ble flere områder hvor det var antatt at det kunne 
være verdifull slåttemark undersøkt.  

2.3  Kartlegging og verdisetting 

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

Det er satt opp 5 kriterier for verdsetting av lokalitetene: 

–  Størrelse og velutviklethet (verdien øker med størrelsen og utviklingsgraden) 

–  Grad av tekniske inngrep (tekniske inngrep reduserer verdien) 

–  Forekomst av rødlistearter (verdien øker med antall og trusselsgrad) 

–  Kontinuitetspreg (verdien øker med miljøets alder) 

–  Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt) 

Forekomst av rødlistearter et sentralt kriterium for å verdsette naturtypelokaliteter. Gjeldende 
rødliste for arter i Norge (Henriksen & Hilmo 2015) benytter IUCNs kriterier for rødlisting, i 
likhet med i de aller fleste andre europeiske land. Disse rødlistekategorienes rangering og 
forkortelser er (med engelsk navn i parentes) : 

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

EN – Sterkt truet (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nær truet (Near Threatened) 
DD – Datamangel (Data Deficient) 
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For øvrig vises det til Henriksen & Hilmo (2015) for nærmere forklaring av inndeling, 
metoder og artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke 
miljøer artene lever i samt de viktige trusselsfaktorer. 

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

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

2.4  Dokumentasjon 

Alle kartlagte lokaliteter er beskrevet enten tidligere (Naturbase) eller i separate vedlegg til 
rapporten. Her er lokalitetene dokumentert med bilder og artsfunn. Artsfunn vil bli lagt ut på 
nettstedet Artsobservasjoner. I tillegg er artene fotodokumentert.  

 

 
Figur 2. Fra naturtypelokaliteten Nordre Fjell, slåttemark i Etnedal kommune. Foto viser dokumentasjon av 
dragehode (VU) i kantsona. Foto: Geir Høitomt. 
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3 REGISTRERINGER  

3.1  Slåttemark i Etnedal kommune, status Naturbase 01.01.2017 

Pr. 01.01.2017 ligger det 28 slåttemarkslokaliteter i Naturbase i Etnedal kommune (tabell 
3.1). Flere av disse lokalitetene har mangelfull beskrivelse, og mange er basert på eldre data 
(˃ 10 år).  

Tabell 3.1. Kartlagte lokaliteter med slåttemark i Etnedal som ligger inne i Naturbase pr. 01.01.2017.  

Naturbase 
id 

Områdenavn   Naturtype  Naturtype  Verdi  Verdi  Kartlagt 

BN00109787  Røste  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

16.07.2013

BN00109788  Nordre Fjell  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

26.06.2015

BN00109790  Huse  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

20.07.2013

BN00109792  Fjell Midtre  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

09.07.2014

BN00109793  Sørre Stutlien  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

07.08.2013

BN00051228  Bergsbakktrøe, Tangen  D01  Slåttemark B  Viktig  03.08.2004

BN00051233  Grønbekktrøe, 
Nysetstølen 

D01  Slåttemark B  Viktig  30.07.2009

BN00051237  Bakko  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

19.06.2008

BN00051241  Bergene nordre  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

13.08.2012

BN00103986  Fjellstad vest  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

31.07.2009

BN00103987  Fleten  D01  Slåttemark B  Viktig  31.07.2009

BN00103997  Klopp sør  D01  Slåttemark B  Viktig  23.07.2009

BN00104002  Klopp midt  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

23.07.2009

BN00104015  Fjellstad øst  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

31.07.2009

BN00104018  Haugalii  D01  Slåttemark B  Viktig  31.07.2009

BN00104023  Lysthaug (tunet)  D01  Slåttemark B  Viktig  22.07.2009

BN00104027  Undeli  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

16.07.2009

BN00104033  Klopp nord  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

23.07.2009

BN00017782  Vestre Kviteberg  D01  Slåttemark C  Lokalt 
viktig 

08.12.2003

BN00017775  Mørke  D01  Slåttemark B  Viktig  08.12.2003

BN00017777  Bergsbakkan4b  D01  Slåttemark B  Viktig  08.12.2003

BN00017776  Bergsbakkan4a  D01  Slåttemark B  Viktig  08.12.2003

BN00017801  Liastølen  D01  Slåttemark C  Lokalt  19.12.2003
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viktig 

BN00017812  Brendaelvdalen  D01  Slåttemark B  Viktig  05.12.2003

BN00017791  Ytre Tangen  D01  Slåttemark C  Lokalt 
viktig 

16.12.2003

BN00017792  Sørre Tangen  D01  Slåttemark B  Viktig  16.12.2003

BN00017793  Purkestad  D01  Slåttemark A  Svært 
viktig 

20.06.2014

BN00017773  Skuggin  D01  Slåttemark C  Lokalt 
viktig 

08.12.2003

 

3.2  Slåttemark i Etnedal kommune, oppdatert status. 

Pr. 01.01.2017 lå det 28 slåttemarkslokaliteter i Naturbase i Etnedal kommune (tabell 3.1). 
Det er foretatt en vurdering av status for disse 28 lokalitetene i tabell 3.2. Det er gjort 
vurderinger av om lokalitetene fortsatt kan klassifiseres som slåttemark, eventuelle endringer i 
naturtypeverdi og nåværende bruk (hevd).  
 
Etter siste revisjon av DN-håndbok 13 skal i utgangspunktet alle slåttemarker som ikke bærer 
preg av gjengroing verdsettes som svært viktige (A). Vi valgte i vår kartlegging å nyansere 
dette noe, der verdsettinga er et resultat av en vurdering både av hevd, tilstand, størrelse og 
artsmangfold – slik det er vanlig for andre kulturlandkapstyper. Det ble i 2014 utarbeidet 
utkast til fakat-ark for slåttemark (Svalheim 2014). Dette er brukt som supplerende støtte for 
verdisetting av lokalitetene.  
 

Tabell 3.2. Oppdatering av naturtype, naturtypeverdi og hevd for 28 slåttemarkslokaliteter fra Naturbase (alle 
slåttemarker i Etnedal kommune pr. 01.01.2017).  

Naturbase id  Områdenavn   Naturtype Verdi Sist befart  Hevdstatus

BN00109787  Røste     Slåttemark A 12.06.2016  Årlig slått. God hevd.

BN00109788  Nordre Fjell   Slåttemark A 12.06.2016  Årlig slått. God hevd.

BN00109790  Huse   Slåttemark A 12.06.2016  Årlig slått. God hevd.

BN00109792  Fjell Midtre   Slåttemark A 12.06.2016  Årlig slått. God hevd.

BN00109793  Sørre Stutlien   Slåttemark A 13.07.2016  Årlig slått. God hevd.

BN00051228  Bergsbakktrøe, Tangen  Slåttemark B Ikke befart  Flybildetolket. Bare 
deler slås? 

BN00051233  Grønbekktrøe, 
Nysetstølen 

Slåttemark C 12.06.2016  Svak hevd, gjengroing

BN00051237  Bakko   Slåttemark B 12.06.2016  Slås ikke. Beites av 
sau. 

BN00051241  Bergene nordre   Slåttemark A 12.06.2016  Årlig slått. God hevd. 

BN00103986  Fjellstad vest  Slåttemark A 12.06.2016  Slått (årlig?). Nokså 
god hevd 

BN00103987  Fleten  Slåttemark C 12.06.2016  Svak hevd, gjengroing

BN00103997  Klopp sør Slåttemark C 12.06.2016  Svak hevd, gjengroing

BN00104002  Klopp midt Slåttemark C 12.06.2016  Svak hevd, gjengroing

BN00104015  Fjellstad øst  Slåttemark C 12.06.2016  Svak hevd, gjengroing

BN00104018  Haugalii  Slåttemark C 12.06.2016  Svak hevd, gjengroing

BN00104023  Lysthaug (tunet)  Slåttemark C 12.06.2016  Svak hevd, gjengroing
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BN00104027  Undeli   Slåttemark A 12.06.2016  Hevd (slått) 
gjenopptatt 2016. 

BN00104033  Klopp nord Slåttemark C 12.06.2016  Svak hevd, gjengroing

BN00017782  Vestre Kviteberg  Slåttemark B (C?) Ikke befart  Flybildetolket. Bare 
deler slås? 

BN00017775  Mørke   Endret til 
naturbeitemark 

B 12.06.2016  Gjødselpåvirket eng. 
Kantsoner beites 
(artsrike). (RMP 
kartlagt 2007) 

BN00017777  Bergsbakkan4b  uavklart uavklart Ikke befart  Flybildetolket. Hevd 
uavklart (beites?) 

BN00017776  Bergsbakkan4a  Slåttemark B (C?) Ikke befart  Flybildetolket. Bare 
deler slås? 

BN00017801  Liastølen Endret til 
naturbeitemark 

C 12.06.2016  Beitepreget (RMP 
kartlagt 2007) 

BN00017812  Brendaelvdalen  slettes Ikke hevd. Gjengroing.

BN00017791  Ytre Tangen    Endret til 
naturbeitemark 

C 13.08.2010  Beitepreget (RMP 
kartlagt 2010) 

BN00017792  Sørre Tangen   Endret til 
naturbeitemark 

C 13.08.2010  Beitepreget (RMP 
kartlagt 2010) 

BN00017793  Purkestad  Slåttemark A 12.06.2016  Årlig slått. God hevd.

BN00017773  Skuggin  slettes 12.06.2016  Ikke hevd. Gjengroing.

 
 
I tillegg til de slåttemarkslokalitetene som lå inne i Naturbase er det kartlagt ytterligere 1 
lokalitet (Stuvelie, naturtypeverdi B). Det vises til vedlagt naturtypebeskrivelse for denne 
slåttemarka.  
 
Etter årets gjennomgang og nykartlegging er det dermed kunnskap om 22 lokaliteter med 
verdifull slåttemark i Etnedal kommune.  Totalt 9 slåttemarker er vurdert å være svært viktige 
(A), 5 har verdien viktig (B) og 8 er klassifisert som lokalt viktige (C).  
 
I forhold til opprinnelig liste fra Naturbase (tabell 3.1) er 2 lokaliteter som ikke kvalifiserer 
som naturtype slettet (BN00017812 og BN00017773), 4 lokaliteter er endret til 
naturbeitemark (BN00017792, BN00017791, BN00017801, BN00017775), mens 1 lokalitet 
(BN00017777) har status som uavklart.   
 
Nedklassifisering av naturtypeverdi er foretatt for 8 av slåttemarkslokalitetene (fra A/ B til C). 
Dette skyldes i hovedsak gjengroing (svak hevd) eller mindre ideell hevd (beite). Ved 
gjenopptakelse av slått vil trolig flere av disse lokalitetene kunne oppjusteres til A- eller B-
lokaliteter. Endringer og behov for videre oppfølging er vist i tabell 3.3. 

 

Tabell 3.3. Oversikt over endringer gjort for 22 slåttemarkslokaliteter i Etnedal kommune.  

Naturbase id  Områdenavn   Naturtype Verdi Oppdateringer/endringer

BN00109787  Røste     Slåttemark A Ingen endring. Har skjøtselsplan 
(2013) 

BN00109788  Nordre Fjell   Slåttemark A Ingen endring. Har skjøtselsplan 
(2015) 

BN00109790  Huse   Slåttemark A Ingen endring. Har skjøtselsplan 
(2013) 
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BN00109792  Fjell Midtre   Slåttemark A Ingen endring. Har skjøtselsplan 
(2014) 

BN00109793  Sørre Stutlien   Slåttemark A Ingen endring. Har skjøtselsplan 
(2013) 

BN00051228  Bergsbakktrøe, Tangen  Slåttemark B Ingen endring. Bør rekartlegges og 
vurderes for skjøtselsplan 

BN00051233  Grønbekktrøe, 
Nysetstølen 

Slåttemark C Verdi endret fra B – C p.g.a. svak 
hevd. Bør rekartlegges og 
vurderes for skjøtselsplan 

BN00051237  Bakko   Slåttemark B Verdi endret fra A – B p.g.a.
endret hevd (beites av sau). Bør 
vurderes for skjøtselsplan 

BN00051241  Bergene nordre   Slåttemark A Ingen endring. Har skjøtselsplan 
(2012) 

BN00103986  Fjellstad vest  Slåttemark A Ingen endring. Bør vurderes for 
skjøtselsplan 

BN00103987  Fleten  Slåttemark C Verdi endret fra B – C p.g.a. svak 
hevd (gjengroing). Bør vurderes 
for skjøtselsplan 

BN00103997  Klopp sør Slåttemark C Verdi endret fra B – C p.g.a. svak 
hevd (gjengroing). Bør vurderes 
for skjøtselsplan 

BN00104002  Klopp midt Slåttemark C Verdi endret fra A – C p.g.a. svak 
hevd (gjengroing). Bør vurderes 
for skjøtselsplan 

BN00104015  Fjellstad øst  Slåttemark C Verdi endret fra A – C p.g.a. svak 
hevd (gjengroing). Bør vurderes 
for skjøtselsplan 

BN00104018  Haugalii  Slåttemark C Verdi endret fra B – C pga svak 
hevd (gjengroing). Bør vurderes 
for skjøtselsplan 

BN00104023  Lysthaug (tunet)  Slåttemark C Verdi endret fra B – C p.g.a. svak 
hevd (gjengroing). Bør vurderes 
for skjøtselsplan 

BN00104027  Undeli   Slåttemark A Ingen endring. Hevd (slått) 
gjenopptatt 2016. Skjøtselsplan 
planlagt 2017 

BN00104033  Klopp nord Slåttemark C Verdi endret fra A – C p.g.a. svak 
hevd (gjengroing). Bør vurderes 
for skjøtselsplan 

BN00017782  Vestre Kviteberg  Slåttemark B(C?) Uavklart. Må rekartlegges.

BN00017776  Bergsbakkan4a  Slåttemark B(C?) Ingen endring. Bør rekartlegges og 
vurderes for skjøtselsplan 

BN00017793  Purkestad  Slåttemark A Ingen endring. Har skjøtselsplan 
(2014) 

Ny lokalitet  Stuvelie  Slåttemark B Nykartlagt 2015 
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Figur 3. Tidligere kartlagt slåttemark på Bakko i Etnedal. Lokaliteten beites nå av sau store deler av sesongen, 
noe som ikke er ideell skjøtsel av artsrike slåttemarker. Lokaliteten videreføres etter reinventering i 2016, men  
naturtypeverdien reduseres fra svært viktig (A) til viktig (B) på grunn av endret hevd. Foto: Geir Høitomt, 
12.06.2016. 
 
 

 
Figur 4. Slåttemarka  på Undli vurderes som svært viktig (A), og slått ble gjenopptatt her i 2016 (etter noen få 
års opphold). Slåttemarka ligger i bakkene til venstre og bak tunet, og har en stor forekomst av skjeggklokke 
(NT). Foto: Geir Høitomt, 12.06.2016. 
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Figur 5. I slåttemarka  på Nordre Fjell vokser dragehode (VU) i kantsona (slåttemarkskant) øverst i bildet. 
Sommeren 2016 ble det gjennomført rydding for å bedre forholdene for denne prioriterte arten (i henhold til 
skjøtselsplan). Slåttemarka har verdi svært viktig (A). Foto: Geir Høitomt, 12.06.2016. 
 
 

 
Figur 6. Slåttemarka  på Røste er stor og synes godt i landskapet. Slåttemarka har verdi svært viktig (A).                   
Foto: Geir Høitomt, 12.06.2016. 
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Tabell 3.4. Data fra 22 slåttemarkslokaliteter i Etnedal kommune.  

Naturbase id  Områdenavn   Verdi Areal Utforming 
(dominerende) 

Rødlistearter/ sjeldne 
arter 

BN00109787  Røste     A 24 dekar Fattig slåtteeng Marinøkkel.  

BN00109788  Nordre Fjell   A 2,0 dekar Rik slåtteeng Dragehode (VU), 
marinøkkel 

BN00109790  Huse   A 4,4 dekar Fattig slåtteeng Skjeggklokke (NT), 
marinøkkel 

BN00109792  Fjell Midtre   A 2,2 dekar Rik slåtteeng Bakkesøte (NT), 
brudespore, 
marinøkkel, 
fjellmarinøkkel, 
hjertegras  

BN00109793  Sørre Stutlien   A 1,0 dekar Rik slåtteeng Solblom (VU), 
bakkesøte (NT), 
brudespore, 
marinøkkel,  
hjertegras 

BN00051228  Bergsbakktrøe, Tangen  B 4,3 dekar Rik slåtteeng Bakkesøte (NT). 
Innslag av 
ballblomeng. 

BN00051233  Grønbekktrøe, 
Nysetstølen 

C 23,0 dekar Fattig slåtteeng Bakkesøte (NT), 
marinøkkel, 
storengkall. Innslag av 
ballblomeng. 

BN00051237  Bakko   B 9,2 dekar Fattig 
slåttetørreng 

Marinøkkel 

BN00051241  Bergene nordre   A 3,2 dekar Rik slåtteeng Skjeggklokke (NT), 
bakkesøte (NT),  
marinøkkel 

BN00103986  Fjellstad vest  A 0,7 dekar Fattig 
slåttemarkskant 

Skjeggklokke (NT)

BN00103987  Fleten  C 2,1 dekar Rik slåtteeng Skjeggklokke (NT)

BN00103997  Klopp sør C 0,6 dekar Fattig 
slåttemarkskant 

Skjeggklokke (NT)

BN00104002  Klopp midt C 1,7 dekar Fattig 
slåttemarkskant 

Skjeggklokke (NT)

BN00104015  Fjellstad øst  C 1,8 dekar Fattig 
slåttemarkskant 

Skjeggklokke (NT)

BN00104018  Haugalii  C 12 dekar Fattig slåtteeng Skjeggklokke (NT)

BN00104023  Lysthaug (tunet)  C 1,5 dekar Fattig slåtteeng Skjeggklokke (NT), 
marinøkkel 

BN00104027  Undeli   A 7,4 dekar Rik slåtteeng Skjeggklokke (NT), 
brudespore, 
marinøkkel, vill‐løk 

BN00104033  Klopp nord C 6,9 dekar Fattig slåtteeng Skjeggklokke (NT)

BN00017782  Vestre Kviteberg  B(C?) 0,5 dekar Fattig 
slåttetørreng 

Bakkesøte (NT)

BN00017776  Bergsbakkan4a  B(C?) 11,0 dekar Rik slåttetørreng Bakkesøte (NT), 
marinøkkel 

BN00017793  Purkestad  A 14,0 dekar Fattig slåtteeng Marinøkkel. Innslag av 
ballblomeng. 

Ny lokalitet  Stuvelie  B 1,3 dekar Fattig slåtteeng Marinøkkel 
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Som vist i tabell 3.4 er slåttemarksutformingene fordelt på fattig slåttetørreng (2 lokaliteter), 
rik slåttetørreng (1 lokalitet), fattig slåtteeng (8 lokaliteter), rik slåtteeng (7 lokaliteter) og 
fattig slåttemarkskant (4 lokaliteter).  
 

3.3  Rødlistearter 

Det ble gjort i alt 20 funn av 4 rødlistede karplanter under feltarbeidet i 2015‐16 (tab. 3.4).  

Tabell  3.3.  Funn  av  rødlistearter  (karplanter)  under  feltarbeidet  i  Etnedal  i  2015‐16.  Artene  er  sortert  etter 

rødlistestatus og deretter vitenskapelig navn.  

Art  Vitenskapelig navn  Rødlistestatus  Antall funn 

Solblom  Arnica montana  VU  1 

Dragehode  Drachocephalus ryschiana  VU  1 

Skjeggklokke  Campanula barbata  NT  11 

Bakkesøte  Gentianella campestris   NT  7 

 

Av andre regionalt sjeldne arter eller viktige indikatorarter nevnes funn av marinøkkel (12 lokaliteter),  

fjellmarinøkkel (1 lokalitet), brudespore (3 lokaliteter), vill‐løk (1 lokalitet), hjertegras (2 lokaliteter) og 

storengkall (1 lokalitet). 

 

 
Figur 7. Skjeggklokke (NT) i slåttemarka på Undeli.  Foto: Geir Høitomt.   
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Figur 8. Solblom (VU) i slåttemarka på Sørre Stutlien.  Foto: Geir Høitomt.   

 

 
Figur 9. Slåttemarka på Sørre Stutlien (med en av fylkets svært få funn av solblom) opprettholdes gjennom 
skjøtselsavtale med grunneier.  Foto: Geir Høitomt.   
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Figur 10. Dragehode (VU) i kantsone på Nordre Fjell. Arten vokser også inni slåttemarkas øvre del, som skimtes 
i høyre hjørne av bildet.  Foto: Geir Høitomt. 

 

 
Figur 11. Vill-løk  er påvist på flere vokseplasser i Etnedal, og inngår bl.a. i artsinventaret i slåttemarka i Undli. 
Foto:  Geir Høitomt    
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4 DISKUSJON 

4.1  Status 

Slåttemark: Etter kartlegging i 2015-16 vurderes dekningen når det gjelder naturtypen 
slåttemark som god i Etnedal kommune. Trolig vil det finnes enkelte slåttemarker som ennå 
ikke er oppdaget i kommunen, men vi tror nå at alle de mest verdifulle lokalitetene er 
oppdaget og kartlagt.  
 
Av de vurderte lokalitetene (n = 28) ble 21 videreført som slåttemark (69 %), mens de 
resterende ikke lengre oppfylte kriteriene til slåttemark. En ny lokalitet er beskrevet 
(Stuvelie). Tilsammen 22 slåttemarklokaliteter i Etnedal kommune rapporteres derfor her.  
 

4.2  Forvaltning 

Av de 22 lokalitetene hadde 9 en god og tilfredsstillende hevd i 2016 (36 %), mens de 
resterende hadde svak eller middels hevd. En av lokalitetene ble beitet.   
 
Det er ulike tilskuddsordninger for å hevde slåttemark på tradisjonell måte (RMP-tilskudd, 
SMIL-midler, tilskudd  til verdifull slåttemark gjennom handlingsplanen osv.), og det er 
viktig at grunneierne mottar informasjon om disse ordningene. Målsettingen må være at det 
stimuleres til å holde lokalitetene i tradisjonell hevd ved hjelp av den ordningen som best er 
tilpasset den enkelte lokalitet.  

4.3  Kartleggingsbehov 

En betydelig innsats er lagt ned i feltundersøkelser av slåttemark i Etnedal kommune de 
senere årene. Reinventering av gamle lokaliteter er prioritert, men det er også søkt etter 
aktuelle nye lokaliteter. Dette har skjedd gjennom ulike prosjekter (dragehode, skjeggklokke, 
RMP mm) og har foregått i perioden fra 2007 - 2016. Vi mener derfor at ytterligere behov for 
kartlegging av slåttemark i Etnedal er lite.  
 
Et unntak er imidlertid kulturlandskapet i Steinsetbygda. Her er det tidligere gjennomført 
kartlegginger (Gaarder 1997) som dokumenterer verdifulle lokaliteter (naturbeitemark og 
slåttemark). Med noen få unntak er disse lokalitetene ikke reinventert, men det har opplagt 
skjedd endringer i hevd (overgang til beite) og tilstand for flere av dem.  
 
Innsatsen bør videre rettes inn mot å informere og veilede grunneierne som har lokaliteter 
med slåttemark på sin eiendom, med den hensikt å opprettholde eller gjenoppta slått. Det er 
opprettet skjøtselsavtaler på flere slåttemarker i kommunen, og dette arbeidet bør videreføres. 
Spesielt bør det vektlegges kontakt med grunneiere som har lokaliteter med forekomst av 
skjeggklokke (NT), siden Etnedal har et viktig forvaltningsansvar for denne arten. Mange av 
disse forekomstene er mindre slåttemarker (slåttemarkskanter ) med mangelfull hevd.  
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 6 VEDLEGG 

 
 

Lokalitet Stuvelie 
Id Ny lokalitet 
Naturtype (DN håndbok 13) Slåttemark 
Utforming  Fattig slåtteeng 
Verdisetting Viktig (B) 
Registreringsdato (siste) 12.06.2016 
 
Innledning: På forespørsel fra grunneier til Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av lokaliteten 
25.6.2013. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt 27.2.2014 basert på dette besøket. Lokaliteten er 
også besøkt 12.06.2016. Rødlistekategori følger rødlista for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord i Etnedal kommune, ca. 1,5 km vest for Rotvollfjorden-
Røssjøen. Lokaliteten består av en setervoll (tun).  Lokaliteten er avgrenset mot seterhusene og adkomstveg, og 
grenser for øvrig mot annet beitepåvirket seterlandskap (utmark). Lokaliteten ligger ca. 950 m.o.h. Stuvelie 
ligger i nordboreal vegetasjonssone (Nb) og vegetasjonsseksjon er overgangsseksjon (OC). 

Berggrunnen i området består av overskjøvne sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, skifer-
sandstein. Stedvis gir dette opphav til baserik vegetasjon. Lokaliteten utgjør del av et noe større seterlandskap 
som har vært i lang og kontinuerlig hevd. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kulturlandskapet på denne delen av Stuvelie består av en 
sammenhengende setervoll fra tunet og vestover. Seterbygningene er velholdt. Vollen er oppdyrket og 
gjødselpåvirket i senere tid, og vurders derfor som kultureng. I tilknytning til tunet ligger imidlertid et mindre 
areal som vurderes som slåttemark (D01). Vegetasjonstypen vurders til frisk fattigeng (vanlig utforming, G4a), 
men med overgang mot finnskjegg-fjellmarikåpe-eng (G5b).  

Artsmangfold: Engvegetasjonen er nokså artsfattig, men uten dominerende innslag av innsådde arter. Av arter 
forekommer bl.a. ryllik, engsoleie, fjellmarikåpe, gulaks, harerug, kattefot, smyle, sauesvingel, skogstorkenebb, 
fjelltimotei, tiriltunge, finnskjegg, sølvbunke, engsyre, tepperot, småengkall, gullris og setergråurt. Det er også 
en bra forekomst av marinøkkel i enga.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er et inngjerdet setertun som vurderes som slåttemark. Arealet er flatt 
og høstes trolig maskinelt (tohjuls-slåmaskin/traktor). Tunet slås jevnlig (trolig årlig) og hevden er derfor god.    

Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Det anbefales årlig slått på dette arealet. Slåtten bør utføres nokså seint (gjerne i 
månedsskiftet juli/august). Det er en fordel om graset bakketørkes før fjerning. Et etterbeite (høstbeite) på vollen 
er positivt. En forutsetning for fortsatt god forekomst av naturengplanter er at gjødsling unngås på disse arealene.  
Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten er en viktig del av et helhetlig seterlandskap hvor 
bygningsmassen er meget godt bevart.  
Verdibegrunnelse: Gammel overflatedyrket slåttemark i god hevd. Artsmangfoldet er nokså fattig, men enga 
virker ikke gjødselpåvirket i senere tid. Indikatorarter på langvarig hevd forekommer, bl.a. en god forekomst av 
marinøkkel. Dette gir grunnlag for verdi viktig (B). Fortsatt aktiv bruk av arealet er påkrevet for å beholde 
naturverdiene. 

Litteratur:  
Høitomt, G. 2014. Biologisk mangfold på 5 lokaliteter i kulturlandskap i Etnedal kommune. Kistefos 
Skogtjenester as. Rapport nr. 6 – 2014.  
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Avgrensing av naturtypelokaliteten Stuvelie i Etnedal kommune. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 126/5. 
 
 

                                       
Foto fra naturtypelokaliteten Stuvelie i Etnedal kommune tatt 25.6.2013.  Foto viser tunet med slåttemark, og utsikt mot 
Etnesenn i bakgrunnen. Foto: Geir Høitomt 
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Foto fra naturtypelokaliteten Stuvelie i Etnedal kommune tatt 25.6.2013.  Foto viser tunet med slåttemark. 
Foto: Geir Høitomt 
 
 

 
Foto fra naturtypelokaliteten Stuvelie i Etnedal kommune tatt 25.6.2013.  Foto viser marinøkkel i slåttemarka. 
Foto: Geir Høitomt 
 

 
 



22 
 

 

Lokalitet Liastølen 
Id BN00017801 
Naturtype (DN håndbok 13) Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beitefukteng 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
Registreringsdato (siste) 12.06.2016 
 
Innledning: På forespørsel fra grunneier til Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av lokaliteten 
03.07.2007. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt i februar 2008 basert på dette besøket. Lokaliteten 
er også besøkt 12.06.2016. Rødlistekategori følger rødlista for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Liastølen ligger ved fylkesveg 204 ca 2 kilometer sør for Hafsenn. Lokaliteten 
ligger ca 920 moh. I vest grenser området inn til fylkesvegen, mens fjellbjørkeskog innblandet noe gran 
omkranser de øvrige deler av vollen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en åpen setervoll med spredt tresetting av 
bjørk i nordre del. Terrenget heller svakt mot vest. Det åpne området har den største beitepåvirkningen, men 
også den mer skogkledde delen av vollen er tydelig beitepåvirket. Flere fuktpartier forekommer på vollen. Ifølge 
grunneier er deler av vollen gjødslet med kunstgjødsel. 

Lokaliteten har en noe vekslende vegetasjonstype avhengig av fuktighetsgrad. Vegetasjonstypen føres imidlertid 
her til frisk, næringsrik natureng (G13). Gjødselpåvirkning er imidlertid tydelig på deler av området, samtidig 
som tyrihjelm stedvis kommer inn. I de fuktigste partiene dominerer stedvis ballblom (ballblom-eng).  
 
Artsmangfold: Floraen er middels artsrik med innslag av enkelte arter knyttet til ugjødslet og godt skjøttet 
kulturmark. Av karakteristiske arter for frisk, næringsrik natureng forekom foruten ballblom også engmarikåpe, 
hvitbladtistel, mjødurt, enghumleblom, skogstorkenebb, fjelltimotei, engsoleie, engsyre og rød jonsokblom. 
Arter som fjellmarikåpe, tyrihjelm, kvitsoleie og myskegras forekom også relativt hyppig. Ingen sjeldne, sårbare 
eller truete arter ble påvist.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. En eldre låve tyder 
på at vollen tidligere ble benyttet som slåtteland, noe som bekreftes av grunneier. Området beites nå av storfe 
(ungdyr) og beitetrykket er godt. Deler av vollen er gjødslet med kunstgjødsel. Lokaliteten er ryddet for 
lauvskog, hevden er god og området framstår som et velholdt kulturlandskap. Det undersøkte området er 
inngjerdet.   

Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Dagens beitepress bør opprettholdes. Lokaliteten ligger vegnært og framstår slik den drives 
som et velholdt kulturlandskap. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten er en viktig del av et helhetlig seterlandskap hvor 
bygningsmassen er godt bevart.  

 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten representerer en naturbeitemark med god hevd. Området bærer preg av å være et 
gammelt kulturlandskap med langvarig hevd (slått og beite), men med tydelig gjødselpåvirkning. Ingen sjeldne, 
sårbare eller truete arter ble påvist.  
Vegetasjonstypen føres til frisk, næringsrik natureng (G13, ballblom-eng). Gjødselpåvirkning reduserer 
imidlertid naturtypeverdien på lokaliteten, slik at denne vurderes til lokalt viktig (C). 
 
Litteratur:  

Høitomt, G. 2007. Biologisk mangfold i utvalgte kulturlandskap i Etnedal kommune. Kistefos Skogtjenester as. 
Notat, februar 2008.  
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Avgrensing av naturtypelokaliteten Liastølen i Etnedal kommune. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 34/23. 

 

 
Liastølen 3.7.2007. Foto: Geir Høitomt 
 
 



24 
 

 
Lokalitet Ytre Tangen 
Id BN00017791 
Naturtype (DN håndbok 13) Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beitefukteng 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
Registreringsdato (siste) 12.06.2016 
 
Innledning: På forespørsel fra grunneier til Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av lokaliteten 
13.08.2010. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt i januar 2011 basert på dette besøket. Lokaliteten 
er også besøkt 12.06.2016. Rødlistekategori følger rødlista for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Setergrenda Ytre Tangen ligger ca. 3 km nordøst for Steinsetbygda, i den slake 
østvendte lia ned mot Etna. Berggrunnen i området består av overskjøvne sedimentære bergarter tilhørende 
Synnfjelldekket (skifer-sandig skifer-sandstein).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ytre Tangen er ei seter hvor innmarka fortsatt skjøttes. 
Setervollen er slåttemark (delvis kultureng) med artsrike kantsoner. Engene er dels kulturengpreget (gjødslet) og 
dels naturengpreget (fuktige drag og kantsoner). Vegetasjonstypen er dermed uklar og variert, men føres her til 
frisk, næringsrik natureng (G13). Kantsoner har innslag av flekkmure-sauesvingel-eng (G8). Sentralt på vollen 
forekommer et felt med dunhavre-eng (G7b). 
Artsmangfold: Kantsoner og fuktdrag har innslag av naturengplanter som bakkesøte (NT), marinøkkel, 
dunhavre, beitemarikåpe, harerug, flekkgrisøre, dunkjempe, smalkjempe, prestekrage, engnellik, blåklokke, 
tiriltunge, gulaks, fjelltimotei og sauesvingel. I tillegg forekommer arter som ballblom, enghumleblom, 
dvergjamne og vill-løk. Deler av vollen er imidlertid påvirket av gjødsling og noe jordbearbeiding, slik at 
artsmangfoldet er redusert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Vollen er delvis i hevd gjennom beite, men svak hevd/manglende hevd i kantsoner 
og fuktdrag. De mest artsrike delene av vollen er derfor i gjengroing. Deler av vollen er gjødslet (kunstgjødsel). 
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Rydding av kratt og gjenopptakelse av slått i kantsoner vil være meget positivt for 
artsmangfoldet. Et begrenset beitepress av storfe (ungdyr) vil også ivareta viktige deler av artsmangfoldet. 
Artsrike deler av vollen må ikke gjødsles. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten er en del av et tidligere seterlandskap 

 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten representerer naturbeitemark i variert grad av hevd. De ugjødslede kantsonene og 
fuktdragene er imidlertid i svak/manglende hevd. Flere interessante naturengplanter er påvist (marinøkkel, 
bakkesøte, flekkgrisøre, engnellik mfl.). Det er i tillegg forekomst av den regionalt sjeldne arten vill-løk. 
Manglende hevd av de mest artsrike delene gjør at verdien settes til lokalt viktig - C. 
 
Litteratur:  
Høitomt, G. 2011. Biologisk mangfold i utvalgte kulturlandskap i Etnedal kommune. Kistefos Skogtjenester as. 
Notat, januar 2011.  
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Avgrensing av lokaliteten Ytre Tangen (beholdes uendret). Lokaliteten ligger på gnr/bnr 31/17 

 
Ytre Tangen, 13.8.2010 .  Foto: Geir Høitomt 
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Lokalitet Sørre Tangen 
Id BN00017792 
Naturtype (DN håndbok 13) Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beiteeng 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
Registreringsdato (siste) 12.06.2016 
 
Innledning: På forespørsel fra grunneier til Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av 
lokaliteten 13.08.2010. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt januar 2011 basert på dette 
besøket. Lokaliteten er også besøkt 12.06.2016. Rødlistekategori følger rødlista for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Setra Sørre Tangen ligger ca. 3 km nordøst for Steinsetbygda, i den 
slake østvendte lia ned mot Etna. Berggrunnen i området består av overskjøvne sedimentære bergarter 
tilhørende Synnfjelldekket (skifer-sandig skifer-sandstein).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sørre Tangen er ei seter hvor innmarka er ute av hevd. 
Setervollen var slåttemark med artsrike kantsoner. Lokaliteten strøbeites i dag av husdyr på 
utmarksbeite. Vegetasjonstypen føres her til dunhavre-eng (G7b), men gjengroingen er kommet langt. 
Artsmangfold: Kantsoner og fuktdrag har innslag av naturengplanter som marinøkkel, bakkesøte 
(NT), dunhavre, harerug, flekkgrisøre, dunkjempe, smalkjempe, prestekrage, engnellik, blåklokke, 
tiriltunge, gulaks, fjelltimotei og sauesvingel. I tillegg forekommer arter som ballblom, 
enghumleblom, dvergjamne og vill-løk. Deler av vollen er imidlertid gjengrodd slik at artsmangfoldet 
er redusert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Vollen er uten hevd (kun svakt beitepress av husdyr på utmarksbeite).  
De mest artsrike delene av vollen er derfor i gjengroing. Bjørk og gran er i ferd med å overta arealene, 
kun de tørreste sentrale delene har beholdt deler av artsmangfoldet. 
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ryddes for skog/kratt og beiting/slåttgjenopptas. Trolig er beiting 
det mest realistiske tiltaket å gjennomføre. Tilstrekkelig beitepress etter rydding er viktig. Gjødsling 
må unngås. 
Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten er en del av et tidligere seterlandskap 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten representerer ei tidligere slåttemark som nå er uten hevd.  Flere 
interessante naturengplanter er påvist (bakkesøte, flekkgrisøre, engnellik mfl.). Det er i tillegg 
forekomst av den regionalt sjeldne arten vill-løk. Manglende hevd av de mest artsrike delene gjør at 
verdien settes til lokalt viktig - C. 
 
Litteratur:  
Høitomt, G. 2011. Biologisk mangfold i utvalgte kulturlandskap i Etnedal kommune. Kistefos 
Skogtjenester as. Notat, januar 2011.  
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Avgrensing av lokaliteten Sørre Tangen (beholdes uendret). Lokaliteten ligger på gnr/bnr 31/17 
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Lokalitet Mørke 
Id BN00017775 
Naturtype (DN håndbok 13) Naturbeitemark 
Utforming  Rik beiteeng 
Verdisetting Viktig (B) 
Registreringsdato (siste) 12.06.2016 
 
Innledning: På forespørsel fra grunneier til Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av 
lokaliteten 07.07.2007. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt februar 2008 basert på dette 
besøket. Lokaliteten er også besøkt 12.06.2016. Rødlistekategori følger rødlista for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsbruket Mørke ligger i Steinsetbygda, i østenden av 
Steinsetfjorden.  Bruket ligger på nordsida av fjorden ca 750 moh. Det undersøkte arealet grenser inn 
mot kultureng i nordøst, mot gardstunet og kultureng i sørvest og for øvrig mot skogsmark (granskog). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består hovedsakelig av 
sandstein, men med innslag av skifrige bergarter. Det gir grunnlag for varierende vekstforhold med 
stedvis noe basekrevende vegetasjon. Den undersøkte lokaliteten består av ei bratt kantsone ned mot 
gardstunet. Kantsona er smal og vender mot øst. Brattskrenten har et markert fuktig sig i midtre del, 
men består ellers av tørrbakke og delvis berg i dagen. Vegetasjon og beliggenhet indikerer at denne 
kantsona har vært en naturlig del av den tilgrensende slåttemarka (trolig også beitet). Kantsona er 
relativt nylig ryddet for lauvoppslag. 
Vegetasjonstypen i den avgrensede lokaliteten vurderes til frisk/tørr, middels baserik eng, fortrinnsvis 
i lavlandet (G7), dunhavre-dunkjempe-utforming (G7b). 
Artsmangfold: Floraen er artsrik med innslag av mange arter knyttet til ugjødslet og godt skjøttet 
kulturmark. Av karakteristiske arter for frisk/tørr, middels baserik eng (G7) nevnes ryllik, kattefot, 
bergskrinneblom, lodnerublom, engknoppurt, rødsvingel, sauesvingel, bitterbergknapp, hårsveve, 
prestekrage, flekkgrisøre, engnellik, dunkjempe, smalkjempe, gjeldkarve og sølvmure. Artene 
marinøkkel og brudespore ble påvist, sistnevnte med minimum 20 blomstrende eksemplarer knyttet til 
det fuktige siget.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være en naturlig del av et gammelt 
kulturlandskap (slåtteland). Den avgrensede delen synes ikke å være gjødselpåvirket. Lokaliteten er i 
en gjengroingsfase, men er nylig ryddet for lauvoppslag (og beites).  
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Den gjennomførte ryddingen av lauvoppslag er positiv for lokalitetens biologiske 
mangfold. Optimal skjøtsel vil være jevnlig slått (gjerne årlig), men en moderat høstbeiting kan også 
være et alternativ. En fortløpende fjerning av lauvoppslag er nødvendig hvis ikke lokaliteten slås. 
Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten er en del av et større verdifult kulturlandskap 
 
Verdibegrunnelse: Lokaliteten representerer et tidligere utnyttet element i kulturlandskapet 
(”skrapslått”, beite) som nå ikke høstes. Vegetasjonstypen føres til frisk/tørr, middels baserik eng, 
fortrinnsvis i lavlandet (G7), dunhavre-dunkjempe-utforming (G7b). Denne vegetasjonstypen er 
plassert i kategorien sterkt truet (EN). Marinøkkel og brudespore ble påvist på lokaliteten. 
Naturtypeverdien settes til viktig (B) med bakgrunn i forekomst av truet vegetasjonstype (i 
gjengroingsfase) og forekomst av krevende arter. 
 
Litteratur:  
Høitomt, G. 2007. Biologisk mangfold i utvalgte kulturlandskap i Etnedal kommune. Kistefos 
Skogtjenester as. Notat, februar 2008.  
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Avgrensing av lokaliteten Mørke. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 31/13 
 

 
Mørke 7.7.2007. Foto: Geir Høitomt 
 


