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Sammendrag
Lyngstad, A., Grenne, S.N., Thorvaldsen, P., Velle, L.G. & Øien, D.-I. 2019. Revidering av skjøtselsplaner for
kulturmark i Trøndelag i 2019. – NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2019-17: 1-398.
Reviderte skjøtselsplaner er utarbeidet for 22 kulturmarkslokaliteter i Trøndelag; 19 slåttemarker, to slåttemyrer og ei kystlynghei. Lokalitetene ligger spredt i fylket, fra Leka i nordvest og Røyrvik i nordøst, til Rindal
og Hemne i sørvest. De er kartlagt både etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for NiN-kartlegging, og
etter metodikk fra DN-håndbok 13. Skjøtselsplanene har blitt utarbeidet etter gjeldende maler (2019) for
henholdsvis slåttemark, slåttemyr, og kystlynghei.
Tilstand, naturmangfold og kvalitet/verdi varierer hos lokalitetene. Oppgården i Kvelia har aldri vært ute av
drift, og er den av de undersøkte lokalitetene som har best tilstand. Rømmervassetra er også et eksempel på
en lokalitet med god tilstand. De fleste lokalitetene er i en restaureringsfase, men en god del nærmer seg å
komme over i skjøtselsfasen (f.eks. Kustakkslettet og Femstakkmyra og Storåkeren på Leirbakken). På én
av lokalitetene er det ikke satt i gang skjøtsel.
Det er noe sprik mellom verdivurdering etter DN-håndbok 13 og kvalitetsvurdering etter Miljødirektoratets
instruks. Særlig gjelder dette for lokaliteter med verdi B (DN-håndbok 13), disse kommer ut med både
moderat, høg og svært høg kvalitet etter Miljødirektoratets instruks. Vi tror dette er et resultat av at Miljødirektoratets instruks er mer rigid enn DN-håndbok 13, f.eks. kan lite areal gjøre det vanskelig å oppnå høg
kvalitet.
Vi har angitt ei prioritering av lokalitetene som er oppsøkt, og da har vi vurdert lokalitetene i en regional
sammenheng. Førsteprioritet er gitt til lokaliteter som har nasjonal verdi eller som skiller seg klart ut på
regionalt nivå. Andreprioritet er gitt til lokaliteter som er viktige på regionalt nivå. Tredjeprioritet er gitt til
lokaliteter vi anser i første rekke har lokal verdi.
Oppgården i Kvelia er ei slåttemark av nasjonal verdi, og den skiller seg klart ut som den mest verdifulle blant
de undersøkte lokalitetene. Den er derfor gitt førsteprioritet. Kustakkslettet og Femstakkmyra er ei av få
slåttemyrer med aktiv skjøtsel, og den gir vi også førsteprioritet. Mange lokaliteter havner i kategorien
andreprioritet, og det gjenspeiler at det i de fleste tilfellene dreier seg om kulturmark med gode kvaliteter, og
med pågående skjøtsel. Noen få lokaliteter får tredjeprioritet, dette skyldes f.eks. kraftig gjengroing,
kompliserte eiendomsforhold, tungslått mark, eller lite areal.
Nøkkelord: Hevd – Kulturlandskap – Kystlynghei – NiN-kartlegging – Semi-naturlig – Slåttemark – Slåttemyr
Anders Lyngstad og Dag-Inge Øien, NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie, NO-7491 Trondheim.
Synnøve Nordal Grenne og Pål Thorvaldsen, NIBIO Avdeling for Kulturlandskap og Biomangfold, Postboks
115, NO-1431 Ås.
Liv Guri Velle, Møreforsking Ålesund AS, Postboks 5075 Larsgården, 6021 Ålesund.
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Forord
Foreliggende notat gir en oversikt over arbeidet NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO har gjort med
revidering av skjøtselsplaner for 22 kulturmarkslokaliteter i Trøndelag i 2019. Blant de 22 lokalitetene er det 19 slåttemarker, to slåttemyrer, og ei kystlynghei.
Revisjonsarbeidet ble lyst ut som et oppdrag med tre deloppdrag, og med mulighet for å gi tilbud
på separate deloppdrag. NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO gikk sammen om slåttemark og slåttemyr (21 lokaliteter), mens NIBIO gjennomførte deloppdraget på kystlynghei (1 lokalitet rapportert
her) som et eget prosjekt. Prosjektene rapporteres her samla. Begge prosjektene har vært oppdrag
for Fylkesmannen i Trøndelag (FMT), og kontaktperson hos FMT har vært Simon Heier.
NTNU Vitenskapsmuseet har ledet prosjektet på slåttemark og slåttemyr, og med forsker Anders
Lyngstad som prosjektleder og kontaktperson. NIBIO har vært underleverandør for NTNU Vitenskapsmuseet, og med avdelingsingeniør Synnøve Nordal Grenne som kontaktperson. NTNU
Vitenskaps-museet har gjennomført arbeidet for 14 lokaliteter (12 slåttemark, to slåttemyr), og
NIBIO for sju slåttemarkslokaliteter. Hver institusjon har hatt ansvar for alle arbeidsoperasjoner for
«sine» lokaliteter, og dette omfatter forarbeid, feltarbeid, kommunikasjon med grunneiere,
kartlegging både etter NiN-metodikk (Miljødirektoratets kartleggingsinstruks) og metodikk etter DNhåndbok-13, utarbeiding av filer med egenskapsdata, avgrensing av lokaliteter (GIS-arbeid),
leveranse av data via NiNApp, samt utarbeiding av reviderte skjøtselsplaner. Skjøtselsplanene har
blitt utarbeidet etter gjeldende maler (2019) for henholdsvis slåttemark, slåttemyr, og kystlynghei.
Anders Lyngstad har hatt ansvar for den daglige driften av prosjektet på slåttemark og slåttemyr,
har utarbeidet åtte skjøtselsplaner, og hatt hovedansvaret for rapporten som summerer opp
arbeidet. Senioringeniør Dag-Inge Øien (NTNU Vitenskapsmuseet) har utarbeidet seks skjøtselsplaner, inkludert rapportering for disse lokalitetene. Avdelingsingeniør Anette G. Davidsen (NTNU
Vitenskapsmuseet) har organisert artslistene for lokaliteter oppsøkt av Lyngstad, og fulgt opp
grunneiere i etterkant av feltarbeidet. Avdelingsingeniør Marc Daverdin (NTNU Vitenskapsmuseet)
har bidratt med GIS-arbeid. Synnøve Nordal Grenne og forsker Pål Thorvaldsen (NIBIO) har
utarbeidet skjøtselsplaner for henholdsvis seks og én lokaliteter, inkludert rapportering av kartdata
og egenskapsdata.
NIBIO har ledet prosjektet på kystlynghei med Pål Thorvaldsen som prosjektleder og
kontaktperson. Han har gjennomført alle arbeidsoperasjoner i dette prosjektet i samarbeid med Liv
Guri Velle ved Møreforsking Ålesund.
Skjøtselsplanmalen for slåttemark i Midt-Norge er utarbeidet av NIBIO, mens skjøtselsplanmalen
for slåttemyr er utarbeidet av NTNU Vitenskapsmuseet. Skjøtselsplanmalen for kystlynghei er
utarbeidet av Møreforsking Ålesund og NIBIO. Den generelle delen i disse malene gir ei brei
beskrivelse av naturtypene, og med generelle skjøtsels- og restaureringsråd. Den spesielle delen
omhandler de enkelte lokalitetene, og gir en oversikt over flora og vegetasjon, samt konkrete råd
for skjøtsel. Skjøtselsplanene er vist som vedlegg 1-22, men vi gjengir den generelle delen bare
for én lokalitet av hver naturtype.
Vi takker grunneiere og FMT for godt samarbeid i prosjektperioden.

Trondheim, 19.12. 2019
Anders Lyngstad
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Innledning

«Kulturlandskap er formet gjennom en vekselvirkning mellom natur og kultur», slik starter kapitlet
«Endringer i vårt varierte kulturlandskap» (Moen 1998) i boka «Jordbrukets kulturlandskap».
Begrepet kulturlandskap tolkes ofte ulikt, og i denne rapporten er det landskapet som er dannet
gjennom lang tids tradisjonell, ekstensiv hevd som er av interesse. Dette landskapet har blitt skapt
gjennom århundrer i en vekselvirkning mellom bruk og naturgrunnlag på stedet (berggrunn,
jordsmonn etc.). Bruken har omformet landskapet, skapt levevilkår for nye arter, og slik gitt nye
vilkår for nytting av beite- og slåtteressursene. Dette er systemet som dominerte landbruket her til
lands fram til hamskiftet i jordbruket (med bl.a. mekanisering og introduksjon av kunstgjødsel) som
foregikk mot slutten av 1800-tallet og noen tiår framover.
Etter hamskiftet ble rammevilkårene for gardsdrifta endra radikalt. Produksjonen hadde nå blitt
mindre avhengig av det lokale naturgrunnlaget, og det ble mindre behov for fôrressurser fra skrinne
arealer. Over tid gikk de minst produktive arealene ut av bruk, mens det mest produktive arealet
ble gjort om til fulldyrka eng eller åker. Areal med tradisjonelt drevet kulturmark ble derfor redusert
av to årsaker; gjennom gjengroing der hevden opphørte, og gjennom intensivert bruk. Denne
prosessen har vært særlig tydelig etter andre verdenskrig, og vi er nå midt inne i den sterkeste
endringen av landskapet her til lands på mange hundre år.
Endringene i kulturlandskapet følges av store endringer i arts- og naturmangfold, og dette speiles
i vurderingene av semi-naturlige naturtyper i Norsk rødliste for naturtyper. De tre naturtypene som
er aktuelle i dette prosjektet er vurdert slik: Slåttemark, kritisk trua (CR); Semi-naturlig myr, sterkt
trua (EN); og Kystlynghei, sterkt trua (EN) (Hovstad et al. 2018, Lyngstad et al. 2018). Tiltak for å
ta vare på kulturmark har derfor fått stadig sterkere fokus i løpet av de siste par tiårene, og med
flere finansieringsordninger både fra miljø- og landbrukssektoren. Skjøtselsplaner er et redskap for
å dokumentere og sikre et godt kunnskapsgrunnlag for skjøtselslokaliteter, samt å systematisere
og kvalitetssikre forslag til skjøtselstiltak.

Figur 1. Slåttemyr i god hevd på Kustakkslettet, Røyrvik kommune. Foto: Anders Lyngstad 10.7. 2019.
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Undersøkte lokaliteter

I de to prosjektene som rapporteres her er det utarbeidet reviderte skjøtselsplaner for 22
kulturmarkslokaliteter i Trøndelag (tabell 1). Det vil si at dette bygger på eksisterende skjøtselsplaner, og at det i de fleste tilfellene er tale om lokaliteter med pågående skjøtsel. Blant de 19
slåttemarkslokalitetene er fem tidligere undersøkt av NTNU Vitenskapsmuseet, og åtte er tidligere
undersøkt av NIBIO (eller fagmiljøer som senere gikk inn i NIBIO). I tillegg er én av de to
slåttemyrlokalitetene tidligere undersøkt av NTNU Vitenskapsmuseet. Miljøfaglig utredning/Økolog
Vatne har gjort undersøkelser i ni lokaliteter, hvorav ei slåttemyr, Norsk landbruksrådgivning har
undersøkt to slåttemarker og ei slåttemyr, og Bioreg har undersøkt ei slåttemark. Kystlyngheilokaliteten er undersøkt i flere omganger av Pål Thorvaldsen, og fikk sin første skjøtselsplan i 2016
utarbeidet av Liv Guri Velle, Møreforsking Ålesund. I flere av lokalitetene har ulike miljø vært inne
til ulike tidspunkt. Tabell 1 gir en oversikt over tidligere undersøkelser i lokalitetene, med vekt på
tidligere skjøtselsplaner.

2.1 Feltarbeid og kartleggingsmetodikk
Lokalitetene ligger spredt i fylket, fra Leka i nordvest og Røyrvik i nordøst, til Rindal og Hemne i
sørvest. De ble oppsøkt til ulike tidspunkt feltsesongen 2019 (se tabell 1), og det ble gjennomført
17 dager med feltarbeid. Ved feltarbeidet ble lokalitetene kartlagt parallelt etter Miljødirektoratets
kartleggingsinstruks for NiN-kartlegging, og etter metodikk fra DN-håndbok 13. Data fra NiNkartleggingen ble registrert i NiNApp, og er i skrivende stund hos Miljødirektoratet for kvalitetssikring og godkjenning. Egenskapsdata og kartdata for kartlegging etter DN-håndbok 13 ble levert
separat.

Figur 2. Artsrik slåttemark på Gjetsten, Meldal kommune. Foto: Dag-Inge Øien 9.7. 2019.
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Tabell 1. Undersøkte lokaliteter med henvisning til tidligere undersøkelser. Eksisterende naturbaselokaliteter med nummer og navn er oppgitt, for Fuglåsen er
naturbaselokaliteten BN00088314 Fuggeliåsen sør delvis inkludert i den reviderte skjøtselsplanen. Navnet som er brukt i den reviderte skjøtselsplanen er oppgitt, i tillegg
også hvem som har gjennomført arbeidet med revisjon, og dato for feltarbeid. Naturtype (NT): S = slåttemark, M = slåttemyr, K = kystlynghei. Inventør (Inv.): AL = Anders
Lyngstad, DIØ = Dag-Inge Øien, PT = Pål Thorvaldsen, SNG = Synnøve Nordal Grenne, LGV = Liv Guri Velle.
NT
S

Naturbaselokalitet
BN00089464 Bjørksætrin

Kommune
Hemne

S
S

BN00106421 Vågsetra
BN00015490 Våttviksletta

Hemne
Leka

S

BN00050422 Oppgården i Kvelia,
BN00088843 Oppgården i Kvelia II
BN00050452 Rømmervasseteren

Lierne

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M
K

Lierne

BN00089033 Leirbakken
Lierne
BN00079355 Folden Bru
Malvik
BN00088320 Haugen: Gårdstun
Meldal
BN00088330 Haugen: Slåtteeng
Gjetsten 1-5 (BN00088327, BN00088325, Meldal
BN0008831, BN00088326, BN00088321)
BN00105198 Hauklia, øvre
Meldal
BN00086038 Berre Nordre
Namdalseid
BN00088318 Fuggeliåsen vest
Orkdal
BN00093784 Fossdalen
Rindal
Brønnstadslettet
BN00086036 Ingstad
Stjørdal
BN00086031 Ingstadnes
Stjørdal
BN00013537 Almlitrøa nordvest
Stjørdal
BN00071217 Nestubakkan
Stjørdal
BN00106409 Schivevollen
Trondheim
BN00087423 Grønlia
Trondheim
BN00089458 Hammarkleivsætra
Hemne
sør 1
BN00084894 Kustakkslettet og
Røyrvik
Femstakkmyra
BN00023463 Lauvøy-Hestøya
Vikna

Tidligere undersøkelser
Oldervik & Stenberg (2004), Gaarder &
Vatne (2014), Melby & Gaarder (2014b)
Oldervik (2012)
Nilsen & Fremstad (2000), Flynn et al.
(2012)
Nilsen (1998), Nilsen & Moen (2000), Moen
& Nilsen (2009), Mona (2012a)
Nilsen (1998), Nilsen & Moen (2000), Moen
& Nilsen (2009), Mona (2012c)
Vesterbukt (2013)
Øien (2007, 2012)
Vatne (2014d)

Navn
Bjørksetrin

Inv.
AL

Dato
18.9. 2019

Vågsetra
Våttviksletta

AL
SNG

6.8. 2019
13.6. 2019

Oppgården i Kvelia

AL

9.7. 2019

Rømmervassetra

AL

Storåkeren på Leirbakken
Folden bru
Haugen

AL
DIØ
DIØ

9.7. og
11.7. 2019
11.7. 2019
12.7. 2019
9.7. 2019

Vatne (2014b)

Gjetsten

DIØ

9.7. 2019

Vatne (2014a)
Vesterbukt (2012)
Vatne (2014c)
Jordal & Gaarder (1998), Grøtta (2012)

Hauklia øvre
Berre Nordre
Fuglåsen
Fossdalen Brønnstadslettet

DIØ
PT
AL
DIØ

9.7. 2019
28.6. 2019
6.8. 2019
3.8. 2019

Vesterbukt (2012)
Vesterbukt (2012)
Rønning & Bratli (2004), Hanssen (2012)
Vesterbukt & Grenne (2011)
Bele et al. (2005)
Øien (2010, 2018), Aagaard et al. (2018)
Melby & Gaarder (2014a)

Ingstad
Ingstadnes
Almlitrøa nordvest
Nestubakkan
Schivevollen
Grønlia
Myr øst for Hammarkleivsætra

SNG
SNG
SNG
SNG
SNG
DIØ
AL

12.7. 2019
18.7. 2019
18.7. 2019
18.7. 2019
16.7. 2018
9.8. 2019
19.9. 2019

Lyngstad et al. (2012), Mona (2012b),
Lyngstad (2016)
Velle (2016)

Kustakkslettet og
Femstakkmyra
Lauvøy-Hestøya

AL

10.7. 2019
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PT/LGV

8.8. 2019

2.2 Artsregistreringer
Det ble registrert karplanter i alle undersøkte lokaliteter, men det varierer om det er notert et utvalg
arter, eller om det er registrert fullstendige artslister. Hvor mange arter som fanges opp henger
sammen med tid på året, tid som brukes på lokaliteten, om det har blitt slått eller ikke, og sjølsagt
med kompetanse hos inventøren. Det har også mye å si hvordan en lokalitet avgrenses, f.eks. vil
artslista for Vågsetra bli kortere hvis strandengvegetasjonen holdes utenfor. Det vil dessuten alltid
være muligheter for å finne flere arter hvis kartleggingsinnsatsen økes, f.eks. med flere besøk i
sesongen. Vi viser til artslister for de enkelte lokalitetene i vedlegg 1-22.
Vi har gjort funn av en del interessante arter, og omtaler disse kort her. Marinøkkel (Botrychium
lunaria) ble funnet på Fossdalen Brønnstadslettet (Rindal), Fuglåsen (Orkdal), Grønlia
(Trondheim), Storåkeren på Leirbakken, Oppgården i Kvelia, Rømmervassetra (alle Lierne), og
Våttviksletta (Leka). Arten er knyttet til lågvokste kulturmarker og forsvinner ut ved gjengroing eller
når feltsjiktet blir for høgt. Rundt omkring i landet er den ikke like vanlig som tidligere, spesielt i
lågereliggende strøk, men den finnes spredt på en rekke lokaliteter i Trøndelag.
Handmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) er sårbar (VU), og har fra før vært dokumentert fra
Rømmervassetra. To eksemplarer av arten ble i 2019 funnet på Oppgården i Kvelia (figur 3), og
dette er ifølge Artskart det sjette dokumenterte funnet av arten i Trøndelag i løpet av de siste ti åra.
Alle funn i denne perioden har vært gjort i Rennebu, Oppdal og Røros, men gjenfunnet på
Rømmervassetra i 2009 er da ikke inkludert. På Oppgården står arten i lågvokst, kalkrik eng med
tynt jorddekke, og dette er typisk for voksestedene den foretrekker.

Figur 3. Handmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) (VU) i kalkrik eng på Oppgården i Kvelia, Lierne. Foto:
Anders Lyngstad 11.7. 2019.
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Orkidéen grov nattfiol (Platanthera montana) ble funnet på Haugen, Hauklia øvre og Gjetsten i
Meldal. Dette er en art som finnes spredt i Sør-Norge, men som er sjelden nord for
Trondheimsfjorden. Den forekommer gjerne i intermediære til rike enger som er lite intensivt drevet
eller i brakkleggingsfasen.
På Kustakkslettet ble den relativt sjeldne orkidéen lappmarihand (Dactylorhiza lapponica) funnet.
Arten har vært sett her tidligere, men det var da tvil om artsbestemmelsen fordi feltarbeidet ble gjort
seint i sesongen. Det er nå ikke lenger tvil, lappmarihand vokser sparsomt på denne slåttemyra.
Arten er en indikator for ekstremrik myr, og er vanligst i myrkantvegetasjon og i fastmatte på
myrflate. Den trives med ekstensiv slått. Lappmarihand ble også funnet på ei tidligere slått, bratt
bakkemyr med ekstremrik vegetasjon like nord for Rømmervassetra (utenfor arealet som er
inkludert i skjøtselsplanen), og illustreres med et bilde tatt der (figur 4).
Den nær trua (NT) arten kvitkurle (Pseudorchis albida) ble funnet på slåttemyra Myr øst for
Hammarkleivsætra, samt på Rømmervassetra (figur 4). Arten har vært dokumentert på begge disse
lokalitetene fra før. Den vokser på intermediære til rike enger og myrkanter, og fremmes av
ekstensiv slått.

Figur 4. Venstre: Lappmarihand (Dactylorhiza lapponica) i ekstremrik vegetasjon på ei slåttemyr nord for
Rømmervassetra, Lierne. Høyre: Kvitkurle (Pseudorchis albida) i kalkrik eng på sjølve Rømmervassetra.
Foto: Anders Lyngstad 9.7. 2019.
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Tilstand, verdivurdering og prioritering

Ved naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks (NiN-kartlegging) registreres en rekke
parametre (eks. bruk, areal, forekomst av rødlistearter og arter typiske for semi-naturlig mark), og
dette gir automatisk en skår for tilstand og naturmangfold. Det varierer mellom naturtyper hvilke
parametre som anvendes, og hvordan ulike verdier gir seg utslag i vurdering av tilstand og
mangfold. Kvalitet kommer som et resultat av kombinasjonen av tilstand og mangfold, og
bestemmes til slutt. For en nærmere beskrivelse av metodikken se f.eks. Framstad et al. (2019).
Tilstand hos lokalitetene varierer mye (tabell 2). Oppgården i Kvelia og Haugen i Meldal har aldri
vært ute av drift, og Oppgården er den av de undersøkte lokalitetene som har best tilstand. Noen
lokaliteter har vært gjennom restaureringsfasen, og er nå i en skjøtselsfase, dette gjelder
Rømmervassetra, Folden bru, deler av Gjetsten, Våttviksletta, Schivevollen, Ingstad, Ingstadnes
og Nestubakkan. Disse har god tilstand. Flere lokaliteter er i en restaureringsfase, men nærmer
seg en skjøtselsfase, dette gjelder Kustakkslettet og Femstakkmyra, Storåkeren på Leirbakken,
Hauklia øvre, Grønlia, og Almlitrøa nordvest. Mange av lokalitetene er i en restaureringsfase, og
vil forbli der enda ei stund, dette gjelder Fuglåsen, deler av Vågsetra, Bjørksetrin, Berre Nordre, og
Fossdalen Brønnstadslettet. Lokaliteter i restaureringsfasen har enten god eller moderat tilstand.
På Myr øst for Hammarkleivsætra har skjøtsel foreløpig ikke blitt satt i gang, og dette er årsaken til
at tilstanden er registrert som svært redusert.
Naturmangfold varierer også mye (tabell 2), og det som oftest påvirker dette er arealet på NiNpolygonene. I tillegg reflekteres rik berggrunn (kalkgradienten) og hevd i naturmangfoldvurderingen
for en del lokaliteter. På grunn av NiN-metodikken blir ikke naturmangfold vurdert for lokaliteter
med svært redusert tilstand. Naturmangfold for lokaliteten Myr øst for Hammarkleivsætra er
imidlertid moderat slik vi vurderer det.
Det er noe sprik mellom verdivurdering etter DN-håndbok 13 og kvalitetsvurdering etter Miljødirektoratets instruks (tabell 2). Verdi A er stort sett gitt for lokaliteter med svært høg kvalitet, men
slåttemyra Kustakkslettet og Femstakkmyra har f.eks. verdi A og «bare» høg kvalitet. Her skyldes
avviket at tilstand tillegges mer vekt ved vurdering etter Miljødirektoratets instruks. Verdi B er gitt
for lokaliteter med både moderat, høg og svært høg kvalitet, og det er her avviket er størst. Vi tror
dette er et resultat av at Miljødirektoratets instruks er mer rigid enn DN-håndbok 13, f.eks. kan lite
areal gjøre det vanskelig å oppnå høg kvalitet. Verdi C er gitt for lokaliteter med låg eller svært låg
kvalitet, og her er det lite sprik mellom metodene.
Vi har angitt ei prioritering av lokalitetene som er oppsøkt (tabell 2), og da har vi vurdert lokalitetene
i en regional sammenheng. Det betyr at førsteprioritet er gitt til lokaliteter som har nasjonal verdi
eller som skiller seg klart ut på regionalt nivå. Andreprioritet er gitt til lokaliteter som er viktige på
regionalt nivå. Tredjeprioritet er gitt til lokaliteter vi anser i første rekke har lokal verdi. I tillegg til
vurdering av kvalitet/verdi har vi lagt vekt på historikk, utvikling i senere år, samt hvor lett eller
vanskelig vi tror det vil være å gjennomføre skjøtsel i tida som kommer. I det siste ligger ei
skjønnsmessig vurdering av bl.a. eiendomsforhold, atkomst, status for gjengroing, og om det vil
kreve stor arbeidsinnsats (f.eks. er bratt eller steinete).
Oppgården i Kvelia er ei slåttemark av nasjonal verdi, og den skiller seg klart ut som den mest
verdifulle blant de undersøkte lokalitetene. Den er derfor gitt førsteprioritet. Kustakkslettet og
Femstakkmyra er ei av få slåttemyrer med aktiv skjøtsel, og den gir vi også førsteprioritet. Mange
lokaliteter havner i kategorien andreprioritet, og det gjenspeiler at det i de fleste tilfellene dreier seg
om kulturmark med gode kvaliteter, og med pågående skjøtsel. Kystlyngheilokaliteten på Vikna har
regelmessig skjøtsel med helårsbeite og årlig lyngsviing, men er i relativt dårlig forfatning etter store
tørkeskader vinteren 2014, da mye av røsslyngen gikk ut. I dag domineres disse arealene av
blokkebær. Lokaliteten har etter DN-13 håndbok fått verdien A, men kommer etter
Miljødirektoratets instruks ut med «bare» høg kvalitet på grunn av moderat artsmangfold.
Lokaliteten gis andreprioritet på grunn av interessert grunneier og langvarig, sammenhengende
skjøtsel der flere naturtyper inngår.
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Noen få lokaliteter får, av ulike årsaker, tredjeprioritet. På Bjørksetrin er gjengroinga svært sterk,
og dette påvirker også felt- og botnsjiktet der det drives skjøtsel. Kompliserte eiendomsforhold,
tungslått mark, og relativt artsfattig vegetasjon bidrar også til bildet. Bjørksetrin er vanskelig og
ressurskrevende å skjøtte. Vågsetra har lite areal slåttemark i hevd, og mye av det opprinnelige
arealet er gjengrodd. Det er imidlertid interessant med en lokalitet på havnivå, og det er et
potensiale for å utvide arealet med slåttemark. Vi gir den her tredjeprioritet, men ved fortsatt
oppfølging er det grunn til å tro at høgere prioritering ligger i kortene ved neste korsveg. Berre
Nordre er en lokalitet det er vanskelig å gi ei enhetlig vurdering av, i og med at skjøtselen er
uregelmessig og bare omfatter deler av lokaliteten. Arealet som slås mer eller mindre jevnlig har
relativt god tilstand, mens det som er under restaurering bærer preg av at gjengroinga skyter fart
på nytt. Grunneier er bosatt på en annen kant av landet, og har de siste åra måttet nedprioritere
skjøtsel av tidsmessige årsaker, men gir samtidig sterke signaler på at han ønsker å holde
lokaliteten i hevd. Fastsetting av verdi er derfor vanskelig, og det ble brukt skjønn ved vurderingen.
Slik lokaliteten er i dag kvalifiserer den strengt tatt neppe til mer enn verdi C på grunn av lite areal
og dårlig tilstand, men den er gitt verdi B ut fra potensialet gitt aktiv skjøtsel. Fordi det er en del
usikkerhet knytta til skjøtsel har vi gitt lokaliteten tredjeprioritet. Myr øst for Hammarkleivsætra har
heller ikke høg prioritering, i hovedsak fordi lokaliteten er liten og nokså gjengrodd. Ved eventuell
skjøtsel vil den antakelig forsvare ei høgere prioritering. Det er imidlertid grunn til å bemerke at det
er mange slåttemyrer i Trøndelag som har større interesse enn denne, også i Hemne kommune.
Vi mener bl.a. at myrene i Gammalbudalen, lenger opp langs Hollaelva, er mer interessante
slåttemyrer enn myra øst for Hammarkleivsætra.

Tabell 2. Vurdering av tilstand, naturmangfold og kvalitet (verdi) etter kriterier for NiN-kartlegging, samt
verdivurdering etter kriterier for kartlegging etter DN-håndbok 13. Der hvor det er registrert separate polygoner
ved kartlegging er kun vurderingene av polygonet med høgest verdi inkludert her. * Ikke kartlagt etter
Miljødirektoratets instruks, men tilstand, naturmangfold og kvalitet er likevel vurdert. Vårt forslag til prioritering
(Pri.) er vist (1. – 3. prioritering). Naturtype (NT): S = slåttemark, M = slåttemyr, K = kystlynghei.
NT
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M
K

Lokalitet
Bjørksetrin
Vågsetra
Våttviksletta
Oppgården i Kvelia
Rømmervassetra
Storåkeren på
Leirbakken
Folden bru
Haugen*
Gjetsten
Hauklia
Berre Nordre
Fuglåsen
Fossdalen
Brønnstadslettet
Ingstad
Ingstadnes
Almlitrøa nordvest
Nestubakkan
Schivevollen
Grønlia
Myr øst for
Hammarkleivsætra
Kustakkslettet og
Femstakkmyra
Lauvøy-Hestøya

Tilstand
Moderat
God
God
God
God
God

Naturmangfold
Lite
Lite
Stort
Stort
Stort
Stort

Kvalitet
Låg
Moderat
Svært høg
Svært høg
Svært høg
Svært høg

Verdi DN-13
C
B
A
A
A
A

Pri.
3
3
2
1
2
2

God
«God»
God
God
God
God
Moderat

Stort
«Moderat»
Stort
Stort
Moderat
Stort
Stort

Svært høg
«Høg»
Svært høg
Svært høg
Høg
Svært høg
Høg

B
B
A
B
B
A
B

2
2
2
2
3
2
2

Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
God
Svært
redusert
Moderat

Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
«Moderat»

Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
Høg
Svært låg

A
A
B
B
B
B
C

2
2
2
2
2
2
3

Stort

Høg

A

1

God

Moderat

Høg

A

2
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Vedlegg 1

Skjøtselsplan for Bjørksetrin, Hemne
kommune, Trøndelag fylke
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Hytta på den nedre teigen, se og forside på den første skjøtselsplanen. Foto: Anders Lyngstad 18.9.
2019
NIBIO
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1 Slåttemark i Midt-Norge
Tradisjonelle slåttemarker er arealer i innmark og utmark som ble slått regelmessig og
forholdsvis seint i sesongen. Slåttetidspunktene varierte lokalt i forhold til hvor slåttemarkene
lå, og etter typen slåttemark. Slåttemarkene domineres av ville plantearter, og de er ofte
urterike. Derfor blir de gjerne kalt blomsterenger. Artssammensettingen i slåttemarkene
varierer mye på grunn av jordsmonn, høgde over havet m.m. Etter fuktighetsforholdene skilles
det mellom tørreng, friskeng og fukteng.
I tørrengene er lavvokste gras og urter vanlige, slik som gulaks, gjeldkarve, vill-løk, gulmaure,
blåklokke, engfiol, smalkjempe, kattefot, tiriltunge, blåknapp, legeveronika, stemorsblom og
øyentrøst. Områder med kalkholdig jordsmonn får i tillegg inn arter som vill-lin, jåblom,
rundskolm, flekkmure, sølvmure og lodnerublom. I seterregionen finnes også setermjelt,
kvitkurle, rublom-arter og søte-arter. Flere av disse er på rødlista over trua arter.

I de tørre engene vokser det lave gras og urter, blant anna kattefot (i midten). På de arealene hvor grunnen er litt
kalkholdig, kommer også sølvmure inn (t.h.). Alle foto: Bolette Bele/NIBIO.

Friskengene (dvs. litt fuktigere enger) er prega av et tett grasteppe med bl.a. engkvein og
rødsvingel og halvgras som bleikstarr og engfrytle. Her finnes i tillegg mange urter, slik som
småengkall, ryllik, blåklokke, gulmaure, rødknapp, prestekrage, karve, gjeldkarve, engsyre,
kvitkløver, tepperot, følblom, engsoleie, øyentrøst, rødkløver, kvitmaure, nattfiol-arter,
blåknapp, tveskjeggveronika, legeveronika og engsoleie.

Frisk, fattig slåttemark i Stjørdal. Dette er den vanligste slåttemarkstypen i regionen. Her vokser grasarter som
gulaks (i midten), engkvein og rødsvingel sammen med urter som prestekrage, karve (til høyre), engsyre,
kvitkløver og blåklokke. Alle foto: Bolette Bele/NIBIO.
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Ved kysten (spesielt i Møre og Romsdal) kan også jordnøtt og solblom inngå i slåttemarkene.
I kalkholdige områder er friskengene ofte prega av graset dunhavre. Her kan det i tillegg vokse
hjertegras, stortveblad, brudespore, bakkesøte, marinøkkel, jåblom, storblåfjær, flekkmure,
vill-løk og nyresoleie. Ved kysten kan man dessuten finne bleiksøte, og i fjellet vokser ofte urter
som svarttopp, fjelltistel, setermjelt, reinmjelt, flekkmure, kvitkurle, fjellnøkleblom,
fjellbakkestjerne og snøsøte i slik kulturmark. Flere av disse er på den norske rødlista.
Fuktengene har gjerne en høyere vegetasjon med store gras som sølvbunke. Her vokser også
bekkeblom, enghumleblom, krypsoleie og hanekam.

I slåttemarker nær fjellet, slik som på fjellgardene i Sunndal, kan man finne arter som fjellmarinøkkel (i midten)
og fjelltistel (til høyre). Begge disse artene er mest vanlige på noe kalkholdig grunn. Alle foto: Bolette Bele/NIBIO.

Slåttemarker med spredte trær som ble styvet (lauvet) til fôr kalles lauvenger. Lauvenger finnes
både i lavlandet og i høgereliggende områder i Midt-Norge. Spesielt i fjordene på Nordmøre
finnes gode eksempler på denne kulturmarkstypen. Områder med hassel ble tidligere ofte stelt
for å sikre best mulig avkastning, både av nøtter og materiale brukt til tønnebånd og
flettearbeid. For skjøtsel og restaurering av styvingstrær se Miljødirektorates egen veileder for
dette.
Tradisjonelle slåttemarker har blitt svært sjeldne og det er derfor spesielt viktig at de
gjenværende slåttemarkene holdes i hevd på tradisjonelt vis. Slike områder bør slås seint og
etter at de fleste plantene har blomstra av og satt frø. Følg helst den lokale tradisjonen for
slåttetidspunkt om den er kjent. Man må ikke gjødsle og bruke tunge maskiner på slike arealer.
Høyet må fjernes for å unngå næringstilførsel. Høstbeiting og ofte også en kort periode med
vårbeiting var vanlig i slåttemarkene i regionen, men tradisjonene for dette varierte. Spesielt
forsiktig må man være med vårbeiting av sau på arealer med rik vårflora (for eksempel der det
er forekomster av orkideer).
Generelle restaurerings- og skjøtselstiltak er omtalt i mer detalj i veiledningsheftet, og
konkrete råd for skjøtsel av din lokalitet beskrives i denne skjøtselsplanen. Nærmere omtale
av ulike plantearter fra engene finnes i Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge (Bele &
Norderhaug 2008). Mye av denne teksten om slåttemark er hentet fra den.
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2 Skjøtselsplan for Bjørksetrin
GRUNNEIERE:

ANSVAR SKJØTSEL:

Hilde Bjørkli (105/6)

Grunneier

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 2014
DATO REVIDERING:

LOKALITETSVERDI
I NATURBASE 1:

A

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 30.8.

november 2019

2013

DATO BEFARING (REVIDERING):18.9.

2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Befaring med grunneier 18.9. 2019.
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV: Morten

Wever Melby og Geir Gaarder

FIRMA:

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV: Anders

Lyngstad

NTNU Vitenskapsmuseet

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

33 V

703105-703126

19598-19608

105/6

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

DEL AV VERNEOMRÅDE:

7 daa

Nei

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

HVILKET VERN:

DEL AV UTVALGT KULTURLANDSKAP:

Nei

7 daa

2.1 Innledning
Lokaliteten er en del av setergrenda Bjørksetrin i Hemne (forsidebilde, figur 1), som ligger sørøstvendt
i ei bratt li innunder Sollifjellet. Berggrunnen er fattig (gneis), og det er tynt dekke av løsmasser. I
tilknytning til bekker og sig er det tendenser til myrdannelse (bakkemyr). Melby & Gaarder (2014)
summerer opp historikk med tidligere registreringer og avgrensinger slik: «Bjørksætrin med omegn var
tidligere registrert som én stor slåttemarklokalitet i Naturbase (ID:BN00019713), basert på feltarbeid
høsten 2003 av Finn Oldervik (Oldervik & Stenberg 2004). Med grunnlag i feltarbeidet til Gaarder i
2013, er grensene revidert (arealet innskrenket), beskrivelsen oppdatert i henhold til ny mal, dagens
tilstand revidert og verdiene vurdert på nytt.»
Ved revisjon av skjøtselsplanen i 2019 er arealet innskrenket enda mer. Bjørksetrin har en rekke ulike
grunneiere, og den reviderte planen omfatter kun areal på to teiger av eiendommen 105/6 (forsidebilde,
figur 1-4).

1

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007).
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Figur 1. Bjørksetrin med den foreslåtte skjøtselslokaliteten på eiendommen 105/6. Avgrensingen følger
i grove trekk eiendomsgrensene. 100 m rutenett, UTM sone 33V.

2.2 Hensyn og prioriteringer
Grunneier ønsker å videreføre skjøtselen, men er usikker på kapasitet til å gjennomføre tiltak.
Grunneiers ønske og mål er å holde unna småbjørk og holde området åpent, men samtidig bevare
tyttebærlyng i feltsjiktet.
Bjørksetrin er delt mellom mange grunneiere, og det er en blanding av gamle setereiendommer og
utskilte hyttetomter av nyere dato. Den kompliserte eiendomsstrukturen gjør det vanskelig å få til en
omforent og helhetlig skjøtsel av Bjørksetrin, og dette er hovedgrunnen til at den reviderte
skjøtslesplanen begrgenser seg til den av eiendommene der skjøtsel i størst grad er videreført.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Området har vært undersøkt i flere omganger tidligere, og jeg tar her med beskrivelser fra disse
undersøkelsene.
Oldervik & Stenberg (2004) skriver: «Dei fleste seterbygningane er plassert øvst i ei bratt li ved
Sollifjellet. Mange av bygningane er svært gamle, og i alle fall den eine er under restaurering ved hjelp
av kulturmidlar. Seterstølen er prega av at drifta på stølen lenge har lege nede. Ei viss skjøtsel har det
likevel vore gjennom beiting av sau. Dei siste åra har ein rydda bort noko einer, samt at nokre område
er slått.»
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Melby & Gaarder (2014) kommenterer dette: «I hovedsak så samsvarer dette med registreringene fra
2013, men gjengroingen er flere steder kommet 10 år lenger. Bare små partier var slått i 2013, helt
nederst i sørvest og ved en av stølene i nordvest. Slåtten var imidlertid ikke optimal fordi det ikke var
slått lavt nok ned og fordi det lå igjen en del gammelt gras. Store partier av stølsvollen gror igjen med
einer og bjørk. Helt lokalt var det kuttet ned noe einer med ryddesag, men ikke fjernet.»
Videre skriver Melby & Gaarder (2014): «Deler av teigene innenfor 105/6 har vært slått årlig (Hilde
Nybjerkan Bjørkli, pers. medd.), også etter at setringen (geit) opphørte i 1952 og fram til i dag.
Slåttetidspunktet som oppgis er slutten av juli måned. Stort sett er det snakk om ljåslått, men de siste
årene har det også i noen grad vært benyttet ryddesag. Slåtten de siste årene har vært utført av tidligere
eier Odd Nybjerkan. Noe oppslag av bjørk og einer har vært slått ned/fjernet. Deler av teigene innenfor
105/9 ble slått etter at setringen opphørte rundt 1950-60 og fram til 1980 tallet. Etter å ha ligget nede i
noen år, er deler av dette slåttearealet tatt opp igjen de aller siste årene (Jonny Witsø, pers. medd.). Det
var tidligere, inntil 2009, et brukbart beitepress i området, der enkelte ungdyr, men særlig sau på
utmarksbeite også beitet setervollene på Bjørksætrin (det er ikke fungerende gjerder). I seinere år er
beitepresset vesentlig redusert, med et anslått omfang i 2014 på 5 sauer i 2-3 dager innom setervollen
(Inger Marie Witsø, pers. medd.).»
I 2019 har utviklingen fortsatt med ytterligere gjengroing på store deler av vollen, og tilstanden på
storparten av arealet er dårlig. Det har imidlertid vært slått på to teiger på eiendommen 105/6.

2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Arealet er tungt å slå, og maskinelt utstyr er vanskelig å bruke på grunn av bratt og delvis ulendt terreng
med mye stein i grunnen (figur 2-4). For de aktuelle teigene på eiendommen 105/6 er tiltakene bekrevet
i den første skjøtselsplanen i hovedtrekk fulgt. Slåtten er gjort manuelt, men uten bruk av tohjulstraktor,
graset er samla opp, kratt er fjerna, og det er ikke gjødsla. Målene er imidlertid bare delvis oppnådd; og
i første rekke er det tilstanden i feltsjiktet som avviker fra det vi forventer å finne på lokaliteter i god
hevd.

2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Jeg gjengir her beskrivelsen av artsmangfold skrevet av Melby & Gaarder (2014): «Oldervik & Stenberg
(2004) registrerte naturengplanter som finnskjegg og hårsveve i 2003, og begge ble gjenfunnet i 2013
(Gaarder & Vatne 2014). I tillegg ble det i 2013 gjort funn av arter som harerug, gulaks, tepperot,
aurikkelsveve, jonsokkoll, kjerteløyentrøst, blåklokke og engfrytle. Sannsynligvis fantes de samme
artene her i 2003. Funn av flere arter beitemarksopp ble gjort i 2003; skarlagenvokssopp,
honningvokssopp, mønjevokssopp, skjør vokssopp, seig vokssopp og skifervokssopp (NT). I 2013 var
det stort sett for tørt for å finne beitemarksopp innenfor lokaliteten, men et funn av rødnende
lutvokssopp (VU) ble gjort nedenfor bygningene på den midtre stølen med det eldste seterhuset. Det er
registrert et potensiale for funn av flere beitemarksopp her, også rødlistede og truede arter, selv om
gjengroing kan medføre en begrenset fruktifisering av disse.»
I 2019 ble det registrert 62 arter karplanter, men det ble ikke observert fruktlegemer av beitemarkssopp.
Floraen er ikke spesielt artsrik, men en del typiske kulturmarksarter finnes. Eksempler er engkvein og
blåklokke (Agrostis capillaris, Campanula rotundifolia). Åtte arter ble bare sett i sig med
myrkantvegetasjon, disse er merka M i artslista bak. Det er mange arter som i hvert fall delvis kan
knyttes til gjengroing av kulturmark, men krattoppslag holdes i sjakk gjennom skjøtselen.
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2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
Melby & Gaarder (2014) formulerte følgende mål for skjøtselen i den første skjøtselsplanen:
Hovedmål for lokaliteten: Lokaliteten holdes i hevd med slått på ettersommeren og graset
fjernes. Oppslag av bjørk og einer fjernes.
Konkrete delmål: Arealet uten oppslag av bjørk og einer slås med lett slåmaskin eller ljå på
høsten. Det tilføres ikke gjødsel. Etterbeite med husdyr er positivt.
Ev. spesifikke mål for delområde(r): Partier med oppslag av einer og bjørk ryddes når
tiltaket vil bli fulgt opp med slått.
Tilstandsmål arter: I en normalt god soppsesong skal det fruktifisere minst en rødlistet
beitemarksopp.
Mål for bekjempelse av problemarter/gjengroing: Slåttemarka skal ryddes for oppslag
av bjørk og einer, og opprettholdes gjennom slått. Fremmede arter (gran) skal ikke forekomme
innenfor lokaliteten, og eventuelle nåværende forekomster fjernes.

OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

x
x
x

Begrunnelse:
Sett i forhold til hele området som var omfattet av den første skjøtselsplanen har skjøtselen i liten grad
vært tilfredsstillende. Innenfor arealet som prioriteres i den reviderte skjøtselsplanen har skjøtselen gitt
bedre resultat, og kan betegnes som tilfredsstillende i middels grad. Begrunnelsen er at det er kontroll
på oppslag av kratt, men nokså høg dekning av gjengroingsarter i feltsjiktet, samt sterk vekst hos mosene
i botnsjiktet mange steder.
For å få bedre tilstand i feltsjiktet bør skjøtselen opprettholdes, og helst intensiveres.

2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Opprettholde skjøtsel av areal som er åpent i dag, og få til en bruk som gir gode vilkår for langsiktig bevaring
av deler av Bjørksetrin med sine arter og naturtyper.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Begge teigene slås årlig, og det er særlig viktig å holde kantene. På teigen ved hytta står noen trær av en
fremmed furuart. Disse trærne bør hogges.
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Det beste for artsmangfoldet vil være å holde lokaliteteten åpen, og det settes ikke særlige mål for
kulturmarksarter. Grunneier ønsker å beholde noen områder med tyttebær, og det kan gjøres ved å ikke
slå, eventuelt ved å slå med høg ljåstubb. Slike arealer vil over tid miste slåttemarkspreget. Kratt med
nyperose ønskes også bevart, og det kan gjøres uten at slåttepreget forsvinner. Små kratt ved steinrøyser
o.l. var vanlig også før, og bidrar til økt mangfold i slåttemarka.

21

2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

AREAL/ DELOMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Arealet som er inkludert regnes i hovedsak som ferdig restaurert, men det kan være områder i kantene
som kan kreve noe mer rydding. De generelle rådene for rydding er derfor gjengitt her.
Generelt gjelder for restaurering av slåttemark:
-

-

-

-

-

Ved rydding er det svært viktig å kappe busker og små trær under bakkenivå, hvis ikke skaper det
store vansker for skjøtselen i årene etterpå. Utstyret blir fort slitt, uskarpt og går i stykker hvis vi
stadig slår inn i gamle stubber.
Det er langt å foretrekke å rydde et lite areal skikkelig framfor å rydde store flater på en dårlig måte.
Det gir ofte godt resultat hvis to stykker går sammen og rydder. Den ene drar opp skuddet/kvisten
som skal fjernes, og den andre hogger av skuddet/stammen godt under overflatenivået med øks.
Resten av stammen vil da bli liggende under overflata, og nyskudd som skyter opp er lette å slå.
Rydding med ryddesag fungerer ofte svært dårlig, og anbefales ikke. Det blir ofte stående igjen stubb
som er vanskelig å se neste gang det skal slås.
Både bjelkeslåmaskin og skiveslåmaskin kan ta små busker med inntil ca. fingertykkelse på
stammen, men dette sliter på utstyret.
Det er viktig å «rydde nedenfra», det vil si å begynne med kratt og små trær, og være tilbakeholden
med å hogge større trær. Erfaring viser at gamle bjørker som får stå hindrer krattoppslag, men hvis
de hogges kommer det raskt en mengde nye skudd som krever mye innsats for å holde i sjakk. All
hogst av større trær må derfor gjøres forsiktig, og det bør plukkes enkelttrær over flere år framfor å
hogge mye på en gang.
Kratt kan fjernes raskt, men ikke i et større område enn det vi klarer å følge opp med slått i etterkant.
Alt areal som ryddes må slås etterpå. Kun rydding uten påfølgende slått gir nesten uten unntak
problem med krattoppslag innen om lag ti år.
Kvist må fjernes, og brenning er ofte det enkleste og beste alternativet.

2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått hvert år (ekstensiv hevd). Graset må samles opp og fjernes. Det
er fint om graset kan brukes, men erfaringsmessig er dette vanskelig,
og brenning er oftest det enkleste og beste alternativet.

Fra 2020

105/6

Juliaugust

Dette vil holde krattoppslag nede, og vil også sannsynligvis gi bedre
tilstand i felt- og bunnsjikt. Viser det seg at bunnsjiktet (moser) får
for stor dominans bør det slås sjeldnere, med høgere ljåstubb, eller
etterbeites. Dette må vurderes ved neste revidering av
skjøtselsplanen.
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Det er usikkert om det lar seg gjøre med mekanisering av slåtten,
men slikt redskap listes likevel opp her. Nødvendig utstyr er
slåmaskin (tohjulstraktor med slåttesnute), ljå, kantklipper med
knivblad, mekanisk høyvender for oppsamling av gras, rive.

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel av
juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg derfor
med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med knivblad kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig å komme
til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan gi komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av gjødsel, dette gjelder særlig kunstgjødsel, og gylle (se veileder).

2.9.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Etterbeite (beiting etter slåtten) vil være en fordel. Beite med f.eks.
villsau eller geit kan være særlig gunstig.
Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er ofte positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang).
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer og marinøkler) bør ikke
beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka, og for å unngå at næring fra kultureng blir overført til
slåttemarka via husdyrgjødsel.
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2.9.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

Vedlikehold av gammelt seterhus på vollen. Årlig tilsyn og vurdering
av behov for tiltak.

2020-

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Nei
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Slått på store deler av arealet som inkluderes i den reviderte skjøtselsplanen.
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Grunneier.
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AREAL/DELOMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

2.11 Bilder fra lokaliteten

Figur 2. Den største teigen med skjøtsel på Bjørksetrin, vollen sett oppover (mot sør). Det gamle
seterhuset vises øverst på vollen. Foto: Geir Gaarder 1.9. 2013 (over), Anders Lyngstad 18.9. 2019
(under).
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Figur 3. Den største teigen med skjøtsel på Bjørksetrin, vollen sett nedover (mot nord). Hytta på den
nedre teigen vises i bakgrunnen. Geir Gaarder 1.9. 2013 (over), Anders Lyngstad 18.9. 2019 (under).
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Figur 4. Sterk kilde i den østre kanten av den største teigen med skjøtsel på Bjørksetrin, sett mot nord.
Kan dette delvis være bygd opp med tanke på kjøling av melk? Foto: Anders Lyngstad 18.9. 2019.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase, artslister
BN00089464 Bjørksætrin
Naturtype

Slåttemark

Utforming

Frisk fattigeng slått

Verdi
Utvalgt naturtype

Svært viktig
Slåttemark

Registreringsdato

2013-08-30

Hevdstatus

Svak hevd

Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale

Nei
Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdibegrunnelse

Oldervik & Stenberg (2004) hadde denne vurderinga: “Dei fleste vokssoppane som vart funne er vanlege,
men skarlagenvokssoppen er rekna som ein god signalart og fortel at potensialet for fleire, meir sjeldne
soppar er stort. Skifervoksoppen (Hygrocybe lacmus) er raudlista som omsynskrevjande. Normalt skulle
denne lokaliteten vorte verdsett som viktig (B), men i og med at det er sett i gang såpass positive tiltak
som slått og fjerning av uønskt vegetasjon, så finn vi at verdsetjinga må bli A, svært viktig.” I 2013 får
lokaliteten høy verdi på størrelse (19 da), lav til middels verdi på nærhet til andre verdifulle
kulturmarker, lav verdi på tilstand, middels på rødlistearter, lav til middels på antall engarter og middels
på grunntypevariasjon. Bare ut fra størrelsen skal lokaliteten ut fra dette få verdien svært viktig - A.
Under tvil opprettholdes denne verdien her.

Innledning

-

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten ligger under Sollifjellet innerst langs Seterelva en mils veg vest for Kyrkjsæterøra. Det er
snakk om ei setergrend i fjellskogen i ei sørvendt liside. Det er trolig litt løsmasser i lia og et par grunne
smådaler med tilhørende bekkesig går gjennom lokaliteten. Den er avgrenset mot setervollpartier som
har grodd en del igjen med skog og har derfor en ganske uregelmessig form, der mindre partier med
tresatt mark er inkludert for å få en sammenhengende lokalitet. Berggrunnen består av gneis og virker
kalkfattig.

Naturtyper og
utforminger

Avgrenset lokalitet har trolig for det meste svak lågurteng (T4-2), men trolig er det også partier med
lågurteng (T4-3), selv om dette er noe vanskelig å vurdere nå som følge av gjengroingen. Det meste virker
veldrenert, men det er også innslag av svak lågurtfukteng T4-6) i nedre deler av lia (med slåttestarr og
torvmoser). Anslått fordeling er usikker, men settes her til 6:1:3.

Artsmangfold

Oldervik & Stenberg (2004) nevner naturengplanter som finnskjegg og hårsveve. Begge ble gjenfunnet,
men sparsomt med hårsveve. I tillegg kan nevnes funn av arter som harerug, gulaks, tepperot,
aurikkelsveve, jonsokkoll, kjerteløyentrøst, blåklokke og engfrytle i 2013, arter som sikkert også vokste
her i 2003. Oldervik fant i tillegg et knippe beitemarksopp, både skarlagenvokssopp, honningvokssopp,
mønjevokssopp, skjør vokssopp, seig vokssopp og skifervokssopp (NT). Det var opplagt for tørt for å
finne noe særlig med beitemarksopp i 2013, men nedenfor bygningene på den midtre stølen med det
eldste seterhuset ble det gjort et funn av rødnende lutvokssopp (VU). Det er opplagt potensial for flere
beitemarksopp her, også rødlistede og truede arter, selv om gjengroingen nok nå medfører begrenset
fruktifisering av disse.

Påvirkning

Oldervik & Stenberg (2004) skriver dette om bruk og tilstand; “Dei fleste seterbygningane er plassert øvst
i ei bratt li ved Sollifjellet. Mange av bygningane er svært gamle, og i alle fall den eine er under
restaurering ved hjelp av kulturmidlar. Seterstølen er prega av at drifta på stølen lenge har lege nede. Ei
viss skjøtsel har det likevel vore gjennom beiting av sau. Dei siste åra har ein rydda bort noko einer, samt
at nokre område er slått. Dette er svært positive tiltak som vil vera med å gje stølen attende det
opprinnelege preget og artssamansetninga.” I hovedtrekk så samsvarer dette med bildet i 2013, men
gjengroingen hadde nå stort sett kommet 10 år lenger. Bare småflekker var i 2013 slått, helt nederst i
sørvest og ved en av stølene i nordvest (men heller ikke denne slåtten var optimal, da det dels ikke var
slått lavt nok ned og dels lå igjen en del gammelt gras), ellers grodde det meste igjen med einer og bjørk.
Lokalt var litt einer kuttet ned, men ikke fjernet. Oldervik & Stenberg (2004) skriver også at “Store
mengder finnskjegg vitnar om lite gjødsling. Einskilde stader var det mykje bjørnemose, men det var og
flekkar med til dømes hårsvæver.” Bjørnemosen vitner tydelig om gjengroing og har nok økt ytterligere i
omfang siden 2003. Vurdering av at engene har vært lite gjødslet støttes. Det var lite spor etter
husdyrbeite her ved besøket i 2013, men fremdeles er det så vidt streifbeite av sau.
Det er plantet så litt gran i kanten av setra og mellom enkelte bruk, og den er å betrakte som en fremmed
art i dette landskapet.

Fremmede arter
Råd om skjøtsel og
hensyn

Naturverdiene er her i ferd med å gå tapt. Hvis ikke slåtten tas opp igjen, kombinert med ingen gjødsling,
fysiske inngrep og at graset fjernes, så vil setervollen gro igjen (med untnak av helt inntil hyttene). Det er
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Landskap

samtidig viktig å fjerne oppslag av busker og trær, særlig bjørk og tette einerkratt, men fjerning av disse
uten påfølgende slått har biologisk sett liten hensikt. Hvis det er mulig med noe etterbeite så vil dette
være positivt. Bare beite vurderes som litt mindre gunstig enn slått, men vil også bevare vesentlige deler
av naturverdiene, så sant det ikke medfører oppgjødsling (dyrene bør ikke få tilleggsfór) eller tråkkskader
på engene (ungdyr er muligens best egnet, men valg av dyreslag har i utgangspunktet trolig mindre å si).
NB! Bare rydding av busker og kratt vil ikke ha merkbar positiv effekt på naturverdiene, dette må følges
opp med god slått eller beite for å være nyttig. Når det gjelder annen bruk av området, så er fysiske
inngrep (f.eks. bygging av nye hytter eller veier innenfor avgrenset lokalitet) klart negativt, mens vanlig
ferdsel til fots (og begrenset bruk av lette motorkjøretøy på eksisterende traktorveger) trolig har liten
virkning på verdiene.
Det finnes spredte setervoller som ennå er delvis åpne i distriktet, men de aller fleste er under gjengroing
og er i ferd med å tape sine kulturbetingede, biologiske verdier.

Areal fra kartobjekt 19,1
(daa)
Kommuner
5011 (Hemne)
Kilder

Gaarder, Geir
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Artsliste
Karplanter registrert på Bjørksetrin i 2019. Artslista er tatt opp for hele setergrenda, ikke bare teigene
som skjøtselsplanne gjelder for, men de fleste artene forekommer også innen skjøtselsarealet. M =
forekommer i fuktige sig og myr

Norsk navn

Vitenskapelig navn

Forekomst

Ryllik

Achillea millefolium

Engkvein

Agrostis capillaris

Marikåpe

Alchemilla sp.

Gulaks

Anthoxanthum odoratum

Skogburkne

Athyrium filix-femina

Bjørk

Betula pubescens

Harerug

Bistorta vivipara

Bjønnkam

Blechnum spicant

Røsslyng

Calluna vulgaris

Blåklokke

Campanula rotundifolia

Seterstarr

Carex brunnescens

Stjernestarr

Carex echinata

Vanlig slåttestarr

Carex nigra var. nigra

Kornstarr

Carex panicea

Slirestarr

Carex vaginata

Skrubbær

Chamaepericlymenum suecicum

Kvitbladtistel

Cirsium heterophyllum

Myrtistel

Cirsium palustre

Flekkmarihand

Dactylorhiza maculata

Sølvbunke

Deschampsia cespitosa

Krekling

Empetrum nigrum coll.

Duskull

Eriophorum angustifolium

Øyentrøst

Euphrasia stricta coll.

Mjødurt

Filipendula ulmaria

Skogstorkenebb

Geranium sylvaticum

Hårsvæve

Hieracium sect. pilosella

Firkantperikum

Hypericum maculatum

Paddesiv

Juncus bufonius

Lyssiv

Juncus effusus

M

M

M

M
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Trådsiv

Juncus filiformis

Heisiv

Juncus squarrosus

Einer

Juniperus communis

Følblom

Leontodon autumnalis

Engfrytle

Luzula multiflora ssp. multiflora

Mjuk kråkefot

Lycopodium clavatum ssp. clavatum

Marimjelle

Melampyrum sp.

Blåtopp

Molinia caerulea

Finnskjegg

Nardus stricta

Rome

Narthecium ossifrahum

Skoggråurt

Omalotheca sylvatica

Hengeving

Phegopteris connectilis

Gran

Picea abies

Furu

Pinus sylvestris

Tepperot

Potentilla erecta

Engsoleie

Ranunculus acris coll.

Bustnype

Rosa mollis

Bringebær

Rubus idaeus

Engsyre

Rumex acetosa

Sølvvier

Salix glauca

Dvergjamne

Selaginella selaginoides

Rogn

Sorbus aucuparia

Grasstjerneblom

Stellaria graminea

Bjønnskjegg

Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum

Rødkløver

Trifolium pratense

Kvitkløver

Trifolium repens

Stornesle

Urtica dioica

Blåbær

Vaccinium myrtillus

Blokkebær

Vaccinium uliginosum

Tyttebær

Vaccinium vitis-idaea

Legeveronika

Veronica officinalis

Fjellfiol

Viola biflora

Myrfiol

Viola palustris

M

M

M
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Vedlegg 2

Skjøtselsplan for Vågsetra, Hemne
kommune, Trøndelag fylke
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Slått eng og strandeng på Vågsetra. Foto: Anders Lyngstad 6.8. 2019.
NIBIO
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2 Skjøtselsplan for Vågsetra
GRUNNEIERE:

ANSVAR SKJØTSEL:

Arne Vaagan (45/1), Kari Vaagan og Ole Kristian
Gravdal (45/3), Solveig Vaagan og Terje Vaagan
(45/4)

Grunneier

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 2012
DATO REVIDERING:

LOKALITETSVERDI
I NATURBASE 1:

B

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 29.6.

november 2019

og 6.8. 2012

DATO BEFARING (REVIDERING): 6.8.

2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Befaring 6.8. 2019 med Terje Vaagan, sønn av grunneier på 45/4. Kontakt per telefon og e-post med
Terje Vaagan i forkant av befaring, kontakt med andre grunneiere i etterkant av befaring.
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV: Finn

FIRMA:

Gunnar Oldervik

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV: Anders

NTNU Vitenskapsmuseet

Lyngstad

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

33 V

704327-704317

19560-19573

45/1, 45/3, 45/4

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

DEL AV VERNEOMRÅDE:

2 daa

Nei

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

HVILKET VERN:

DEL AV UTVALGT KULTURLANDSKAP:

Nei

5 daa

2.1 Innledning
Lokaliteten Vågsetra ligger nordvendt ved stranda i enden av Mistfjorden i Hemne (forsidebilde, figur
1-8), drøyt 4 km vest for Hellandsjøen Berggrunnen er fattig (diorittisk til granittisk gneis, migmatitt),
og det er et tynt dekke av usortert morene (https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn). Høgda over havet
er 0-20 m, og lokaliteten ligger i sørboreal vegetasjonssone og på grensa mellom sterkt oseanisk og klart
oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998). Fra fjæra og opp til en veg som krysser lokaliteten er det slak
stigning, mens det på sørsida av vegen blir gradvis brattere. Arealet som i dag er slåttemark i hevd ligger
mellom vegen og sjøen, og avgrenses av en bekk i øst, og eiendomsgrensa melom 45/1 og 45/3 i vest. I
den reviderte skjøtselsplanen har jeg inkludert en del gjengroende areal i vest, øst og sør som ikke var
inkludert i den første skjøtselsplanen.

1

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007).
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Figur 1. Vågsetra med foreslått avgrensing av område for skjøtsel. 100 m rutenett, UTM sone 33V.

2.2 Hensyn og prioriteringer
Vågsetra er delt mellom tre grunneiere, og skjøtsel drives nå på to av teigene. På den siste teigen har eier
så langt valgt å ikke starte skjøtsel, i hvert fall delvis fordi arealet som egner seg for skjøtsel er relativt
lite. På lokaliteter med flere eiere kan det være vanskelig å få til en omforent og helhetlig skjøtsel, men
jeg har ikke inntrykk av at dette egentlig er et problem på Vågsetra. I løpet av neste femårsperiode vil
det være ønskelig å få til skjøtsel også på den teigen som i dag er uskjøtta, dette vil gi et mer helhetlig
landskapsbilde, og større areal slåttemark vil være positivt for mangfoldet i området. Et godt samarbeid
mellom grunneierne med tanke på videre bruk av setra er derfor viktig å prioritere.
På eiendommen 45/4 har det blitt restauret slåttemark i løpet av de siste seks-sju åra, og det har vært
arbeidssomt på grunn av gjengroing som hadde kommet langt. Stein som ble brukt som fyllmasse da
vegen ble anlagt på 1980-tallet skaper også problemer for slåtten.
Det er ikke registrert arter som krever særskilt behandling, og det beste for artsmangfoldet vil være å
fortsette å slå på tradisjonell måte.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Området har tidligere vært undersøkt av Oldervik (2012), og jeg tar her med hans beskrivelse her.
Dette er en gammel seterstøl som ble slått med ljå hvert år fram til ca 1930. Trolig var det beita
i noen år etterpå, men fra ca 1950 har den menneskelige påvirkningen vært liten på lokaliteten
(…). Fra ca 1990 ble den delen av stølen som tilhører bnr 3 delvis ryddet og slåtten tatt opp
igjen. (…)
Denne lokaliteten har neppe noen gang vært jordbearbeidet og den har også bare vært
sparsomt gjødslet da tradisjonen seier at både høy og møkk ble ført til gards på båt den tida
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det var aktiv seterdrift her (til ca. 1930) (Kilde; Jon O. Vågan). Til tross for litt tilførsel av tang
og lignende næringsstoffer, så virker ikke lokaliteten å være spesielt preget av nitrofile arter.
På grunn av ulik skjøtsel er det likevel noe ujevnt innen lokaliteten hvordan tilstanden er.
Fram til ca. 1930 var det ordinær seterdrift på lokaliteten. På den tiden låg det også et sagbruk
her inne. Selve seterstølen var betydelig større den gangen enn det som er tilfelle i dag. Mange
tiårs gjengroing har satt sitt preg også på denne lokaliteten. Ved midten av 1980-tallet ble det
bygd en skogsveg som passerte i øverkant på det som da ikke var gjengrodd av stølen. Inntil
den tid hadde stølsområdet vært felles, med ved den pågående utskiftningen den tiden ble
stølen delt på 3-4 bruk. Noen få år deretter startet eier av bnr. 3 med å slå sin del av stølen og
har siden drevet på med dette. Det har ikke vært gjødslet på lokaliteten i nyere tid og trolig
minimalt også den tid det var ordinær seterdrift her inne.
I 2019 ble det gjort ei befaring sammen med Terje Vaagan, sønn av grunneier på 45/4. Han opplyser at
det er tre grunneiere, men at setra ble drevet som to enheter da det var setring. Det har ikke vært fast
bosetting på stedet, men det har vært sagbruksdrift og stor aktivitet med utskiping av materialer, bl.a.
til Ålesund etter bybrannen først på 1900-tallet. Vaagan har også bifratt med eldre foto fra Vågsetra,
bildene er antakelig tatt på 1920-tallet (figur 2 og 3). Figur 2 viser Vågsetra fra sjøen, med bua på 45/4
til venstre, deretter et fellesfjøs, og så bua på 45/3 sentralt i bildet. Figur 3 viser Vågsetra sett fra øst mot
vest, bua på 45/4 er nærmest, deretter følger fellesfjøset,bua på 45/3, og i bakgrunnen vises sagbruket.

Figur 2. Vågsetra sett fra sjøen, med bua på 45/4 til venstre, deretter et fellesfjøs, og så bua på 45/3
sentralt i bildet. Sannsynligvis tatt på 1920-tallet. Eier av bildet er Terje Vaagan.
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Figur 3. Vågsetra sett fra øst mot vest, bua på 45/4 er nærmest, deretter følger fellesfjøset,bua på 45/3,
og i bakgrunnen vises sagbruket t. Sannsynligvis tatt på 1920-tallet. Eier av bildet er Terje Vaagan.

På 45/4 har det de siste seks-sju åra vært gjennomført et stort arbeid med restaurering av slåttemarka,
og det er Terje Vaagan som har vært ansvarlig for rydding og slått. Første året ble det brukt beitepusser,
de påfølgende to-tre åra ble det slått med en stor plenklipper, og de siste tre åra har det blitt brukt
tohjulstraktor med slåttesnute.
I 2019 ble slåtten på 45/4 gjennført på befaringsdatoen, 6.8. (figur 5), mens 45/3 allerede var slått.
Teigen 45/3 har vært slått lengst, og her har bruken fortsatt som før. Teigen 45/1 er uslått, og i
gjengroing.
Skjøtselsplanen fra 2012 er fulgt opp, og hele arealet som ble inkludert den gang har blitt restaurert. Det
har blitt tynna og rydda trær og kratt (45/4), det har blitt slått årlig (45/3 og 45/4), men det er ikke
aktivt etterbeite. Slåtten har vært gjennomført på seinsommeren, og graset har blitt raka og fjerna. Det
svis ikke, sprøytes ikke og gjødsles ikke.
Figur 4-6 viser gjentak av foto i tre fotopunkter. Finn Oldervik tok første runde med bilder her i 2012,
og jeg har forsøkt å finne samme utsnitt og plassering i 2019. I tillegg er det etablert to nye fotopunkter
med henholdsvis 4 og 5 foto i hvert punkt (figur 7 og 8).
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2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Terje Vaagan sier at alt har fungert bra i restaureringsfasen, men det har vært et betydelig arbeid å få
slåttemarka i brukbar skikk. Teigen 45/4 fremstår nå som ei slåttemark der ujamnheter langsomt
forsvinner, og vil over tid antakelig bli mer lik 45/3.
Ved befaringen i 2019 konstaterte jeg at utviklinga på Vågsetra er positiv, og lokaliteten har i dag atskillig
bedre tilstand enn i 2012. Arbeidet som har blitt gjort i restaureringa har vært utført på en god måte,
tiltakene har blitt gjort om lag slik den første skjøtselsplanen foreslår, og målene er oppnådd. For teigen
45/3 har oppfølgingen dreid seg om å fortsette skjøtselen som før, og dette har blitt gjennomført på en
god måte. Arbeidet er skånsomt utført, og det har ikke oppstått skader på jordsmonnet.

2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Oldervik (2012) har følgende beskrivelse av vegetasjon og artsmangfold:
(…) lokaliteten må defineres som kulturmarkseng (T4), hevdet ved slått. Det som ikke har vært
hevdet ved slått de siste 20 åra må defineres som kulturmarkseng (T4) med manglende skjøtsel
de siste ca 60 årene, men med fortsatt et potensial for restaurering. Sona nærmest fjæra må
defineres som strandeng og strandsump (S7), eventuelt kulturmarksstrandeng.
29.06.2012 ble det gjort en karplanteregistrering og følgende arter ble registrert; arve,
beitemarikåpe, bekkeblom, bjørk, blåbær, blåknapp, bråtestarr, engfrytle, engrapp, engsoleie,
engsyre, fjæresauløk, fjøreknapp, flekkmarihand, furu, føllblom, gjerdevikke, gulaks ++,
gåsemure, hanekam, harerug, harestarr, knappsiv, krekling, kvitkløver, markrapp, myrfiol,
myrsauløk, rogn, rødkløver, rødsvingel, saltsiv, sauesvingel, skogfiol, skogsiv, skogstjerne,
sløke, slåttestarr, småengkall, smårapp, stjernestarr, storfrytle, strandkjempe, strandkryp,
strandstjerne, sølvbunke, tepperot, tiriltunge, trådsiv, tyttebær, vendelrot. Noen få av disse,
nemlig knappsiv, skogsiv, smårapp, strandstjerne og trådsiv ble registrert ved et besøk den
06.08.2012. Olsvik og Totland har observert strandsnipe (NT) og flere andre fuglearter i
området i 2012.
Hovedtrekkene når det gjelder forekomst av arter er de samme i 2019 som i 2014, men vegetasjonen på
45/4 er klart mer lågvokst. I 2019 ble det funnet 73 karplantearter på lokaliteten, og av disse forekom
12 utelukkende på areal i gjengroing, mens 7 bare ble funnet i strandengvegetasjon (se vedlegg). Flere
av artene som ble sett i 2012 ble ikke notert i 2019, og det kan skyldes at deler av arealet var slått ved
inventeringen, eller at større deler av Vågsetra ble inkludert i 2012. Det kan også hende at noen arter
har gått ut i løpet av åra som har gått. Blant de artene som er «nye» i 2019 er særlig knegras (Danthonia
decumbens) et interessant funn, denne ble funnet med en liten forekomst langs bekken i øst.
På teig 45/4 er mye kratt og trær fjerna inne på slåttemarka, men det står igjen en del spredte bjørker.
Disse bjørkene er ikke i vegen for skjøtselen, og kan gjerne bli stående. Deler av 45/4 har
strandengvegtasjon som slås samfengt med resten av enga. Slått strandeng er svært uvanlig, og
interessant i seg sjøl.
Vågsetra føres i NiN (Natur i Norge) til naturtypen slåttemark. Vegetasjonen klassifiseres til hovedtypen
T32 Semi-naturlig eng og grunntypen intermediær eng med klart hevdpreg (kode T32 C-4). Strandenga
dekker for lite areal til å skilles ut som et eget NiN-polygon.

2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
For oversiktens skyld kopierer jeg her inn målene med skjøtselen slik de ble definert av Oldervik
(2012):
Hovedmål for lokaliteten: Lokaliteten skal holdes i god hevd med årlig slått og fjerning
av høy etter tørking på bakken eller eventuelt hesjing. B-verdien på lokaliteten skal
opprettholdes ved at forekomsten av ev. rødlistede og kravfulle arter skal beholdes på dagens
nivå, eller økes. Videre er det et mål at enga skal oppnå den jevne fordelingen av arter som
37

den trolig i enda større grad hadde tidligere og at den typiske slåttemarkstrukturen
gjenvinnes fullstendig. Slåttemarka skal ligge i et åpent landskap og kantsoner skal ikke
skygges ut av trær og kratt, men noen få enkelttrær kan beholdes. Slåttemarka skal ikke
gjødsles, sprøytes eller pløyes.
Mål for slåttemarka: Lauvskog/kratt, særlig mot vest og i overkant av enga skal tynnes til
ca. 2/3 av i dag.
Tilstandsmål arter: Artsmangfoldet i slåttemarka skal opprettholdes jf. artslistene over.
Forekomster av artene i lista over karakterarter skal opprettholdes.

OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

I MIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

x
x

x

Skjøtselen har i høy grad vært tilfredsstillende, og det har skjedd store forbedringer i tilstanden på
lokaliteten. Videre framover blir det viktigste å fortsette det gode arbeidet, og etter hvert med mer vekt
på slått og mindre vekt på restaurering for teig 45/4. På teig 45/3 har det slåtte arealet lenge vært i
skjøtselsfasen. I femårsperioden som gikk har det blitt brukt både beitepusser og plenklipper i
skjøtselen, men tohjulstrakter med slåttesnute har nå tatt over. I neste skjøtselsplanperiode bør
tohjulstraktoren beholdes. Det er i tillegg ønskelig å utvide arealet som slås (se under).
Lokaliteten har klart høgere verdi i 2019 enn i 2014, men ved NiN-kartleggingen havner den i kategorien
«moderat kvalitet», i hovedsak på grunn av lite areal. Ved vurdering etter DN-håndbok 13 får den også
i 2019 verdi B.

2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Fortsette årlig skjøtsel gjennom slått med ljå og tohjulstraktor.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Det er fortsatt en del areal som med fordel kan restaureres slik at arealet med slåttemark i god tilstand økes.
Her tenker jeg i første rekke på områdene sør for vegen, samt helt i øst og på teig 45/1. Det er etter mitt syn
ikke nødvendig å hogge alle trærne, fordi dette kan gi mye krattoppslag, og stort behov for oppfølging med
slått. Det er oftest fordelaktig å tynne over noe tid, og eventuelt å stamme opp trær som er greie å slå rundt.
En eventuell utvidelse av skjøtselsarealet må skje etter ønske fra grunneierne. Jeg foreslår derfor å ha et
møte for alle grunneiere for å diskutere muligheten for å skjøtte et større areal. Møtet kan med fordel holdes
på Vågsetra på forsommeren 2020. Organisering av skjøtselen og et mulig samarbeid om f.eks. utstyr og
fordeling av arbeidsoppgaver vil være viktig å ta opp.
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Kulturmarksartene som vi er interesserte i å legge til rette for vil generelt trives med at vegetasjonen åpnes
opp og at graset slås og fjernes på seinsommeren. Jeg foreslår ingen særlige tilpasninger for enkeltarter.
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2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

AREAL/ DELOMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Rydding av kratt og trær på området sør for vegen, samt helt i øst og på teig
45/1. Alt hogstavfall (inkludert flis fra eventuell stubbefresing) samles opp
og fjernes fra området. Dette kan brennes eller komposteres, men
bålplasser eller kompostdunger bør ikke legges inne på skjøtselsområdet.
Årsaken er at dette vil tilføre næring, og det er ikke ønskelig. Nødvendig
utstyr er motorsag og øks, samt eventuelt stubbefres. Ryddesag anbefales
ikke. Jeg anbefaler å gå forsiktig fram, slik det har blitt gjort til nå, og ikke
rydde mer areal enn det er realistisk å slå.

202025

Juni-juli

Restaureringsslått på areal som ryddes, og på åpent engareal som i dag er
uslått (for det meste på teig 45/1). Formålet er å fjerne biomasse og næring,
slik at småvokste, lyskrevende kulturmarksarter skal få bedre forhold.
Nødvendig utstyr er slåmaskin (tohjulstraktor med slåttesnute), ljå, evt.
kantklipper med knivblad, og rive. Se under for omtale av mekanisk
høyvender.

202025

Juliaugust

Generelt gjelder for restaurering av slåttemark:
-

-

-

-

-

Ved rydding er det svært viktig å kappe busker og små trær under bakkenivå, hvis ikke skaper det
store vansker for skjøtselen i årene etterpå. Utstyret blir fort slitt, uskarpt og går i stykker hvis vi
stadig slår inn i gamle stubber.
Det er langt å foretrekke å rydde et lite areal skikkelig framfor å rydde store flater på en dårlig måte.
Det gir ofte godt resultat hvis to stykker går sammen og rydder. Den ene drar opp skuddet/kvisten
som skal fjernes, og den andre hogger av skuddet/stammen godt under overflatenivået med øks.
Resten av stammen vil da bli liggende under overflata, og nyskudd som skyter opp er lette å slå.
Rydding med ryddesag fungerer ofte svært dårlig, og anbefales ikke. Det blir ofte stående igjen stubb
som er vanskelig å se neste gang det skal slås.
Både bjelkeslåmaskin og skiveslåmaskin kan ta små busker med inntil ca. fingertykkelse på
stammen, men dette sliter på utstyret.
Det er viktig å «rydde nedenfra», det vil si å begynne med kratt og små trær, og være tilbakeholden
med å hogge større trær. Erfaring viser at gamle bjørker som får stå hindrer krattoppslag, men hvis
de hogges kommer det raskt en mengde nye skudd som krever mye innsats for å holde i sjakk. All
hogst av større trær må derfor gjøres forsiktig, og det bør plukkes enkelttrær over flere år framfor å
hogge mye på en gang.
Kratt kan fjernes raskt, men ikke i et større område enn det vi klarer å følge opp med slått i etterkant.
Alt areal som ryddes må slås etterpå. Kun rydding uten påfølgende slått gir nesten uten unntak
problem med krattoppslag innen om lag ti år.
Kvist må fjernes, og brenning er ofte det enkleste og beste alternativet.
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2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått hvert år (ekstensiv hevd). Jeg tror dette må til for å holde
krattoppslag nede, og for å holde området i god hevd. Vegetasjon og
mangfold er ganske likt mellom eiendommene sjøl om det er noe
forskjell på hvor lenge det har blitt slått. For areal som i 2019 er åpent
mener jeg derfor det ikke er nødvendig med ulike skjøtselsråd.
Nødvendig utstyr er slåmaskin (tohjulstraktor med slåttesnute), ljå,
evt. kantklipper med knivblad, og rive. Mekanisk høyvender for
oppsamling av gras kan vurderes på sikt, men foreløpig er arealet
som slås så lite at det sannsynligvis er like greit å rake for hand.

2020-

45/3,
45/4

Juliaugust

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel av
juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg derfor
med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med knivblad kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig å komme
til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan gi komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av gjødsel, dette gjelder særlig kunstgjødsel og gylle (se veileder).

2.9.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Etterbeite kan vurderes, men jeg anser det ikke som nødvendig for å
opprettholde slåttemarkarealen på Vågsetra.
Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er ofte positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang).
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer og marinøkler) bør ikke
beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
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-

Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka, og for å unngå at næring fra kultureng blir overført til
slåttemarka via husdyrgjødsel.

2.9.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Beitemarkssopp og insekter
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Slått på store deler av arealet som inkluderes i den reviderte skjøtselsplanen.
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Grunneiere.
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AREAL/DELOMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

2.10 Bilder fra lokaliteten

Figur 4. Fotopunkt i øst, Vågsetra sett mot vest. UTM32 702878,49525. Foto: Finn Oldervik 7.8. 2012
(over), Anders Lyngstad 6.8. 2019 (under).
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Figur 5. Fotopunkt om lag midt på vollen, retning mot øst. På bildet frå 2019 slår Terje Vaagan gras på
teigen 45/4. UTM32 702874,49521. Foto: Finn Oldervik 7.8. 2012 (over), Anders Lyngstad 6.8. 2019
(under).
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Figur 6. Fotopunkt om lag midt på vollen, den vestre delen er sett mot vest. UTM32 702874,49520.
Foto: Finn Oldervik 7.8. 2012 (over), Anders Lyngstad 6.8. 2019 (under).
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Figur 7. Fotopunkt ved sørveggen på seterhuset (teig 45/3). Det første bildet (øverst til venstre) er tatt
mot øst, påfølgende bilder mot sørøst, sør og vest. UTM32 702874,49520. Foto: Anders Lyngstad 6.8.
2019.
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Figur 8. Fotopunkt i gjengroende kulturmark sør i lokaliteten. Det første bildet (øverst til venstre) er
tatt mot nordvest, påfølgende bilder mot nord, nordøst og øst. UTM32 702869,49521. Foto: Anders
Lyngstad 6.8. 2019.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase, artslister
BN00106421 Vågsætra
ID
Naturtype
Utforming
Verdi
Utvalgt naturtype
Registreringsdato
Hevdstatus
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
Forvaltningsavtale
Inngått
Forvaltningsavtale
utløper
Verdi begrunnelse
Innledning

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Naturtyper og
utforminger

Artsmangfold

Slåttemark
Frisk fattigeng slått
Viktig
Slåttemark
2012-06-29
Svak hevd
Nei
Nei
Ut fra de kriteriene som blir brukt i NIN-systemet, så får denne lokaliteten
verdi B.
Lokalitetsbeskrivelsen er innlagt av Finn Oldervik den 04.08.2012 og justert
noe i løpet av august 2012. Det ble foretatt en naturfaglig undersøkelse av
lokaliteten den 29.06.2012 og denne skildringa er basert på denne i tillegg til
intervju med brukeren, Jon Vågan. Lokaliteten er også undersøkt i ettertid av
utført slått, - dette for å vurdere tilstanden bedre. Denne siste undersøkelsen
ble foretatt den 06.08.2012.
Lokaliteten består av en gammel og tradisjonsrik seterstøl som ligger helt
nede ved sjøen innerst i Mistfjorden nær Hellandssjøen. Lokaliteten er
relativt flat og er sammensatt av flere delområder slik som strandeng, litt
fukteng og en del vanlig kulturmarkseng. Berggrunnen i området er fattig, og
består for det meste av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Lokaliteten
ligger trolig i mellomboreal vegetasjonssone (MB) nær grensa til sørboreal,
og i grenseland mellom O3h, humid underseksjon av sterkt oseanisk seksjon
og O2, klart oseanisk seksjon.
Dette er en gammel seterstøl som ble slått med ljå hvert år fram til ca 1930.
Trolig var det beita i noen år etterpå, men fra ca 1950 har den menneskelige
påvirkningen vært liten på lokaliteten. Det er sannsynlig at den har vært
sporadisk beita av elg og hjort. Fra ca 1990 ble den delen av stølen som
tilhører bnr 3 delvis ryddet og slåtten tatt opp igjen, så denne delen av
lokaliteten må defineres som kulturmarkseng (T4), hevdet ved slått (1). Det
som ikke har vært hevdet ved slått de siste 20 åra må defineres som
kulturmarkseng (T4) med manglende skjøtsel de siste ca 60 årene, men med
fortsatt et potensial for restaurering. Sona nærmest fjæra må defineres som
strandeng og strandsump (S7), eventuelt kulturmarksstrandeng.
29.06.2012 ble det gjort en karplanteregistrering og følgende arter ble
registrert; arve, beitemarikåpe, bekkeblom, bjørk, blåbær, blåknapp,
bråtestarr, engfrytle, engrapp, engsoleie, engsyre, fjøresauløk, fjøreknapp,
flekkmarihand, furu, føllblom, gjerdevikke, gulaks ++, gåsemure, hanekam,
harerug, harestarr, knappsiv, krekling, kvitkløver, markrapp, myrfiol,
myrsauløk, rogn, rødkløver, rødsvingel, saltsiv, sauesvingel, skogfiol, skogsiv,
skogstjerne, sløke, slåttestarr, småengkall, smårapp, stjernestarr, storfrytle,
strandkjempe, strandkryp, strandstjerne, sølvbunke, tepperot, tiriltunge,
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trådsiv, tyttebær og vendelrot. Noen få av disse, nemlig knappsiv, skogsiv,
smårapp, strandstjerne og trådsiv ble registrert ved et besøk den 06.08.2012
Påvirkning
Denne lokaliteten har neppe noen gang vært jordbearbeidet og den har også
bare vært sparsom gjødslet da tradisjonen seier at både høy og møkk ble ført
til gards på båt den tida det var aktiv seterdrift her (til ca 1930) (Kilde; Jon
O. Vågan). Til tross for litt tilførsel av tang og lignende næringsstoffer, så
virker ikke lokaliteten å være spesielt preget av nitrofile arter. På grunn av
ulik skjøtsel er det likevel noe ujevnt innen lokaliteten hvordan tilstanden er.
Fremmede arter
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Råd om skjøtsel og Det er ønskelig at også resten av setervollen blir slått i framtida og at det
hensyn
eventuelt også kan bli supplert med litt høstbeiting. Traktorslått/beitepusser
er ikke den beste måten å skjøtte denne enga på og det vil være ønskelig å
benytte tohjula slåmaskin/lett traktor eventuelt ljå på vanskelig tilgjengelige
steder. Av hensyn til vegetasjon og artsmangfold bør det ikke gjødsles eller
foretas flere fysiske inngrep enn det som allerede er gjort i 2012.
Landskap
Lokaliteten ligger ganske avsondret fra andre slåttemarker og gårdsbruk og
kan neppe kalles en del av et helhetlige kulturlandskap.
Areal fra kartobjekt 2,3
(daa)
Kommuner
5011 (Hemne)
Kilder
Oldervik, F.G. 2012. Lokalitetsbeskrivelse Vågsetra, Hemne
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Artsliste
Artlista er tatt opp av Anders Lyngstad 6.8. 2019. Arter uten merknad vokser i slåttemark, F = vokser i
fjæra (strandeng og strandvoll), G = vokser på gjengroende areal.

Norsk navn

Vitenskapelig navn

Ryllik

Achillea millefolium

Nyseryllik

Achillea ptarmica

Engkvein

Agrostis capillaris

Gråor

Alnus incana

Sløke

Angelica sylvestris

Gulaks

Anthoxanthum odoratum

Gåsemure

Argentina anserina

Fjærekoll

Armeria maritima

Skogburkne

Athyrium filix-femina

Smyle

Avenella flexuosa

Bjørk

Betula pubescens

Harerug

Bistorta vivipara

Bjønnkam

Blechnum spicant

Smårørkvein

Calamagrostis neglecta

Røsslyng

Calluna vulgaris

Bekkeblom

Caltha palustris

Harestarr

Carex leporina

Stolpestarr

Carex nigra var. juncea

Merknad

G

F
G

G

Vanlig slåttestarr Carex nigra var. nigra
Cerastium fontanum
Vanlig arve
Skrubbær

Chamaepericlymenum suecicum

Knegras

Danthonia decumbens

Sølvbunke

Deschampsia cespitosa

Krekling

Empetrum nigrum coll.

Krattmjølke

Epilobium montanum

Åkersnelle

Equisetum arvense

Skogsnelle

Equisetum sylvaticum

Øyentrøst

Euphrasia stricta coll.

Raudsvingel

Festuca rubra

Mjødurt

Filipendula ulmaria

Vrangdå

Galeopsis bifida

Strandkryp

Glaux maritima

Fugletelg

Gymnocarpium dryopteris

Paddesiv

Juncus bufonius

Lyssiv

Juncus effusus

Trådsiv

Juncus filiformis

Saltsiv

Juncus gerardii

Einer

Juniperus communis

G

G
G
F

F
G

F
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Norsk navn

Vitenskapelig navn

Merknad

Gulskolm

Lathyrus pratensis

Følblom

Leontodon autumnalis

Tiriltunge

Lotus corniculatus

Engfrytle

Luzula multiflora ssp. multiflora

Hårfrytle

Luzula pilosa

Storfrytle

Luzula sylvatica

Hanekam

Lychnis flos-cuculi

Blåtopp

Molinia caerulea

Pors

Myrica gale

Rome

Narthecium ossifragum

Gjøkesyre

Oxalis acetocella

Furu

Pinus sylvestris

Strandkjempe

Plantago maritima

Tunrapp

Poa annua

Tepperot

Potentilla erecta

Engsoleie

Ranunculus acris coll.

Krypsoleie

Ranunculus repens

Småengkall

Rhinanthus minor

Bringebær

Rubus idaeus

Engsyre

Rumex acetosa

Ørevier

Salix aurita

Selje

Salix caprea

Gullris

Solidago virgaurea

Rogn

Sorbus aucuparia

Blåknapp

Succisa pratensis

Skogstjerne

Trientalis europaea

Rødkløver

Trifolium pratense

Kvitkløver

Trifolium repens

Fjæresauløk

Triglochin maritima

F

Strandstjerne

Tripolium pannonicum

F

Hestehov

Tussilago farfara

G

Blåbær

Vaccinium myrtillus

Tyttebær

Vaccinium vitis-idaea

Fuglevikke

Vicia cracca

Myrfiol

Viola palustris

G
G

F

G

G
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Vedlegg 3

Skjøtselsplan for Våttviksletta, Leka
kommune, Trøndelag fylke,

Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype
Revidert 2019

Våttviksletta slåttemark, sett fra vest mot øst. UTM33 7223434N 347857Ø. Foto: S.N. Grenne.
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2

Skjøtselsplan for Våttviksletta slåttemark

VOL. x | 0

GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Arnfinn Holand

Arnfinn Holand

A

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 19.10.2011

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 22.08.2011

DATO REVIDERING: 01.12.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 13.06.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Befaring og samtaler
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV : Kirstin

Maria Flynn , Miljøfaglig Utredning AS

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Synnøve

Nordal Grenne, NIBIO

FIRMA:

NIBIO

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

UTM33

7223428N

347879Ø

16/16 m.fl.

DEL AV VERNEOMRÅDE:

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

HVILKET VERN:

6,5 daa.

Fredet
kulturminne

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

7,5 daa.

Skei og
Skeisnesset
utvalgte
kulturlandskap

2.1 Innledning
Revidering av skjøtselsplanen for Våttviksletta i Leka kommune er utført på oppdrag fra
Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av skjøtselsplaner i Trøndelag.
Prosjektet har vært et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO, Avdeling for
Kulturlandskap og Biomangfold. Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har gjennomført registreringene ved
Våttviksletta og revidert skjøtselsplanen. Skjøtselsplanen for Våttviksletta ble første gang utarbeidet i
2011 av Kirstin Maria Flynn, Miljøfaglig utredning. Dette var i forbindelse med oppfølging av
handlingsplan for slåttemarker i Nord-Trøndelag. Beskrivelsene i revidert skjøtselsplan er basert på
skjøtselsplanen fra 2013, men noe av teksten er endret. Det ble tatt befaring i enga sammen med
grunneier og bruker Arnfinn Holand den 13.06 2019. Avgrensingen av slåttemarksarealet for
Naturbase er noe endret ved revideringen i 2019 ifht forrige skjøtselsplan.
Lokaliteten ligger innenfor Skei og Skeisnesset utvalgte kulturlandskap på Leka og består av en slette
på sørøstsiden av Skeisnesset på Leka. Leka er en del av strandflaten som danner grunt hav med
mange små øyer langt til havs. Øya har bred strandflate, men midtre deler på øya har lavere
fjellpartier. Berggrunnen består hovedsakelig av gabbro, metagabbro og pyroksenitt, samt leirstein
med noe sandstein og kalkstein i de laveste partiene. Store deler av øya Leka består av serpentinitt og
olivinstein. Bergartene i området er vulkanske gangbergarter i form av kvartskeratofyr (også kalt
plagiogranitt) og basalt. Rike bergarter medfører at Våttviksletta som består av en nokså tykk marin
avsetning av grus og sand blir forholdsvis baserik, noe som vises i den kalkkrevende vegetasjonen.
Leka har et typisk kystklima. Lokaliteten ligger i sørboreal sone i klart oseanisk seksjon, knapt 40

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for
slåttemark, utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).
1
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m.0.h. Ved målestasjonen på Leka, 47 meter over havet, er det en gjennomsnittlig årsnedbør på 1 425
mm, og gjennomsnittstemperaturen ligger på 5,2 °C. Lokaliteten grenser til kystlynghei i sørøst, nord
og vest. I øst og sørvest grenser den til rike strandberg og tang-vollvegetasjon langs strendene.

Topografisk kart som viser beliggenheten til lokaliteten Våttviksletta i Leka kommune (inntegnet med
rødt). Kartgrunnlag: Norge digitalt.
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Ortofoto fra 2014 som viser avgrensingen av Våttviksletta slåttemark, inntegnet med rød grense.
Lokalitetsgrense etter forrige skjølselsplan 2011, inntegnet med svart. Kulturminne med sikringssone
er skravert med blått. Restaureringsareal etter grustak inntegnet med rosa grense. Kartgrunnlag:
Norge digitalt.
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2.1 Tradisjonell og nåværende drift
Våttviksletta har hatt langvarig tradisjonell hevd med slått, det er tydelig fra områdene som er i god
tilstand. Slåttemarka har vært drevet med ekstensiv drift der skjøtselen i dag og tidligere utføres i form
av sen slått. Det har i noen år vært slått med kantklipper, og i 2010 ble den kun beitet av sau (Flynn, K.
2011). Det er to naust ved stranda i øst. I den nordlige delen av enga er det funnet rester av flere
middelaldertufter. Det ble tatt ut grusmasser på lokaliteten på 1970 -80-tallet i området ved
middelaldertuftene. Enga er av den grunn delt på to høydenivåer og bakken mellom disse ble gravd ut i
forbindelse med masseuttaket. På den nordlige delen har det vært en del grantrær som nå er ryddet.
Dette har gjort enga her ganske tuete. På den sørlige delen er mye av enga ødelagt av masseuttaket,
men kantsoner står igjen, spesielt vest og nord for det sørligste naustet.
Det blir i dag brukt tohjulsslåmaskin til slåtten av graset. Graset blir enten hesjet eller bakketørket,
vendet og raket for hand. Arbeidet med skjøtselen er væravhengig både i forhold til slått og tørking av
gras. I en periode var deler av enga ganske gjengrodd med busker og trær (Nilsen & Fremstad 2000),
men har i senere år blitt ryddet for mye av dette. Dette er gjort for å åpne opp arealer med gjengrodd
kulturmark. Våttviksletta blir høst- og vinterbeita etter slått hvert år av gammelnorsk sau. Sauer på
beite hjelper til med å holde nede kratt og de lager ingen skader og lite spor i engene.

2.2 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Bruker har skjøttet arealene årlig i tråd med skjøtselsplanen. Området blir skjøttet som slåttemark
med sen årlig slått og hesjing/bakketørking og fjerning av graset. Bruker har begynt å restaurere
området som ble utsatt for masseuttak, og ønsker å fortsette med å legge utover dungene med matjord.
Bruker ønsker å restaurere de ødelagte arealene tilbake til slåtteeng med jevn struktur, men venter
fortsatt på en avklaring fra fylkesarkeolog angående tillatelse til dette pga. kulturminnevernet.
I første skjøtselsplan fra 2011 refereres det til foringsplassen på Våttviksletta. Dette er ifølge bruker en
feiloppfatning. Det har aldri blitt foret noe på det stedet. Utformingen skyldes at det under grusuttaket
var et ganske dypt hull som av tiltakshaver (kommunen) ble fylt igjen ved hjelp av gravemaskin.
Bruker har lagt merke til at alle steder som er påvirket av maskinarbeid er det mye mer problemarter,
f.eks. hundekjeks. Maskinrestaurering er fort gjort, men ødelegger helt verdiene biologisk sett, ifølge
bruker.
Når det gjelder frøspredning, foreslås det å rake høyet utover på de restaurerte områdene. Ifølge
bruker synes han dette er et godt råd, men det krever litt lengre finværsperiode. Bakketørkingens store
fare er duggfall, derfor vil alltid bakketørking måtte gå hånd i hånd med godværet. Den typiske
vindretningen ved godvær er sørøst vind i dette området. I 2019, dagen før innberging av høyet ble det
kuling fra SØ og kanskje så mye som 1/3 av høyet blåste av gårde. Dette er måten frøspredning er mest
effektivt. Det blir stadig mer av artene fra «morenga» utover den delen av enga som er restaurert.
Største utfordringen angående uønskede arter er at det i 2019 kom inn hundekjeks i tidligere omrotete
områder. Tidligere har bruker prøvd å luke hvert enkelt eksemplar, men det ble ikke oppnådd i 2019
(Arnfinn Holand pers. medd. 2019)
Hovedmålsettingen med skjøtselen har vært å «opprettholde de åpne arealene med slåttemark med
det botaniske mangfoldet som finnes der i dag». I tillegg har det vært et mål å holde andelen med
lågvokst og relativt artsrik fattigeng minst på samme nivå som i 2011. Målsettinga er oppfylt når det
gjelder å opprettholde åpne arealer og når det gjelder å holde andelen relativt artsrik fattigeng minst
på samme nivå som ved forrige kartlegging i 2011.

2.3 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Ved revideringen ble det ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypen. Naturtypen til
lokaliteten er slåttemark med utforminga tørr, meget baserik eng i lavlandet. Vegetasjonstypen er i
hovedsak kalk-tørreng. Ved sjøen er det innslag av rike strandberg og sør og nord for lokaliteten er det
kystlynghei av rik utforming. Innen lokaliteten forekommer NiN-grunntype: T32-C7 svakt kalkrik eng
med ekstensivt hevdpreg.
Ved tidligere kartlegging er det funnet en god del naturengarter av karplanter; gulmaure, bakkesøte,
stortveblad, småengkall og marinøkkel (Setran 2010) og blant annet engkvein, gulaks, gråstarr,
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slåttestarr, smyle, engfrytle, blåtopp og engrapp (Nilsen & Fremstad 2000). Ved feltarbeidet i 2010 ble
disse naturengartene registrert: småengkall, kjerteløyentrøst, blåklokke, ryllik, tepperot, blåknapp,
tiriltunge, gjellkarve, jordnøtt, harerug, gulmaure, bakkesøte (NT), smalkjempe, marinøkkel, blåstarr,
engfrytle, gulaks og engkvein. Bakkesøte, som normalt blomstrer seint på sommeren, blomstrer her på
forsommeren. I kantsoner er det en del røsslyng. I fuktigere søkk finnes arter som jåblom og gulsildre.
På strandberga er det noe bergveronika, kattefot, blåfjær og bitterbergknapp. Om våren er det normalt
en del stortveblad (pers.med. Arnfinn Holand). Nyseryllik, rødkløver og sølvbunke vokser spesielt i
området rundt foringsplassen og viser at det jorda her har blitt mer næringsrik (fordi de er nitrofile
arter).
Det har i tillegg blitt registrert en god del beitemarksopp på slåttemarka. Dette er sopparter som tåler
veldig lite gjødsling og gjengroing og er derfor gode indikatorer på kulturlandskap i god hevd. Arter
som kjeglevokssopp, honningvokssopp, liten vokssopp, spissvokssopp, skjørvokssopp,
grønnvokssopp, gulvokssopp, mønjevokssopp, tjærerødskivesopp, melrødskivesopp, mørktannet
rødskivesopp, lillagrå rødskivesopp (VU), rombesporet rødskivesopp (NT), silkerødskovesopp,
beiterødskivesopp, fiolettgrå rødskivesopp, flammefotrødskivesopp (NT), tyrkerrødskivesopp (NT),
Entoloma atrocoeruleum (NT), brunsvart jordtunge og gul småfingersopp. Dette store antallet arter av
beitemarksopp viser at de delene av slåtteenga som de vokser på er i god hevd og er svært verdifulle.
Lokaliteten ble oppsøkt 09.09.2012 av Harald Bratli i forbindelse med ARKO-prosjektet (Bratli et al.
2011) og av J.B. Jordal 14.09.2013 (Jordal 2014). Det ble i 2012 funnet følgende beitemarksopp: gul
småkøllesopp, semsket rødspore (NT), rombesporet rødspore (VU), silkerødspore, beiterødspore,
færøyrødspore, grå vokssopp, liten mønjevokssopp, skarlagenvokssopp og honningvokssopp(det. J.B.
Jordal). Nye funn av J.B. Jordal i 2013: gul småfingersopp, blektuppet småkøllesopp, Entoloma
atrocoeruleum (NT), ravnerødspore (NT), striperødspore, Entoloma kervernii (VU), Entoloma
longistriatum, vorterødspore, mørktannet rødspore, skjør vokssopp, gul vokssopp, mønjevokssopp,
kjeglevokssopp, musserongvokssopp (NT), liten vokssopp, seig vokssopp, seig vokssopp, lutvokssopp
(NT), engvokssopp, papegøyevokssopp og krittvokssopp.
Følgende mer interessante karplanter ble notert: engkvein, fjellmarikåpe, kattefot, gulaks, dunhavre,
blåklokke, blåstarr, engstarr, kornstarr, bråtestarr, lodnerublom, bakkesvingel, hvitmaure, gulmaure,
tiriltunge, bakkefrytle, finnskjegg, jåblom, gjeldkarve, tettegras, smalkjempe, fjellrapp, tepperot,
småengkall, knoppsmåarve, gulsildre, føllblom, bitterbergknapp, blåknapp, legeveronika, engfiol og
myrfiol (Holien m.fl.2014).
Ved befaringen i slåttemarka i 2019 ble de fleste artene som tidligere er registrert gjenfunnet bl.a.
marinøkkel, bakkesøte, stortveblad, gjeldkarve, smalkjempe, karve, hvitmaure, gulaks, rød
jonsokblom, gulmaure, småengkall, blåklokke, fuglevikke, engfiol (se artsliste).

2.4 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

x
x
x

Begrunnelse:
Skjøtselen har vært tilfredsstillende for å oppnå målene jfr skjøtselsplanen og har i høy grad
ført til at arealene med åpen engvegetasjon og andelen relativt artsrik fattigeng, har blitt
opprettholdt. Bruker ønsker å fortsette å legge utover dungene med matjord, og restaurere de
ødelagte arealene tilbake til slåtteeng med jevn struktur, men har foreløpig ikke fått tillatelse
til det pga. kulturminnevernet.
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I LITEN
GRAD

x

2.5 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

•

Opprettholde det åpne arealet med den jevne slåttemarkstrukturen og forekomstene av de
karakteristiske naturengplantene på enga.

•

Opprettholde dagens hevd og verdi for lokaliteten gjennom tradisjonell skjøtsel og rydding.

•

Opprettholde forekomster av rødlistede beitemarksopper og en karplante.

EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

•

Restaurere de ødelagte arealene med masseuttak tilbake til slåtteeng med jevn struktur og
artsinventar som de intakte delene av enga.

TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

•

Ny registrering av beitemarksopp på de restaurerte områdene (2025) for å vurdere om
restaureringen har fungert og dette arealet utvikler seg mot natureng. (Det vil ikke være ferdig
restaurert da, men en kan få en indikasjon på om det går i riktig retning).

•

Redusere utbredelsen av nitrogenelskende arter som sølvbunke, nyseryllik og rødkløver med minst
10 % hvert år.

2.6 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Masseuttaket må restaureres. Slik det er i dag er det en stor
sårkant etter gravingen som til dels eroderes.

•

I tillegg er det natureng i god hevd ovenfor «såret» som bør
bevares.

•

For å stoppe erosjon innover enga må kanten bygges opp og
jevnes så mye som mulig.

•

Masser utenfra må ikke brukes. Jordmassene som er lagret
i hauger kan brukes.

•

Hvis det er noe jord igjen kan det legges i bunn av
massetaket og på foringsplassen, men sårkanten har
førsteprioritet.

•

Dette kan utføres med en liten, lett gravemaskin, men den
må ikke kjøre utenfor veien.

•

Mye av enga vil ha dårlig kvalitet i lang tid fremover, men
høstbeite kan gjøre at restaureringsprosessen går noe
raskere.

•

Rydde lauvoppslag i kanter og på eng.

•

Fruktbærende lauvtrær som rogn, hegg og seljetrær som gir
gåsunger om våren må gjerne settes igjen som mat til fugler
og insekter.
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PRIORITERING
(ÅR)

Kr/AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

20202025

1,0 daa.
Kr.300./time
20 t/daa

Vinter
Uttak av
trær bør
gjøres på
frossen
mark

2.7

Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)

2.7.1. Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

•

Slåttemarka skjøttes med sen årlig slått (etter 20.juli).

•

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har
blomstret og satt frø.

•

Tørre bakker slås bare annenhvert år.

•

Graset hesjes eller bakketørkes i 2-4 dager før det samles
sammen og fraktes vekk for å unngå en gjødslingseffekt om
graset blir liggende.

•

For å hjelpe frøspredningen til de restaurerte områdene kan
graset gjerne samles der for bakketørking.

•

Tilleggsforing må ikke skje på slåtteenga da dette fører til
gjødsling og tråkkskader.

Årlig

Kr/ AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

5,5 daa

TIDSROM
(MND/UKE)

Uke 3033

Kr.
2000/daa

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste
halvdel av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og
vekstsesongen. Følg derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå,
avhengig av bratthet. Kantklipper med senn kan og benyttes på mindre areal der det er
vanskelig å komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av
jorda og kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).

2.7.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

•
•

Høstbeite med sau er en fordel i dette området.
Det er positivt at slåttemarka beites godt ned utover høsten
for å hindre at daugras blir liggende og grønngjødsle
arealene.

•

Vårbeite bør ikke forekomme av hensyn til orkideer.

•

Beitetrykket må tilpasses fôrtilgangen.

Årlig

Kr/AREAL/
(DEL)OMRÅDE

6,5 daa

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
- Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
- Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen
neste vår.
- Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
- Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang)
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TIDSROM
(MND/UKE)

Mai,
sept, okt.

- Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
- Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
- Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
- Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer) bør ikke beites.
- Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka.
Det vil gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
- Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka.

2.8 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

Skjøtselsplanen bør revideres innen 5-7 år dvs 2025- 2026.
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Arnfinn Holand i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag.

2.9 Bilder fra lokaliteten

Våttviksletta sett fra vest mot øst. Her vises det nordlige naustet og en dunge med matjord etter
masseuttaket midt i bildet. UTM33 7223423N 347866Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 13.07.2019 /
NIBIO.
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Våttviksletta sett fra sør mot nord. Her vises i bakgrunnen området som ble ødelagt av masseuttak og
en dunge med matjord midt i bildet. UTM33 7223418N 347905Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne.
13.07.2019 / NIBIO.

Våttviksletta sett fra sør mot nord. Her vises området som ble ødelagt av masseuttak og en dunge med
matjord til høyre i bildet. UTM33 7223425N 347912Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 13.07.2019 /
NIBIO.
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Bildet viser et parti av Våttviksletta sett fra vest mot øst. UTM33 7223428N 347834Ø. Foto:
Synnøve Nordal Grenne. 13.07.2019 /NIBIO.

Marinøkkel og smalkjempe m.fl. arter i slåttemarka i Våttviksletta. UTM33 7223421N 347921Ø Foto:
Synnøve Nordal Grenne. 13.07.2019 / NIBIO.
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Bakkesøte i slåttemarka i Våttviksletta. UTM33 7223421N 347921Ø. Synnøve Nordal Grenne.
13.07.2019 / NIBIO.
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3 Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse til Naturbase
Id
Naturtype
Utforming

BN00015490
Slåttemark

Verdi
Utvalgt
Registreringdato
Tilstand
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse

A - svært viktig
Ja
22.10.2019
God hevd
Nei
Nei
Slått

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Tørr, meget baserik eng i lavlandet

Basert på kriterier for verdisetting (Faktaark 2015 – Kulturmark, Miljødirektoratet.no)
utløser størrelse kombinert med tilstand og artsmangfold A-verdi. Enga har god tilstand
og er i aktiv bruk med kontinuerlig ekstensiv tradisjonell hevd. Artsrik, ingen/lite
gjødselpåvirket og vegetasjonsmessig dominert av slåttemarks-struktur. På grunnlag av
at deler av slåtteenga er i forholdsvis god hevd, og at det øvrige arealet (til tross for
ødeleggelsene etter masseuttakket) anses å ha restaureringspotensial kan verdi A –
svært viktig forsvares. Området er i tillegg vokseplass for 21 beitemarksopparter (inkl. 5
rødlistearter) og en rødlistet karplante, samt flere naturengarter som indikerer langvarig
hevd, og dermed støtter opp om denne verdisettinga.
Revidering av skjøtselsplanen for Våttviksletta i Leka kommune er utført på oppdrag fra
Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av skjøtselsplaner i
Trøndelag. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO,
Avdeling for Kulturlandskap og Biomangfold. Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har
gjennomført registreringene ved Våttviksletta og revidert skjøtselsplanen.
Skjøtselsplanen for Våttviksletta ble første gang utarbeidet i 2011 av Kirstin Maria Flynn,
Miljøfaglig utredning. Dette var i forbindelse med oppfølging av handlingsplan for
slåttemarker i Nord-Trøndelag. Beskrivelsene i revidert skjøtselsplan er basert på
skjøtselsplanen fra 2011, men noe av teksten er endret. Det ble tatt befaring i enga
sammen med grunneier og bruker Arnfinn Holand den 13.06 2019. Avgrensingen av
slåttemarksarealet for Naturbase er endret ved revideringen i 2019 ifht forrige
skjøtselsplan.
Lokaliteten ligger innenfor Skei og Skeisnesset utvalgte kulturlandskap på Leka og består
av en slette på sørøstsiden av Skeisnesset på Leka. Leka er en del av strandflaten som
danner grunt hav med mange små øyer langt til havs. Øya har bred strandflate, men
midtre deler på øya har lavere fjellpartier. Berggrunnen består hovedsakelig av gabbro,
metagabbro og pyroksenitt, samt leirstein med noe sandstein og kalkstein i de laveste
partiene. Store deler av øya Leka består av serpentinitt og olivinstein. Bergartene i
området er vulkanske gangbergarter i form av kvartskeratofyr (også kalt plagiogranitt)
og basalt. Rike bergarter medfører at Våttviksletta som består av en nokså tykk marin
avsetning av grus og sand blir baserik, noe som vises i den kalkkrevende vegetasjonen. .
Leka har et typisk kystklima. Lokaliteten ligger i sørboreal sone i klart oseanisk seksjon,
knapt 40 m.0.h. Ved målestasjonen på Leka, 47 meter over havet, er det en
gjennomsnittlig årsnedbør på 1 425 mm, og gjennomsnittstemperaturen ligger på 5,2 °C.
Lokaliteten grenser til kystlynghei i sørøst, nord og vest. I øst og sørvest grenser den til
rike strandberg og tang-vollvegetasjon langs strendene.
Naturtypen til lokaliteten er slåttemark med utforminga tørr, meget baserik eng i
lavlandet. Vegetasjonstypen er i hovedsak kalk-tørreng. Ved sjøen er det innslag av rike
strandberg og sør og nord for lokaliteten er det kystlynghei av rik utforming. Innen

lokaliteten forekommer følgende NiN-grunntype: T32-C7 svakt kalkrik eng med ekstensivt
hevdpreg.
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Artsmangfold

Ved tidligere kartlegging er det funnet en god del naturengarter av karplanter;
gulmaure, bakkesøte, stortveblad, småengkall og marinøkkel (Setran 2010) og blant
annet engkvein, gulaks, gråstarr, slåttestarr, smyle, engfrytle, blåtopp og engrapp
(Nilsen & Fremstad 2000). Ved feltarbeidet i 2010 ble disse naturengartene registrert:
småengkall, kjerteløyentrøst, blåklokke, ryllik, tepperot, blåknapp, tiriltunge, gjellkarve,
jordnøtt, harerug, gulmaure, bakkesøte (NT), smalkjempe, marinøkkel, blåstarr,
engfrytle, gulaks og engkvein. Bakkesøte, som normalt blomstrer seint på sommeren,
blomstrer her på forsommeren. I kantsoner er det en del røsslyng. I fuktigere søkk finnes
arter som jåblom og gulsildre. På strandberga er det noe bergveronika, kattefot, blåfjær
og bitterbergknapp. Om våren er det normalt en del stortveblad (pers.med. Arnfinn
Holand). Nyseryllik, rødkløver og sølvbunke vokser spesielt i området rundt
foringsplassen og viser at det jorda her har blitt mer næringsrik (fordi de er nitrofile
arter). Det ble i tillegg registrert en god del beitemarksopp på slåttemarka. Dette er
sopparter som tåler veldig lite gjødsling og gjengroing og er derfor gode indikatorer på
kulturlandskap i god hevd. Arter som kjeglevokssopp, honningvokssopp, liten vokssopp,
spissvokssopp, skjørvokssopp, grønnvokssopp, gulvokssopp, mønjevokssopp,
tjærerødskivesopp, melrødskivesopp, mørktannet rødskivesopp, lillagrå rødskivesopp
(VU), rombesporet rødskivesopp (NT), silkerødskovesopp, beiterødskivesopp, fiolettgrå
rødskivesopp, flammefotrødskivesopp (NT), tyrkerrødskivesopp (NT), Entoloma
atrocoeruleum (NT), brunsvart jordtunge og gul småfingersopp. Dette store antallet
arter av beitemarksopp viser at de delene av slåtteenga som de vokser på er i god hevd
og er svært verdifulle. Lokaliteten ble oppsøkt 09.09.2012 av Harald Bratli i forbindelse
med ARKO-prosjektet (Bratli et al. 2011) og av J.B. Jordal 14.09.2013 (Jordal 2014). Det
ble i 2012 funnet følgende beitemarksopp: gul småkøllesopp, semsket rødspore (NT),
rombesporet rødspore (VU), silkerødspore, beiterødspore, færøyrødspore, grå
vokssopp, liten mønjevokssopp, skarlagenvokssopp og honningvokssopp(det. J.B.
Jordal). Nye funn av J.B. Jordal i 2013: gul småfingersopp, blektuppet småkøllesopp,
Entoloma atrocoeruleum (NT), ravnerødspore (NT), striperødspore, Entoloma kervernii
(VU), Entoloma longistriatum, vorterødspore, mørktannet rødspore, skjør vokssopp, gul
vokssopp, mønjevokssopp, kjeglevokssopp, musserongvokssopp (NT), liten vokssopp,
seig vokssopp, seig vokssopp, lutvokssopp (NT), engvokssopp, papegøyevokssopp og
krittvokssopp. Følgende mer interessante karplanter ble notert: engkvein, fjellmarikåpe,
kattefot, gulaks, dunhavre, blåklokke, blåstarr, engstarr, kornstarr, bråtestarr,
lodnerublom, bakkesvingel, hvitmaure, gulmaure, tiriltunge, bakkefrytle, finnskjegg,
jåblom, gjeldkarve, tettegras, smalkjempe, fjellrapp, tepperot, småengkall,
knoppsmåarve, gulsildre, føllblom, bitterbergknapp, blåknapp, legeveronika, engfiol og
myrfiol (Holien m.fl.2014). Ved befaringen i slåttemarka i 2019 ble de fleste artene som
tidligere er registrert gjenfunnet bl.a. marinøkkel, bakkesøte, stortveblad, gjeldkarve,
smalkjempe, karve, hvitmaure, gulaks, rød jonsokblom, gulmaure, småengkall,
blåklokke, fuglevikke, engfiol (se artsliste).

Påvirkning

Ekstensiv drift der skjøtselen i dag som tidligere utføres i form av slått og hesjing/bakketørking av
gras i siste halvdel av juli. Det er høstbeite av sau på lokaliteten. Det ble tatt ut grusmasser på
lokaliteten på 1970 -80-tallet i nordlige del av området ved middelaldertufter.
ingen
Slåttemarka skjøttes med sen årlig slått (etter 20.juli). Slåtten bør skje etter at de fleste artene har
blomstret og satt frø. Graset hesjes eller bakketørkes i 2-4 dager før det samles sammen og
fraktes vekk for å unngå en gjødslingseffekt om graset blir liggende. For å hjelpe frøspredningen til
de restaurerte områdene kan graset gjerne samles der for bakketørking. Tilleggsforing må ikke
skje på slåtteenga da dette fører til gjødsling og tråkkskader.
Masseuttaket må restaureres. Slik det er i dag er det en stor sårkant etter gravingen som til dels
eroderes. I tillegg er det natureng i god hevd ovenfor «såret» som bør bevares. For å stoppe
erosjon innover enga må kanten bygges opp og jevnes så mye som mulig. Masser utenfra må ikke
brukes. Jordmassene som er lagret i hauger kan brukes. Hvis det er noe jord igjen kan det legges i
bunn av massetaket og på foringsplassen, men sårkanten har førsteprioritet. Dette kan utføres
med en liten, lett gravemaskin, men den må ikke kjøre utenfor veien. Mye av enga vil ha dårlig
kvalitet i lang tid fremover, men høstbeite kan gjøre at restaureringsprosessen går noe raskere.
Rydde lauvoppslag i kanter og på eng.

Fremmede Arter
Skjøtsel
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Landskap

Mangler
Totalareal (daa)
Kommuner
Kilder

Slåttemarka inngår i et helhetlig jordbrukslandskap på Skei med hovedsakelig fulldyrket mark og
beitemark, der det meste av slåttemarkene er forsvunnet. I så måte utgjør slåttemarka en viktig
og sentral del for et økt mangfold i kulturlandskapsbildet. Området Skei og Skeisnesset inngår
forøvrig i utvalgte kulturlandskap, med kystlynghei, kulturbetinget enger, rødlistede naturtyper og
arter, fuglefredningsområde og kulturminner.
6,5 daa (inkl. ca 1 daa restaureringsareal)
Leka

Nilsen, L. S. & Fremstad, E. 2000. Skjøtselsplan for Skeisnesset, Leka, Nord-Trøndelag, NTNU
Vitensk.mus. Rapp. Bot. Ser. 2000-1
http://www.ntnu.no/vmuseet/botavd/botserie.html#2000
Leka kommune
Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B 2012. Skjøtselsplan for Skei utvalgte
kulturlandskap i Leka kommune http://www.mfu.no/
Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Våttviksletta slåttemark, Leka kommune,
Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-38, 13 s.

Artsliste
Artslista er basert på en rask gjennomgang av lokaliteten, og er ikke uttømmende
Norsk navn
Natureng- og tyngdepunktarter
Gulaks
Gulmaure
Bakkesøte
Blåklokke
Harerug
Hvitmaure
Tiriltunge
Tepperot
Legeveronika
Engfiol
Kattefot
Småengkall
Marinøkkel
Gjeldkarve
Smalkjempe
Andre engarter
Rød jonsokblom
Flekkmarihånd
Bitterbergknapp
Blåfjær
Jåblom
Blåknapp
Ryllik
Engkvein
Marikåpe sp.
Bekkeblom
Hvitbladtistel
Kvassbunke
Rødsvingel
Mjødurt

Latinsk
Anthoxanthum odoratum
Galium verum
Gentianella campestris
Campanula rotundifolia
Bistorta vivipara
Galium boreale
Lotus corniculatus
Potentilla erecta
Veronica officinalis
Viola canina ssp. canina
Antennaria dioica
Rhinanthus minor ssp. minor
Botrychium lunaria
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Silene dioica
Dactylorhiza maculata maculata
Sedum acre
Polygala vulgaris vulgaris
Parnassia palustris
Succisa pratensis
Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Alchemilla sp.
Caltha palustris
Cirsium heterophyllum
Deschampsia cespitosa
Festuca rubra
Arctostaphylos uva-ursi
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År registrert
2011/2012
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Rekartlagt/år
2019
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Skogstorkenebb
Enghumleblom
Engforglemmegei
Engsoleie
Engsyre
Følblom
Løvetann sp.
Engforglemmegei
Hvitkløver
Rødkløver
Tveskjeggveronika
Fuglevikke
Engrapp
Engfrytle
Nyseryllik
Øyentrøst
Stortveblad
Gråstarr
Slåttestarr
Loppestarr
Jordnøtt
Blåstarr
Knappsiv
Gulsildre
Bergveronika
Strandrør
Gåsemure
Tettegras
Hestehov
Kornstarr
Sløke
Myrfiol
Fjellmarikåpe
Vendelrot
Hundegras
Kant- og (beite) skogsarter
Smyle
Bjørk
Røsslyng
Skogstjerne
Skrubbær
Gaukesyre
Gran
Selje
Blåtopp
Blokkebær
Einer

Geranium sylvaticum
Geum rivale
Myosotis scorpioides
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Scorzoneroides autumnalis
Taraxacum officinale agg.
Myosotis scorpioides
Trifolium repens
Trifolium pratense
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
Poa pratensis
Luzula multiflora
Achillea ptarmica
Euphrasia sp.
Listera ovata
Carex canescens
Carex nigra nigra
Carex pulicaris
Conopodium sp.
Carex flacca
Juncus conglomeratus
Saxifraga aizoides
Veronica fruticans
Phalaris arundinacea
Potentilla anserina
Pinguicula vulgaris
Tussilago farfara
Carex panicea
Angelica sylvestris
Viola palustris
Alchemilla alpina
Valeriana sambucifolia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x

Avenella flexuosa
Betula pubescens
Calluna vulgaris
Lysimachia europaea
Cornus suecica
Oxalis acetosella
Picea abies
Salix caprea caprea
Molinia caerulea
Vaccinium uliginosum
Juniperus communis

X
X
X
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X
x
X
X

x
x
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Vedlegg 4

Skjøtselsplan for slåttemark på Oppgården i
Kvelia, Lierne kommune, Trøndelag fylke
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Oversiktsbilde over Oppgården i Kvelia, slåttemarka ligger til høyre for tunet. Foto: Anders
Lyngstad 10.7. 2019
NIBIO
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2 Skjøtselsplan for slåttemark på Oppgården
GRUNNEIERE:

ANSVAR SKJØTSEL:

Hilde Kveli

Grunneier. Ole Harald Kveli har gjort
mye av arbeidet

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 2000

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 21.-25.7.

DATO 1. REVIDERING:

desember 2012

DATO BEFARING (1. REVIDERING):

DATO 2. REVIDERING:

november 2019

DATO BEFARING (2. REVIDERING): 9.7.

LOKALITETSVERDI
I NATURBASE 1:

A

1998 og 25.-29.7. 1999.

31.8. 2012
og 11.7. 2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Samtaler med Ole Harald Kveli 9.7 2019, dessuten e-post med spørreskjema seinhøsten 2019.
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV: Asbjørn

Moen og Liv S. Nilsen

1. REVIDERTE UTGAVE UTFORMET AV: Anders

Mona

2. REVIDERTE UTGAVE UTFORMET AV: Anders

Lyngstad

FIRMA:

NTNU Vitenskapsmuseet

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

32 V

716342-716347

72457-72478

14/1

NÅVÆRENDE
LOKALITET:

AREAL

PÅ

SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE

30 daa

DEL AV VERNEOMRÅDE:

Nei

DEL AV UTVALGT KULTURLANDSKAP:

Ja, Kvelia UKL

HVILKET VERN:

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

30 daa

2.1 Innledning
Oppgården i Kvelia (forsidebilde, figur 1) ligger vakkert til i de sørvendte liene innunder Kveliberget. Garden
har ei lang historie, og har vært sentrum for mye av virksomheten i Kvelia, ikke minst gjennom utstrakt bruk
av utmarka til slått og beite (Moen & Nilsen 2000). Berggrunnen er variert og rik (grønnskifer, grønnstein,
kalkglimmerskifer, kalksilikatgneis, tuffitt, amfibolitt), og det er dels tynt og dels nokså tjukt dekke av
morene (https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn). Høgda over havet er 345-430 m (slåttemarka 350-395
moh.), og lokaliteten er i mellomboreal vegetasjonssone og i overgangsseksjonen (mellom svakt oseanisk og
svakt kontinental vegetasjonsseksjon) (Moen 1998, Moen & Nilsen 2000).
Slåttemarka (figur 2-9), som denne skjøtselsplanen gjelder for, utgjør en viktig del av kulturmarka på
Oppgården, men arealmessig er det naturbeitemark (figur 10) som dominerer. Beitemark dekker drøyt 100
daa nord for riksvegen, slåttemarka dekker ca. 30 daa, og i tillegg dekker tunet noen daa. I sør avgrenses

1

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007).
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slåttemarka av riksvegen, i øst mot beitemark på naboeiendommen, og i nord og vest ligger beitemarka og
tunet på garden.
Oppgården ble kartlagt og beskrevet av Moen & Nilsen (2000), og dette grundige arbeidet legges til grunn for
denne skjøtselsplanen. Nilsen (1998) beskriver den første fasen av disse undersøkelsene, og Kvelia ble
oppsøkt igjen i 2009 (Moen & Nilsen 2009). Videre er det også hentet informasjon fra den første reviderte
skjøtselsplanen (Mona 2012). I det videre inkluderes det mye tekst fra disse arbeidene, og så beskrives
tilstand i 2019 i tillegg.

Figur 1. Oversiktsbilde over Oppgården i Kvelia med slåttemarka avgrensa, og store arealer naturbeitemark
nord og vest for slåttemarka. 100 m rutenett, UTM sone 33V.

2.2 Hensyn og prioriteringer
Dette er ei slåttemark som har vært i kontinuerlig drift, og grunneier sier at det praktiske arbeidet er
uproblematisk (figur 11).
Arealet med slåttemark var større tidligere, men gikk over til å brukes som beitemark for ei tid tilbake. Jeg
mener dette i prinsippet bør restaureres («slås opp») og inkluderes, men foreslår at grunneier kan vurdere
dette fram mot neste revisjon av planen. Opprettelsen av Kvelia UKL har gjort dette mer aktuelt enn tidligere.
Det er registrert handmarinøkkel her (figur 12), en rødlisteart med strenge krav til voksestedet. Den krever
imidlertid ingen særskilt behandling, og vil sannsynligvis trives godt med fortsatt tradisjonell slått.
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Figur 2. Slåttemarka og tunet på Oppgården i Kvelia med slåttemarka avgrensa. 100 m rutenett, UTM sone
33V.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Den tidligere bruken av Oppgården med utmark som hører garden til ble summert opp av Moen & Nilsen
(2000), og dette munnet ut i en skjøtselsanbefaling:
I nyere tid har det vært bosetting i Kvelia fra slutten av 1600-tallet (Berg 1996). Etter
Grensekommisjonen av 1743 ble det gitt opplysninger om eng som ga 13 lass med fôr på Oppgården,
og at 20 lass ble slått på fjellmyrer.
Gårdsanlegget slik det ligger i dag, ble bygd av Jens Larsen Kveli i løpet av andre halvdel av 1800tallet. Ved Jordbrukstellinga for 1870 var det, ifølge bygdeboka, fire hester, 28 storfe og 40 småfe på
gården. Det opplyses om 125 daa dyrka mark hvor det ble dyrket nepe og korn og 134 daa naturlig
eng. Fjellslåtten ga årlig 157 lass. Hvis dette er vinterlass som regnes å være ca. 350 kg, vil det si at
ca. 56500 kg fôr årlig ble hentet fra utmarka innen en radius fra ca. 1 til 10 km fra gården! En takst
fra 1880 viser at i alt 49 hus tilhørte gården. Av dette var det 26 høybuer, sju sommerfjøs og tre setrer.
Jens Larsen Kveli var en foregangsmann innen jordbruket, og alltid på jakt etter noe som kunne gi
gevinst i form av bedre avlinger, bedre avltjeneste og redskap som kunne lette arbeidet (Hjulstad
1992, Estil 1998). Fra Skottland hadde han fått ideen om å legge en slags silo for å lage surfôr. For å
hermetisere graset ble det lagt i groper og videre dekt med jord. I dag kan man se rester etter sju slike
surgrasgrubber øst for gården. På 1870-tallet anskaffet Jens Larsen Kveli seg slåmaskin, og han fikk
tidlig storferaser med stor kjøttvekt og melkemengde. Han startet med vekselbruk, grøfta vassjuk
jord, og for å bedre fôrkvaliteten tok han i bruk kunsteng hvor han avlet timoteifrø.
Gården hadde tre setrer, og seterbruket pågikk fra rundt 10.-15. juni til omkring 15.-20. september.
Rømmervassetra nord for Vester Rømmervatnet var hovedsetra. Den ble bygd i 1854 og var i bruk
fram til 1956. Kyr, ungdyr, kalver, geiter og høner ble med til seters. Bare to kyr var igjen på gården.
Setervollen ble slått hvert år, høyet ble tørket, oppbevart i fôrbuene på setra og hentet heim til gården
på førjulsvinteren. I dag står ei av tidligere tre fôrbuer ved setra. På midten av 1990-tallet ble
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slåttetradisjonen på setervollen tatt opp igjen. Vårsetra like vest for gården og høstsetra nordøst for
gården (øst for Auster Rømmervatnet) er det i dag bare tuftene igjen av.
Tidligere ble myr og engskog slått i utmarka. Slåtteintensiteten avtok utover 1900-tallet og Ola Kveli,
som er født i 1921, kan knapt minnes myrslått på myrene ved Rømmervatna (personlig meddelelse).
Høyet ble lagret i fôrbuer og på stakkstenger. Stakkstengene var som regel laget av seintvoksende
gran. Rester etter stakkstenger (…) og tuftene etter Fjellbua som var i bruk til ca. 1930 er fortsatt
synlige. Figur 6 [i Moen & Nilsen (2000), forf. anm.] viser hvor stakkstenger ble registrert under
feltarbeidet i 1998 og 1999, og plasseringen av Fjellbua samt setertuftene og stitraséene i området.
Det var to husmannplasser under Oppgården; Hegglia og Nesmoen. Hegglia var i bruk til rundt 1945
og ble aldri skilt fra som eget bruk. Alle hus ble revet på 1950-tallet, men "plassen" er fortsatt synlig.
Nesmoen, hvor det fortsatt bor folk, ble kjøpt fra gården på 1940-tallet.
Fra to myrer ved gården ble det tatt torv fram til siste verdenskrig. Torva ble brukt som strø i fjøset
og ikke til brensel. Trevirket, som alltid har vært brukt som tømmer og ved, ble fra slutten av 1800tallet salgsvare.
På gårdstunet som ble fredet i 1941 står 12 hus. Selv om bøndene på Oppgården har vært
foregangsmenn ved tidlig å ta i bruk ny teknologi og omlegginger, opphørte ikke slåtten rundt gården.
I Kutschera (1999) uttrykker Ola Kveli det slik: "Det at vi dreiv med høyonn på en slik måte, gikk med
ljåen og slo omkring gården, var meningsløst sett fra et økonomisk synspunkt, men hvis ikke
utviklingen nær sagt hadde blitt stoppet da, hadde ikke Oppgården vært slik som den er i dag".
Oppgården ble fraflyttet i 1977, da nytt våningshus og fjøs sto ferdig på nersida av riksvei 342, men
slåtte- og beitepåvirkningen ved gården er opprettholdt. (…)
Tradisjonelt ble innmarka og setervollen slått hvert år, mens samme areal i utmarka ble slått annet
hvert år. I skjøtselssammenheng anbefales det at innmarka ved gården slås hvert år. (…)
Etter som tradisjonelle slåttemarker i dag er sjeldne, vil opprettholdelse av denne utnyttingen ha
høgest prioritet. Beiteresultatene fra Oppgården viser entydig at beite i tidligere slåttemark fører til
nedgang i antall arter og økning i mengden av problemarter som sølvbunke. Derfor tilrådes ikke beite
som skjøtselsmetode for slåttemark. Det er per i dag ca 30 daa som slås (G4 på vegetasjonskartet). I
tillegg er en utvidelse av slåttearealet ønskelig, ved at tidligere slåttearealer som nå beites igjen blir
slåttemark. (…)
Slått med tohjulstraktor og ljå i de bratteste bakkene i siste halvdel av juli/begynnelsen av august
hvert år, samt tørking på bakken før sammenraking og bort-transportering av høyet må
opprettholdes. I all beitemark hvor slått skal bli gjenopptatt, bør sølvbunketuer ryddes. Dette
arbeidet er allerede påbegynt. I 1998 ble 3-4 daa gammel slåttemark (brukt som beite i noen år) sør
for smia ryddet for sølvbunketuer (med ryddesag). I gjengroende mark må kratt og treoppslag også
ryddes. Ingen form for gjødsling må forekomme, men noe etterbeite om høsten, slik det har vært
tradisjon for, kan fortsette.
I den reviderte skjøtselsplanen anbefaler også Mona (2012) årlig slått.
Det har vært kontinuerlig slått på Oppgården, og også i senere år har det blitt slått hvert år. Området er
ugjødsla. Det brukes i hovedsak tohjulstraktor med slåttesnute ved slåtten (figur 11), og graset bakketørkes.
Ved oppsamling av høyet brukes traktor med svans, og det rakes i tillegg for hand. Høyet brukes som sauefôr.
Det var etterbeite med sau fram til 1995-1996, deretter har det vært beite med kjøttfe og litt sau. I dag går det
ti sauer på naturbeitemark på innmarka i Kvelia. Dyreholdet med melkekyr organiseres nå gjennom Kveli
samdrift, som satte opp et nytt fjøs i 2000.

2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Det er ingen særskilte problemer knytta til skjøtselen. Skjøtselsplanene fra 2000 og 2012 har blitt fulgt opp,
og slåttemarka på Oppgården er i dag i god hevd. Dette er blant de største, viktigste og mest intakte
slåttemarkene i Trøndelag, og vil også komme høgt på ei nasjonal rangering.

72

2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Moen & Nilsen (2000) har følgende beskrivelse av vegetasjon og artsmangfold:
De analyserte rutene [de fleste 2 x 2 m, forf. anm.] viser at følgende arter er vanlige i både beite- og
slåttemark ved Oppgården: engkvein, gulaks, sølvbunke, bleikstarr, marikåpe, ryllik,
skogstorkenebb, vanlig arve, kvitkløver, veikmose og engkransmose. Firkantperikum, smyle,
småengkall og palmemose er bare funnet i ruter på slåttemark, mens fuglevikke, rødkløver, blåkoll,
følblom, løvetann, marinøkkel og prestekrage er mest vanlig i slåttemark. I beitemarka er det særlig
andelen sølvbunke som er stor. Finnskjegg og mjødurt og er også mer vanlige ved beiting, og
strømengden øker. Bjørk og gran er bare registrert i de trebesatte rutene i vest [5 x 5 m, forf. anm.].
Andre arter som kun er registrert her er slåttestarr, kvitveis, enghumleblom, gaukesyre, jonsokblom,
skogstjerne, blåbær, legeveronika, etasjehusmose og storbjørnemose. Engsnelle, engrapp,
hundekjeks, sauesvingel og tunarve er kun registrert i det nyeste beiteområdet, og fjellfiol er til stede
i alle ruter unntatt disse (K8-9, K12-13).
Gjennomsnittlig antall arter i slåttemarka er 31. Beitemark som alltid har vært brukt til beite har et
artsgjennomsnitt på 24, tradisjonell slåttemark som er brukt som beitemark i mange år, har et
gjennomsnitt på 23 arter. Ved smia, i gammel slåttemark brukt som beite bare i noen få år, er det i
gjennomsnitt 24 arter. I det skogdekte beiteområdet i vest er det gjennomsnittlig 33 arter i rutene,
men dette gjelder innen ruter på 25 m2, og ved liten rutestørrelse (4 m2) er nok artsantallet omtrent
som for annen beitemark.
•

Den tradisjonelle slåttemarka har flest arter, og spesielt er antallet av låge urter stort.

•

Sølvbunke tolererer beiting, og arten blir dominerende i dette området når tradisjonell
slåttemark overføres til beitemark.

•

Flere skogsarter er kommet inn i beitemarka i vest der det de siste tiårene er etablert et
tresjikt.

•

Bjørk og gran finnes også andre steder i beitemarka, men er kun inkludert i ruteanalyser i
vest.

•

Selv om det er få ruteanalyser som foreligger, gir de en god dokumentasjon på de
systematiske forskjellene som finnes mellom slåttemark og beitemark; og beitemarka er
forskjellig ut fra tidligere bruk

Moen & Nilsen (2000) oppgir observasjoner av 225 karplantearter ved Oppgården, men dette inkluderer arter
innen et areal på 2 km2, og helt opp til 500 moh. I 2019 ble det registrert 89 karplanter på sjølve slåttemarka,
og så vidt jeg kan se er det ikke noe som tyder på at det er store forandringer i hvilke arter som opptrer. Et
svært interessant funn var to skudd av rødlistearten (sårbar – VU) handmarinøkkel (Botrychium lanceolatum)
som ble funnet øst i slåttemarka, om lag midt oppe bakken (figur 12). Denne arten er ny for Oppgården, men
har blitt funnet på Rømmervassetra. Marinøkkel (B. lunaria) i samme slekt er en annen god slåttemarksart,
og denne er vanlig her.
I vegetasjonskartet (Moen & Nilsen 2000) er slåttemarka kartlagt som G4 – Lågurtslåttemark. I NiN (Natur i
Norge) klassifiseres dette som naturtypen slåttemark. Vegetasjonen føres til hovedtypen T32 Semi-naturlig
eng, og med to grunntyper til stede: Sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg, samt svakt kalkrik eng med klart
hevdpreg (koder T32 C-8, T32 C-20).

2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
Moen & Nilsen (2009) har en vurdering av skjøtselen fram til 2009, og med tilråding om å holde fram med
slåtten, og med et fokus på å slå kantene godt:
Både ved Oppgården og på setra er de områdene som ble prioritert skjøttet for ti år siden fulgt opp
på en fin måte. De gamle blomsterengene (Lågurtslåttemark) som dekker 30 daa ved gården holdes
i god hevd ved slått, og plantesamfunn med arter er som for ti år siden. (…)
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Fastrutene K 1, 4 og 5 [2 x 2 m, forf. anm.] representerer disse blomsterengene, som dekker ca. 30
daa i bakkene øst og sør for Oppgården. Artsinnholdet er høgt (ca. 27 karplantearter pr. rute), og
innslaget av lågurter som prestekrage, harerug og småengkall er høgt, og typisk for enheten. Det
samme gjelder rødlistearten marinøkkel som forekommer vanlig i hele den store enga. I tillegg inngår
en rekke andre låge urter og grasvekster. Denne enga er preget av langvarig slått, uten gjødsling, og
den representerer i dag en sjelden naturtype. Hoveddelen av enga er meget godt tatt vare på, også de
siste ti åra, gjennom regelmessig, årlig slått. Denne må fortsette på samme måte. Imidlertid er det i
kanten i nord, like nedenfor gjerdet, et ca. 1 m bredt belte med høgvokst vegetasjon, og dominans av
urter og gras som kvitbladtistel, mjødurt, firkantperikum og sølvbunke. Årsaken til denne kanten er
nok at dette området er lite slått. Tohjulstraktoren kan være vanskelig å bruke inntil gjerdet, men det
er viktig at dette området blir slått, gjerne med ljå, for å hindre utvikling og spredning av dette
høgvokste samfunnet.
For oversiktens skyld kopierer jeg her inn målene med skjøtselen slik de ble definert av Mona (2012):
Hovedmål for lokaliteten: Opprettholde eller øke kvaliteten av den rike slåttemarka ved
Oppgården. Dette er viktig for å heile miljøet og kulturaktiviteten i Kvelia.
Konkrete delmål: Fortsette slått av den rike slåttemarka.
Ev. spesifikke mål for delområde(r): Kulturformidling, lære seg slått både med ljå og
slåmaskin samt høytørking på bakken og hesjing.
Tilstandsmål arter: Ønsker å opprettholde artsmangfoldet karakteristisk.
Mål for bekjempelse av problemarter/gjengroing: Ingen problemarter.
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

X
X

X

Begrunnelse:
Skjøtselen har i høy grad vært tilfredsstillende, og tilstanden på Oppgården er svært god.
Lokaliteten har samme høge verdi i 2019 som i 2012 (og tidligere), og ved NiN-kartleggingen havner den i
kategorien «svært høg kvalitet». Ved vurdering etter DN-håndbok 13 får den i 2019 verdi A.

2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Videre framover blir det viktigste å fortsette det gode arbeidet med årlig skjøtsel, og fortsatt slått på arealet
som er i hevd i dag har førsteprioritet. Fortsatt etterbeite (som i dag) er også ønskelig.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Som Moen & Nilsen (2009) poengterte er det viktig å holde kantene godt for at gjenvoksingsarter ikke
skal «spise seg inn på» slåttemarka fra kanten. Dette er ikke et stort problem på Oppgården, men det er
flere steder en tendens til at vegetasjon med innslag av høgvokste arter kommer inn. Særlig gjelder dette
et areal med mye knauser like nordøst for tunet, og her bør det gjøres en innsats for å unngå at
gjengroinga får tak. Dette er et areal som i stor grad må slås med ljå eller tilsvarende redskap, og vil være
arbeidskrevende. Ellers er det viktig å gå over kanter langs gjerder og rundt bygninger eller andre
strukturer. Tilskuddet som gis til skjøtsel bør ta høgde for at slikt «handarbeid» er nødvendig.
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Mulig restaurering av tidligere slåttemark som nå har blitt gjort om til beitemark har vært et tema helt fra
undersøkelsene til Moen & Nilsen (2000). I lys av at Kvelia UKL nå er etablert mener jeg det er grunn til å
se på dette på nytt, men jeg fremmer ikke et konkret forslag i denne skjøtselsplanen. Dette mener jeg bør
vurderes av grunneier, og det bør sees i samband med aktiviteten i regi av Kvelia UKL. Det aktuelle arealet
er åpent, men med stor dominans av sølvbunke. Jeg mener det kan benyttes beitepusser for effektivt å
fjerne sølvbunketuer i en restaureringsfase. Det vil i så fall bli viktig å følge opp med årlig slått i etterkant.
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Kulturmarksartene som vi er interesserte i å prioritere vil generelt trives med at vegetasjonen åpnes opp og
at graset slås og fjernes på seinsommeren. Jeg foreslår ingen særlige tilpasninger for enkeltarter.

2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres over
en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

AREAL/ DELOMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Generelt gjelder for restaurering av slåttemark:
-

-

-

-

-

Ved rydding er det svært viktig å kappe busker og små trær under bakkenivå, hvis ikke skaper det store
vansker for skjøtselen i årene etterpå. Utstyret blir fort slitt, uskarpt og går i stykker hvis vi stadig slår inn
i gamle stubber.
Det er langt å foretrekke å rydde et lite areal skikkelig framfor å rydde store flater på en dårlig måte. Det
gir ofte godt resultat hvis to stykker går sammen og rydder. Den ene drar opp skuddet/kvisten som skal
fjernes, og den andre hogger av skuddet/stammen godt under overflatenivået med øks. Resten av stammen
vil da bli liggende under overflata, og nyskudd som skyter opp er lette å slå.
Rydding med ryddesag fungerer ofte svært dårlig, og anbefales ikke. Det blir ofte stående igjen stubb som
er vanskelig å se neste gang det skal slås.
Både bjelkeslåmaskin og skiveslåmaskin kan ta små busker med inntil ca. fingertykkelse på stammen, men
dette sliter på utstyret.
Det er viktig å «rydde nedenfra», det vil si å begynne med kratt og små trær, og være tilbakeholden med å
hogge større trær. Erfaring viser at gamle bjørker som får stå hindrer krattoppslag, men hvis de hogges
kommer det raskt en mengde nye skudd som krever mye innsats for å holde i sjakk. All hogst av større trær
må derfor gjøres forsiktig, og det bør plukkes enkelttrær over flere år framfor å hogge mye på en gang.
Kratt kan fjernes raskt, men ikke i et større område enn det vi klarer å følge opp med slått i etterkant. Alt
areal som ryddes må slås etterpå. Kun rydding uten påfølgende slått gir nesten uten unntak problem med
krattoppslag innen om lag ti år.
Kvist må fjernes, og brenning er ofte det enkleste og beste alternativet.
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2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

Slått hvert år (ekstensiv hevd), tørking og oppsamling av høy på
samme måte som i dag. Nødvendig utstyr er slåmaskin
(tohjulstraktor med slåttesnute), ljå, evt. kantklipper med knivblad,
mekanisk høyvender for oppsamling av gras, rive, (lett) traktor med
svans.

Fra 2020

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Seint i juli
eller tidlig
i august

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel av juli).
Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg derfor med på
blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av bratthet.
Kantklipper med knivblad kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig å komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan gi komprimering av jorda og kjøreskader.
Unngå bruk av gjødsel, særlig kunstgjødsel og gylle (se veileder).

2.9.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

Etterbeite utover høsten kan være en fordel i slåttemark, da det
skaper små sår i vegtasjonsdekket som letter frøspiring, og tilfører
noe næring. På Oppgården er det etterbeite med sau, og jeg anbefaler
dette også framover hvis grunneire ønsker det.

Årlig

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Etter
slåtten

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er ofte positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang).
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidlige orkideer og marinøkler) bør ikke beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil gi
utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre spredning av
uønska arter inn i slåttemarka, og for å unngå at næring fra kultureng blir overført til slåttemarka via
husdyrgjødsel.
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2.9.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

Restaurering og vedlikehold av bygninger og gjerder. Det er flere
bygg på Oppgården, og disse krever vedlikehold for å holdes i god
stand.

Årlig

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR: 2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER: Beitemarkssopp
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Arealet som er inkludert i den reviderte skjøtselsplanen slås allerede.
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN: Grunneier.
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AREAL/DELOMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

2.11 Bilder fra lokaliteten

Figur 3. Tunet på Oppgården med deler av slåttemarka mellom vegen og tunet, og beitemark bak tunet. UTM
32 716327,72478. Foto: Asbjørn Moen (over) juli 1998 eller 1999, Anders Lyngstad (under) 11.7. 2019.
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Figur 4. Sentrale deler av slåttemarka på Oppgården sett mot nord. UTM 32 716345,72473. Foto: Liv S. Nilsen
(over) juli 1998 eller 1999, Anders Lyngstad (under) 11.7. 2019.
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Figur 5. Øvre del av slåttemarka sett mot vest. UTM 32 716353,72471. Foto: Asbjørn Moen (over) 20.7. 2009,
Anders Lyngstad (under) 11.7. 2019.
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Figur 6. Sentrale deler av slåttemarka sett mot vest. UTM 32 71634,7247. Foto: Anders Mona (over) 31.8.
2012, Anders Lyngstad (under) 11.7. 2019.
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Figur 7. Bratt slåttemark sør for tunet. UTM 32 716336,72456. Foto: Anders Mona (over) 31.8. 2012, Anders
Lyngstad (under) 11.7. 2019.
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Figur 8. Bratt slåttemark sørøst for tunet. UTM 32 716339,72463. Foto: Anders Mona (over) 31.8. 2012,
Anders Lyngstad (under) 11.7. 2019.
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Figur 9. Sentrale deler av slåttemarka sett mot øst. UTM 32 71634,7247. Foto: Anders Mona (over) 31.8. 2012,
Anders Lyngstad (under) 9.7. 2019.
84

Figur 10. Naturbeitemark øst på Oppgården, sett mot sør. UTM 32 716340,72434. Foto: Anders Mona (over)
31.8. 2012, Anders Lyngstad (under) 11.7. 2019.
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Figur 11. Ole Harald Kveli slår engene på Oppgården. UTM 32 716341,72468. Foto: Anders Lyngstad 9.7.
2019.

Figur 12. Det største av to skudd med handmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) som ble funnet øst i
slåttemarka, om lag midt i lia mellom vegen og gjerdet. Individene stod ca 0,5 m fra hverandre. Voksestedet er
et område med tynt jorddekke og lågvokst, kalkrik engvegetasjon. Foto: Anders Lyngstad 11.7. 2019.
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Figur 13. Storvokst og frodig skogmarihand (Dactylorhiza fuchsii) nordøst i slåttemarka på Oppgården. Foto:
Anders Lyngstad 11.7. 2019.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase, artslister
BN00050422 Oppgården i Kvelia (beskrivelse av BN00088843 Oppgården i Kvelia II er ikke gjengitt)
Naturtype
Utforming
Verdi
Utvalgt naturtype
Registreringsdato
Hevdstatus
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
Forvaltningsavtale
Inngått
Forvaltningsavtale
utløper
Verdi begrunnelse

Innledning

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Naturtyper og
utforminger
Artsmangfold

Slåttemark
Fuktig fattigeng slått
Svært viktig
Slåttemark
2012-07-13
God hevd
Ja
Ja
2014-01-15
2023-12-31
Det store mangfoldet av arter, kontinuitet i skjøtsel og hele kulturmiljøet rundt
Oppgården gjør at området som har vært kontinuerlig skjøtta som slåttemark gis
verdi A. Oppgården i Kvelia var i registreringer gjort på 1990-tallet vurdert til å ha
store verdier og derfor anbefalt høy prioritet for videre skjøtsel.
Områdebeskrivelsen er utarbeidd av Anders Mona, Norsk landbruksrådgiving
Nord-Trøndelag, basert på befaring 13. juli 2012 sammen med Marita Holte og Ole
Harald Kveli. Beskrivelsen er også basert på tidligere undersøkinger av Nilsen og
Moen, Gaarder mfl. Området er undesøkt av ulike personer og i flere omganger de
siste 10 årene. De naturfaglig sett mest relevante er Gaarder (1997), Nilsen (1996)
og Nilsen & Moen (2000). I tillegg til disse tre kildene kommer Dahle & Tingstad
(1995), men denne inneholder begrenset med naturfaglig informasjon. Nilsen &
Moen (2000) har en mer detaljert beskrivelse både av tidligere brukshistorie og
floraen i området, og har bl.a. foretatt en del vegetasjonsanalyser og utarbeidet et
eget vegetasjonskart for et større område. Av artsfunn kan nevnes flere forekomster
av marinøkkel, samt sannsynlig vridd køllesopp (sårbar). Avgrensning av området
baserer seg på Nilsen & Moen (2002) sitt vegetasjonskart. Lokaliteten inneholder
foruten slåtteenger også naturbeitemarker og hagemark (trebevokst beitemark),
men siden slåtteeng er mest interessante og sjeldne naturtyper, har denne blitt
benyttet her.
Oppgården er et større område med rik slåtte- og beitemark på Oppgården i Kvelia.
Arealet har vært kontinuerlig slått og beita fram til i dag. Berggrunnen i området er
grønnskifer, grønnstein, hovedsakelig lagdelt tuff og grove pyroklastiske bergarter
og båndet tuffitt, glimmerskifer (Nasjonal berggrunnsdatabase). Ca 375 moh.
Terrenget brattlendt og har noe terrassering.
Det meste av slåttemarka har vegetasjonstypen frisk fattigeng (G4) men noe av
arealet rundt tunet er sølvbunkeeng G3 Vestom gården er det det i dag beitemark ,
dels sølvbunkeeng (G3)
Området nedenfor og østafor gårdstunet har stort artsmangfold. Nilsen og Moen har
funne 225 karplanter og 39 arter av sopp, mose og lav på slåtte- og beitearealene på
Oppgården. Beiteområdene vestafor gården har et noe mindre artsmangfold enn
arealene rundt tunet, men vil trolig med gjenopptatt tradisjonell slått få økt
mangfoldet. De øvre og bratteste arealene har her i dag det største mangfoldet.
Gaarder (1997) fokuserte på beitemarkssopp og har ei artsliste fra området, samt
har vist mest interessante delområder for denne organismegruppa på kart. I alt ble
13 arter beitemarkssopp funnet, inkludert to rødlistearter.
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Påvirkning

Arealet omring, nedenfor og østafor gårdstunet har kontnuerlig vært i bruk som
slåtte- og beitearealareal. Arealene har ikke vært gjødsla med handelsgjødsel, men
har tidligere fått husdyrgjødsel. Områdene vest for gården er i dag brukt til
beitemark, men har vært slåttemark. Deler av disse arealene har vært gjødsla med
handelsgjødsel og husdyrgjødsel.
Fremmede arter
Ingen registrerte.
Råd om skjøtsel og Arealene nedenfor, øst for og omkring Tunet har vært kontinuerlig slått. Arealene
hensyn
har heller ikke blitt gjødsla med handelsgjødsel og har ikke vært pløyd på lang tid.
Landskap
Slåttemarka rundt Oppgården er en viktig del av av kulturlandskapet i området og
det som skjer i Kvelia. Arelet er relativt stort noe som i seg selv har en egenverdi.
Øst for garden er det et større område ugjødsla beitemark. Det meste av dette har
vært slåttemark, har nok tidligere vært noe gjødsla. Deler av områdene er relativt
artsrike, men ikke som slåttemarka nedom og øst for tunet. Om ønskelig kan noe av
dette arealet tas inn som slåttemark og vil nok med tida få slåttemarkspreg med rikt
mangfold.
Areal fra kartobjekt 23,4
(daa)
Kommuner
5042 (Lierne)
Kilder
Nilsen, L. S. & Moen, A. 2000. Botanisk kartlegging og plan for skjøtsel av
Oppgården med utmark i Lierne. -K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser.
2000-2
Gaarder, G. et.al. 2007. Biologisk mangfold i Lierne kommune. Miljøfaglig
Utredning AS. Rapport 2007:11 Gaarder, G., Fjelstad, H., Hoftun, T.H., Klepsland,
J.T., Reislo, S http://www.borchbio.no/MFURapporter/MU2007-11-LIERNEBM.PDF#
Mona, A. 2012. Skjøtselsplan for Oppgården i Kvelia, slåttemark, Lierne kommune,
Nord-Trøndelag fylke. Norsk landbruksrådgivning Nord-Trøndelag.
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Artsliste
Artslista ble tatt opp 11.7. 2019 av Anders Lyngstad, og gjelder for arealet avgrensa som slåttemark (figur 2). U
= arten står utenfor behandlinga, f.eks. på grusveg, langs gjerder eller på knauser som ikke slås.

Norsk navn

Ryllik
Tyrihjelm
Engkvein
Jonsokkoll
Marikåpe
Kvitveis
Gulaks
Hundekjeks
Skogburkne
Bjørk
Harerug
Handmarinøkkel
Marinøkkel
Smårørkvein
Blåklokke
Gjetertaske
Krusetistel
Vanlig slåttestarr
Bleikstarr
Karve
Vanlig arve
Geitrams
Kvitbladtistel
Grønnkurle
Sumphaukeskjegg
Hundegras
Skogmarihand
Flekkmarihand
Sølvbunke
Åkersnelle
Øyentrøst
Sauesvingel
Raudsvingel
Mjødurt
Markjordbær
Då
Kvitmaure
Stormaure
Sumpmaure
Skogstorkenebb
Hårsvæve
Svæve
Firkantperikum
Paddesiv
Følblom
Prestekrage

Vitenskapelig navn

Merknad

Achillea millefolium
Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale
Agrostis capillaris
Ajuga pyramidalis
Alchemilla sp.
Anemone nemorosa
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Athyrium filix-femina
Betula pubescens
Bistorta vivipara
Botrychium lanceolatum
Botrychium lunaria
Calamagrostis neglecta
Campanula rotundifolia
Capsella bursa-pastoris
Carduus crispus
Carex nigra var. nigra
Carex pallescens
Carum carvi
Cerastium fontanum
Chamerion angustifolium
Cirsium heterophyllum
Coeloglossum viride
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza maculata
Deschampsia cespitosa
Equisetum arvense
Euphrasia stricta coll.
Festuca ovina
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galeopsis sp.
Galium boreale
Galium mollugo ssp. erectum
Galium uliginosum
Geranium sylvaticum
Hieracium sect. pilosella
Hieracium sp.
Hypericum maculatum
Juncus bufonius
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
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U

U

U

U

U

Norsk navn

Stortveblad
Engfrytle
Strutseving
Åkerminneblom
Fjellminneblom
Fjelltimotei
Groblad
Tunrapp
Engrapp
Sisselrot
Flekkmure
Tepperot
Blåkoll
Engsoleie
Krypsoleie
Rabarbra
Småengkall
Rips
Bringebær
Tågebær
Engsyre
Småsyre
Høymole
Tunarve
Selje
Småbergknapp
Rød jonsokblom
Engsmelle
Gullris
Rogn
Grasstjerneblom
Vassarve
Løvetann
Rødkløver
Kvitkløver
Ugrasbalderbrå
Hestehov
Stornesle
Tveskjeggveronika
Snauveronika
Fuglevikke
Gjerdevikke
Fjellfiol

Vitenskapelig navn

Merknad

Listera ovata
Luzula multiflora ssp. multiflora
Matteuccia struthiopteris
Myosotis arvensis
Myosotis decumbens
Phleum alpinum
Plantago major
Poa annua
Poa pratensis coll.
Polypodium vulgare
Potentilla crantzii
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Ranunculus acris coll.
Ranunculus repens
Rheum x hybridum
Rhinanthus minor
Ribes rubrum
Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex longifolius
Sagina procumbens
Salix caprea
Sedum annuum
Silene dioica
Silene vulgaris
Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Stellaria media
Taraxacum sp.
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum inodorum
Tussilago farfara
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Veronica serpyllifolia
Vicia cracca
Vicia sepium
Viola biflora

91

U

U
U
U

U
U
U
U

U

U

U
U
U

Vedlegg 5

Skjøtselsplan for Rømmervassetra, Lierne
kommune, Trøndelag fylke
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Artsrike enger på Rømmervasstra. Foto: Anders Lyngstad 9.7. 2019.
NIBIO
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2 Skjøtselsplan for Rømmervassetra
GRUNNEIERE:

ANSVAR SKJØTSEL:

Hilde Kveli

Grunneier. Ole Harald Kveli har gjort
mye av arbeidet

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 2000

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 21.-25.7.

DATO 1. REVIDERING:

desember 2012

DATO BEFARING (1. REVIDERING):

DATO 2. REVIDERING:

november 2019

DATO BEFARING (2. REVIDERING): 9.7.

LOKALITETSVERDI
I NATURBASE 1:

A

1998 og 25.-29.7. 1999.

13.7. 2012
2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Befaring med Ole Harald Kveli 9.7 2019, dessuten e-post med spørreskjema seinhøsten 2019.
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV: Asbjørn

Moen og Liv S. Nilsen

1. REVIDERTE UTGAVE UTFORMET AV: Anders

Mona

2. REVIDERTE UTGAVE UTFORMET AV: Anders

Lyngstad

FIRMA:

NTNU Vitenskapsmuseet

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

32 V

716635-716655

72123-72135

14/1

NÅVÆRENDE
LOKALITET:

AREAL

PÅ

SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE

13 daa

DEL AV VERNEOMRÅDE:

Nei

DEL AV UTVALGT KULTURLANDSKAP:

Ja, Kvelia UKL

HVILKET VERN:

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

13 daa

2.1 Innledning
Rømmervassetra (figur 1 og 2) var seter for Oppgården i Kvelia, og ligger sørvendt innunder Lifjellet i
Rømmervassdalen, om lag 4 km nordvest for Kvelia. Dette er et landskap med sterk kulturpåvirkning
gjennom bruk av utmarka til slått og beite (Moen & Nilsen 2000). Berggrunnen er rik (fyllitt og
glimmerskifer), og det er tjukt dekke av morene (https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn). Høgda over
havet er 525-550 m, og lokaliteten er i nordboreal vegetasjonssone og svakt oseanisk vegetasjonsseksjon
(Moen 1998). Vollen ligger på en tørr rygg, og grenser mot kulturpåvirka, og ofte produktiv skog og myr
på alle kanter. Det er flere bygninger på vollen (figur 2, 4 og 5).
Rømmervassetra ble kartlagt og beskrevet av Moen & Nilsen (2000), og dette grundige arbeidet legges
til grunn for denne skjøtselsplanen. Nilsen (1998) beskriver den første fasen av disse undersøkelsene,
og setra ble oppsøkt igjen i 2009 (Moen & Nilsen 2009). Videre er det også hentet informasjon fra den
første reviderte skjøtselsplanen (Mona 2012). I det videre inkluderes det mye tekst fra disse arbeidene,
og så beskrives tilstand i 2019 i tillegg.

1

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007).
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Figur 1. Rømmervassetra med skjøtselsareal. Flybildet er tatt 21.9. 2016, og området som ble slått i
2016 vises tydelig. 100 m rutenett, UTM sone 33V.

2.2 Hensyn og prioriteringer
Det er tendenser til gjengroing på beitemark nord på setervollen (figur 2-3 og 5-6), og dette arealet bør
prioriteres framover.
Det er noen praktiske utfordringer med utstyr og med hva som skal gjøres med graset, og det bør finnes
løsninger på dette i de nærmeste åra.
Det er registrert kvitkurle og handmarinøkkel her, to rødlistearter med strenge krav til voksestedet. De
krever imidlertid ingen særskilt behandling, og vil sannsynligvis trives godt med fortsatt tradisjonell
slått.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Den tidligere bruken av Rømmervassetra henger nøye sammen med drifta på Oppgården, og her
inkluderer jeg derfor informasjon om både garden og setra. Bruken er oppsummert av Moen & Nilsen
(2000), og dette munner ut i en skjøtselsanbefaling:
I nyere tid har det vært bosetting i Kvelia fra slutten av 1600-tallet (Berg 1996). Etter
Grensekommisjonen av 1743 ble det gitt opplysninger om eng som ga 13 lass med fôr på
Oppgården, og at 20 lass ble slått på fjellmyrer.
Gårdsanlegget slik det ligger i dag, ble bygd av Jens Larsen Kveli i løpet av andre halvdel av
1800-tallet. Ved Jordbrukstellinga for 1870 var det, ifølge bygdeboka, fire hester, 28 storfe og
40 småfe på gården. Det opplyses om 125 daa dyrka mark hvor det ble dyrket nepe og korn og
134 daa naturlig eng. Fjellslåtten ga årlig 157 lass. Hvis dette er vinterlass som regnes å være
ca. 350 kg, vil det si at ca. 56500 kg fôr årlig ble hentet fra utmarka innen en radius fra ca. 1 til
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10 km fra gården! En takst fra 1880 viser at i alt 49 hus tilhørte gården. Av dette var det 26
høybuer, sju sommerfjøs og tre setrer.
Jens Larsen Kveli var en foregangsmann innen jordbruket, og alltid på jakt etter noe som
kunne gi gevinst i form av bedre avlinger, bedre avltjeneste og redskap som kunne lette
arbeidet (Hjulstad 1992, Estil 1998). Fra Skottland hadde han fått ideen om å legge en slags
silo for å lage surfôr. For å hermetisere graset ble det lagt i groper og videre dekt med jord. I
dag kan man se rester etter sju slike surgrasgrubber øst for gården. På 1870-tallet anskaffet
Jens Larsen Kveli seg slåmaskin, og han fikk tidlig storferaser med stor kjøttvekt og
melkemengde. Han startet med vekselbruk, grøfta vassjuk jord, og for å bedre fôrkvaliteten
tok han i bruk kunsteng hvor han avlet timoteifrø.
Gården hadde tre setrer, og seterbruket pågikk fra rundt 10.-15. juni til omkring 15.-20.
september. Rømmervassetra nord for Vester Rømmervatnet var hovedsetra. Den ble bygd i
1854 og var i bruk fram til 1956. Kyr, ungdyr, kalver, geiter og høner ble med til seters. Bare to
kyr var igjen på gården. Setervollen ble slått hvert år, høyet ble tørket, oppbevart i fôrbuene på
setra og hentet heim til gården på førjulsvinteren. I dag står ei av tidligere tre fôrbuer ved setra.
På midten av 1990-tallet ble slåttetradisjonen på setervollen tatt opp igjen. Vårsetra like vest
for gården og høstsetra nordøst for gården (øst for Auster Rømmervatnet) er det i dag bare
tuftene igjen av.
Tidligere ble myr og engskog slått i utmarka. Slåtteintensiteten avtok utover 1900-tallet og Ola
Kveli, som er født i 1921, kan knapt minnes myrslått på myrene ved Rømmervatna (personlig
meddelelse). Høyet ble lagret i fôrbuer og på stakkstenger. Stakkstengene var som regel laget
av seintvoksende gran. Rester etter stakkstenger (…) og tuftene etter Fjellbua som var i bruk
til ca. 1930 er fortsatt synlige. Figur 6 [i Moen & Nilsen (2000), forf. anm.] viser hvor
stakkstenger ble registrert under feltarbeidet i 1998 og 1999, og plasseringen av Fjellbua samt
setertuftene og stitraséene i området.
Det var to husmannplasser under Oppgården; Hegglia og Nesmoen. Hegglia var i bruk til rundt
1945 og ble aldri skilt fra som eget bruk. Alle hus ble revet på 1950-tallet, men "plassen" er
fortsatt synlig. Nesmoen, hvor det fortsatt bor folk, ble kjøpt fra gården på 1940-tallet.
Fra to myrer ved gården ble det tatt torv fram til siste verdenskrig. Torva ble brukt som strø i
fjøset og ikke til brensel. Trevirket, som alltid har vært brukt som tømmer og ved, ble fra
slutten av 1800-tallet salgsvare.
På gårdstunet som ble fredet i 1941 står 12 hus. Selv om bøndene på Oppgården har vært
foregangsmenn ved tidlig å ta i bruk ny teknologi og omlegginger, opphørte ikke slåtten rundt
gården. I Kutschera (1999) uttrykker Ola Kveli det slik: "Det at vi dreiv med høyonn på en slik
måte, gikk med ljåen og slo omkring gården, var meningsløst sett fra et økonomisk synspunkt,
men hvis ikke utviklingen nær sagt hadde blitt stoppet da, hadde ikke Oppgården vært slik
som den er i dag". Oppgården ble fraflyttet i 1977, da nytt våningshus og fjøs sto ferdig på
nersida av riksvei 342, men slåtte- og beitepåvirkningen ved gården er opprettholdt.
(…) Tradisjonelt ble innmarka og setervollen slått hvert år, mens samme areal i utmarka ble
slått annet hvert år. I skjøtselssammenheng anbefales det at innmarka ved gården slås hvert
år. Ved setra kan slåtten differensieres noe slik at de sentrale områdene på vollen slås hvert år,
mens restarealet kan slås med 3-5 års intervall. I utmarka vil det være mest hensiktsmessig å
legge opp til ekstensiv skjøtsel (etter ryddefasen) med et slåtteintervall på 5-10 år i
myrområder og noe hyppigere i engskog.
(…) På setervollen har det vært et omfattende ryddearbeid på 1990-tallet, og i de siste åra har
vollen (ca. 18 daa) blitt slått igjen. Videre rydding av hele setervollen nordover mot skogen og
i kantene bør prioriteres. Selve slåttearbeidet utføres på samme vis som ved gården med
tohjulstraktor og med ljå der det er vanskelig å komme til. En differensiering i slåttefrekvens
kan være mulig. Det anbefales da å slå de sentrale områdene på vollen hvert år, mens
restarealene slås hvert andre til femte år.
I den reviderte skjøtselsplanen anbefaler Mona (2012) årlig slått (annethvert år kan være ok) med
skjærende redskap,og med slåttetidspunkt sist i juli eller tidlig i august.
Skjøtselsplanene fra 2000 og 2012 har blitt fulgt opp, og slåttemarka på Rømmervassetra er i dag i god
hevd. Arealet som skjøttes er riktig nok nærmere 13 daa enn 18 daa, og jeg er usikker på om det skyldes
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at Moen & Nilsen (2000) mente at et større areal skulle skjøttes, eller om de inkluderte areal med
slåttemyr e.l.
I dag blir det slått hvert år midt på vollen (20-30 % av arealet), ellers blir det slått annakvart år på østog vestsida (figur 1). Den tidligere beitemarka i nord har ikke blitt slått. Slåtten har vært gjennomført
seint i juli eller tidlig i august.Graset har blitt bakketørka, og ble i en periode kjørte heim med skuter på
vinterføre. I senere år har graset blitt kjørt ut i skogkanten. Det var ikke beita i 2019, men to kyr gikk
her hvert år fra 2005 til 2014. Fra 2014 har det stort sett vært uten dyr, med unntak av av kopplam og
noen geiter et par år. Vollen er ugjødsla, og det brennes ikke.

2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Ole Harald Kveli sier at slåttearbeidet for det meste fungerer greit, men det er noen praktiske
urfordringer med stein i grunnen. I østkanten er det fuktig og tuete, og vanskelig å slå på skikkelig vis.
Ei hovedutfordring er å få brukt høyet, og dette er et dilemma.
Det står ei slåmaskin permanent her nå, det er den maskina de brukte på Oppgården tidligere. Hvert år
er det problemer med denne maskina, men de klarer å få reparert den slik at de får slått.
Ved befaringen i 2019 konstaterte jeg at Rømmervassetra i dag framstår som ei fin slåttemark som er i
god hevd. Lokaliteten er fint restaurert, tiltakene har blitt gjort slik de første skjøtselsplanene foreslo,
og målene er oppnådd. Arbeidet er skånsomt utført, og det har ikke oppstått skader på jordsmonnet.

2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Moen & Nilsen (2000) har følgende beskrivelse av vegetasjon og artsmangfold:
Ved setra er det gjennomsnittlig 24 arter i rutene [2 x 2 m, forf. anm.] langs transektet.
Engsyre, skogstorkenebb og sølvbunke er vanlige arter i alle ruter. Ballblom, engkvein, fjellfiol,
fjellrapp, hundekvein og engkransmose har mindre dekning eller mangler i rute R5, mens
mjødurt, myrhatt, myrmjølke, skogmarihand, skogrørkvein, slåttestarr, sumphaukeskjegg,
prakthinnemose og fagermose finnes bare i rute R5. Fjellstjerneblom, løvetann og soleihov
finnes bare i rute R4 og R5 og indikerer noe fuktigere forhold. Eneste registrerte individ av
handmarinøkkel finnes i R10. Dette er en sjelden art som står oppført på lista over truede arter
i Norge (rødlista, Direktoratet for naturforvaltning 1999). Med voksested på åpen, baserik
grunn i fjellet (Lid & Lid 1994) er den truet av gjengroing som følge av endret arealbruk. I R10
ble det registrert 20 arter. Da innslaget av prestekrage er beskjedent på setervollen, er R11
passert i et område dominert av prestekrage, og der er 29 arter registrert i ruta. Kvitkurle som
også er oppført på lista over truede arter er registrert på setervollen.
Moen & Nilsen (2000) oppgir observasjoner av 221 karplantearter ved Rømmervassetra, men dette
inkluderer mye areal med myr og skog rundt setra, og helt opp til 700 moh. I 2019 ble det registrert 88
karplanter på sjølve setervollen, og så vidt jeg kan se er det ikke noe som tyder på at det er store
forandringer i hvilke arter om opptrer. Kvitkurle (Pseudorchis albida) (NT) står spredt på vollen, men
med flest individ i nord og vest. Det var til sammen flere titalls individer i blomst. Marinøkkel
(Botrychium lunaria) er en vanlig art her, og jeg anslår at det må være flere hundre fertile skudd på
vollen. Særlig tett står arten på et område sør for seterbua (hytta), på kanten av skråningen mot vest.
Handmarinøkkel (B. lanceolatum) ble ikke sett i 2019, men jeg mener det er sannsynlig at arten fortsatt
finnes her. I området den ble sett i tidligere hadde det i 2019 vært en del tråkk i samband med
restaurering av ei seterbu.
I vegetasjonskartet (Moen & Nilsen 2000) er setervollen kartlagt som G5 – Skogstorkenebb- og
ballblomeng. I NiN (Natur i Norge) klassifiseres den slåtte delen av Rømmervassetra som slåttemark,
mens den beita biten i nord klassifiseres som naturbeitemark. Vegetasjonen føres til hovedtypen T32
Semi-naturlig eng, og med to grunntyper til stede: Intermediær eng med klart hevdpreg, samt svakt
kalkrik eng med klart hevdpreg (koder T32 C-4, T32 C-20).
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2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
Moen & Nilsen (2009) har en vurdering av skjøtselen fram til 2009, og med tilråding om noe økt
slåttepåvirkning:
Både ved Oppgården og på setra er de områdene som ble prioritert skjøttet for ti år siden fulgt
opp på en fin måte. De gamle blomsterengene (Lågurtslåttemark) som dekker 30 daa ved
gården holdes i god hevd ved slått, og plantesamfunn med arter er som for ti år siden. På
setervollen inngår både slått og husdyrbeite i skjøtselen, og vollen med nærmeste omgivelser
har endret seg lite de siste ti åra. (…)
Innenfor vollen er det både områder som slås med jevne mellomrom, og områder som bare
beites. Setervollen er åpen, og med plantesamfunn som gjenspeiler slått/beite, unntatt rute 5
som er under sterk gjengroing. Ved sammenligning mellom analysene fra 1999 og 2009
(tabell1) går det fram at artsantallet stort sett holder seg uforandret. Men spesielt R2 har
redusert antall arter, fra 21 til 14 karplantearter. I denne ruta, som ligger 17 m sør for seterhusa,
og som var inngjerda for å unngå storfebeite i 2009, er det spesielt sølvbunke som har økt i
dekning og høgde (mer enn 20 blomstrende individer som var mer enn 1 m høge). Dessuten
har dekningen av strø økt sterkt. Vi setter tapet av flere arter i sammenheng med denne
sterkere gjenvoksning. Nå har rute R1, som ligger 5 m øst for R2, en liten økning i artsantallet,
og noe endring mellom åra kan både skyldes ulik registrering (at vi overser noen arter) og at
rutene kan være noe ulikt plassert. For å holde den åpne, urterike vollen, er det nødvendig med
minst like sterk påvirkning framover, ved slått og beite. Helst bør slåtten økes, og med låg
”ljåstubb” for å hindre at de høgvokste artene, som sølvbunke tar over.
Beitebakkene like nord for setervollen er artsrike (R11 med 32 karplantearter) med minst tre
rød-listearter: marinøkkel, håndmarinøkkel, kvitkurle. Også disse bakkene har flekkvis
høgvokst vegetasjon, og beitetrykket bør økes for å holde på disse artsrike lågurtengene»

For oversiktens skyld kopierer jeg her inn målene med skjøtselen slik de ble definert av Mona (2012):
Hovedmål for lokaliteten: Opprettholde slåttemarkstrukturen og det rike artsmangfoldet
på slåttemarka på Rømmervasseteren, sommerseteren til Oppgården i Kvelia. Å opprettholde
slåtten på seteren er viktig for å heile miljøet og kulturaktiviteten i Kvelia.
Konkrete delmål: Fortsette slått av den rike slåttemarka.
Ev. spesifikke mål for delområde(r): Kulturformidling, lære seg slått både med ljå og
slåmaskin samt høytørking på bakken og hesjing. Drive seterdrift med melkekyr,
videreforedling og formidling av seterkulturen.
Tilstandsmål arter: Ønsker å opprettholde eventuelt øke artsmangfoldet. Stoppe
gjengroinga fra kantene.
Mål for bekjempelse av problemarter/gjengroing: Det er viktig å slå godt ut til
kantene slik at treoppslag blir tatt. Ingen problemarter.

OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?
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Begrunnelse:
Skjøtselen har i høy grad vært tilfredsstillende, og tilstanden på Rømmervassetra er god til svært god.
Lokaliteten har samme høge verdi i 2019 som i 2012 (og tidligere), og ved NiN-kartleggingen havner
den i kategorien «svært høg kvalitet». Ved vurdering etter DN-håndbok 13 får den i 2019 verdi A.

2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Videre framover blir det viktigste å fortsette det gode arbeidet med årlig skjøtsel, og fortsatt slått på arealet
som er i hevd i dag har førsteprioritet.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Andreprioritet: Jeg foreslår å utvide slåttearealet mot nord, og å inkludere de delene av enga som
tradisjonelt har vært beita, og ikke slått. Begrunnelsen for dette er at det i 2019 ikke er høgt nok beitetrykk
til å hindre gjengroing, og alternativet til slått tror jeg er at arealet i nord gror til med kratt og trær i løpet
av et par tiår.
Tredjeprioritet: I kantene av vollen er det flere steder områder med tett oppslag av jamnstor og nokså
småvokst bjørk (figur 7). Dette danner nærmest en bord rundt (deler av) den åpne vollen, og er ganske
sikkert et resultat av gjengroing på tidligere åpen eng. Det er ikke strengt nødvendig å gjøre noe med dette
arealet for å ta vare på verdiene på vollen, men det vil være en fordel å tynne og rydde slikt areal med
tanke på å slå lenger ut i kantene. Dette tiltaket kan gjøres gradvis, og ved anledning. Det kan godt hende
at slikt areal strekker seg utenfor avgrensinga i figur 1, og her vil det være opp til den som gjennomfører
skjøtselen å finne ei naturlig avgrensing.
Det har vært mindre dyr på beite på setra de senere åra enn tidligere, og årlig etterbeite bør være et mål i
neste femårsperiode. Dette tiltaket er avhengig av tilgang på dyr, og jeg gir det derfor ikke en rangert
prioritering. Hvis det er mulig å få til etterbeite vil det imidlertid være gunstig. I slåttemark som slås
hyppig og ikke etterbeites har det mange steder vist seg at det over tid blir for høg dominans av moser.
Noen steder på Rømmervassetra mener jeg å se tendenser til at mosene øker på bekostning av
karplantene, men det er så langt ikke et problem. Det bør imidlertid følges med på dette framover.
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Kulturmarksartene som vi er interesserte i å prioritere vil generelt trives med at vegetasjonen åpnes opp og
at graset slås og fjernes på seinsommeren. Jeg foreslår ingen særlige tilpasninger for enkeltarter.

2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

AREAL/ DELOMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Rydding av kratt og tynning av trær på den nordlige delen av vollen
(andreprioritet), og rundt kantene på vollen (tredjeprioritet). Alt
hogstavfall samles opp og fjernes fra området. Dette kan med fordel
brennes, men bålplasser bør ikke legges inne på skjøtselsområdet.
Årsaken er at dette vil tilføre næring, og det er ikke ønskelig. Nødvendig
utstyr er motorsag og øks, ryddesag anbefales ikke på slåttemark.

20202025

I nord,
samt
kantsoner

Juni-juli

Restaureringsslått på areal som ryddes. Formålet er å fjerne biomasse og
næring, slik at småvokste, lyskrevende kulturmarksarter skal få bedre

20202025

I nord,
samt

Juliaugust
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forhold. Nødvendig utstyr er slåmaskin (tohjulstraktor med slåttesnute),
ljå, evt. kantklipper med knivblad, mekanisk høyvender for oppsamling av
gras, og rive.

kantsoner

Generelt gjelder for restaurering av slåttemark:
-

-

-

-

-

Ved rydding er det svært viktig å kappe busker og små trær under bakkenivå, hvis ikke skaper det
store vansker for skjøtselen i årene etterpå. Utstyret blir fort slitt, uskarpt og går i stykker hvis vi
stadig slår inn i gamle stubber.
Det er langt å foretrekke å rydde et lite areal skikkelig framfor å rydde store flater på en dårlig måte.
Det gir ofte godt resultat hvis to stykker går sammen og rydder. Den ene drar opp skuddet/kvisten
som skal fjernes, og den andre hogger av skuddet/stammen godt under overflatenivået med øks.
Resten av stammen vil da bli liggende under overflata, og nyskudd som skyter opp er lette å slå.
Rydding med ryddesag fungerer ofte svært dårlig, og anbefales ikke. Det blir ofte stående igjen stubb
som er vanskelig å se neste gang det skal slås.
Både bjelkeslåmaskin og skiveslåmaskin kan ta små busker med inntil ca. fingertykkelse på
stammen, men dette sliter på utstyret.
Det er viktig å «rydde nedenfra», det vil si å begynne med kratt og små trær, og være tilbakeholden
med å hogge større trær. Erfaring viser at gamle bjørker som får stå hindrer krattoppslag, men hvis
de hogges kommer det raskt en mengde nye skudd som krever mye innsats for å holde i sjakk. All
hogst av større trær må derfor gjøres forsiktig, og det bør plukkes enkelttrær over flere år framfor å
hogge mye på en gang.
Kratt kan fjernes raskt, men ikke i et større område enn det vi klarer å følge opp med slått i etterkant.
Alt areal som ryddes må slås etterpå. Kun rydding uten påfølgende slått gir nesten uten unntak
problem med krattoppslag innen om lag ti år.
Kvist må fjernes, og brenning er ofte det enkleste og beste alternativet.

2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått hvert år (ekstensiv hevd) på området nærmest husa, på samme
måte som i dag. Viser det seg at moser får for stor dominans bør det
slås sjeldnere. Dette må vurderes ved neste revidering av
skjøtselsplanen. Nødvendig utstyr er slåmaskin (tohjulstraktor med
slåttesnute), ljå, evt. kantklipper med knivblad, mekanisk høyvender
for oppsamling av gras, rive.

Fra 2020

Nærmest
husa

Seint i juli
eller tidlig
i august

Slått annethvert år (ekstensiv hevd) på resten av vollen, også dette på
samme måte som i dag. I praksis har det blitt veksla mellom slått på
den vestlige og østlige delen av vollen. Viser det seg at moser får for
stor dominans bør det slås sjeldnere. Dette må vurderes ved neste
revidering av skjøtselsplanen, jf. anbefaling om slått hvert andre til
femte år hos Moen & Nilsen (2000). Nødvendig utstyr er slåmaskin
(tohjulstraktor med slåttesnute), ljå, evt. kantklipper med knivblad,
mekanisk høyvender for oppsamling av gras, rive.

Fra 2020

Vekselvis
øst og vest
på vollen

Seint i juli
eller tidlig
i august
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Oppsamling av gras eller høy. Det er ønskelig å kunne nytte graset fra
slik slåttemark, og grunneier opplyser at sauene liker slikt høy godt.
Rømmervassetra ligger imidlertid et stykke unna veg, og det vil være
mye arbeid for relativt lite fôr. Den som driver skjøtselen må derfor
gjøre ei praktisk vurdering av hva som er gjennomførbart. Et
alternativ er å gi graset til dyr på sommerbeite, og dette har vært gjort
i noen år. Hvis graset ikke kan brukes anbefaler jeg å brenne det, slik
at det ikke blir liggende dunger med gras rundt omkring.
Kompostering av høy fra utmarka har vært prøvd ut på Sølendet, men
i høgereliggende strøk går nedbrytinga for sakte til at metoden kan
anbefales.

Fra 2020

Hele
vollen

Seint i juli
eller tidlig
i august

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel av
juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg derfor
med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med knivblad kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig å komme
til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan gi komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av gjødsel, særlig kunstgjødsel og gylle (se veileder).

2.9.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Etterbeite utover høsten kan være en fordel i slåttemark, da det
skaper små sår i vegtasjonsdekket som letter frøspiring, og tilfører
noe næring. På Rømmervassetra har det i perioder vært etterbeite
med både kyr, sau og geit, og jeg anbefaler dette også framover hvis
grunneire ønsker det. Beitetrykket bør være lågt, og noen få dyr er
fornuftig, slik det har blitt praktisert tidligere. Storfe er imidlertid
store og tunge, og tråkkeffekten kan fort bli i kraftigste laget. Ved
beite med kyr eller ungdyr bør det derfor passes på så det ikke blir for
mye tråkk.

Årlig

Hele
vollen

Etter
slåtten
(fra
august)

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er ofte positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang).
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidlige orkideer og marinøkler) bør ikke beites.
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-

Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka, og for å unngå at næring fra kultureng blir overført til
slåttemarka via husdyrgjødsel.

2.9.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

Restaurering og vedlikehold av bygninger og gjerder. Det er flere
bygg på setra, og disse krever vedlikehold. I 2019 pågikk det
restaurering av ei bu, og det vil sannsynligvis være nødvendig med
årlig oppfølging for å holde bygningsmassen i god stand.

Årlig

AREAL/DELOMRÅDE

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR: 2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Storparten av arealet som er inkludert i den reviderte skjøtselsplanen slås allerede.
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN: Grunneier.
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TIDSROM
(MND/UKE)

2.11 Bilder fra lokaliteten

Figur 2. Rømmervassetra sett fra nordkanten og mot sørvest. Legg merke til fôrbua til høyre i bildet
fra 2019, denne ble flytta fra Nesmoen i senere år. UTM 32 7166511,721337. Foto: Anders Mona (over)
13.7. 2012, Anders Lyngstad (under) 9.7. 2019.
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Figur 3. Nordøstkanten av Rømmervassetra, sett mot nord. UTM 32 7166511,721337. Foto: Anders
Mona (over) 13.7. 2012, Anders Lyngstad (under) 9.7. 2019.
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Figur 4. Bekkhuset i vestkant av vollen. UTM 32 7166525,721236. Foto: Anders Mona (over) 13.7. 2012,
Anders Lyngstad (under) 9.7. 2019.
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Figur 5. Norddelen av vollen med fjøs og nyoppsatt fôrbu (bildet under).UTM 32 7166513,721298. Foto:
Anders Mona (over) 13.7. 2012, Anders Lyngstad (under) 9.7. 2019.
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Figur 6. Åpen, men gjengroende engvegetasjon nord på vollen, bildet øverst er tatt mot vest, det under
er tatt mot øst. Dette arealet er i utgangspunktet beitemark, men foreslås nå skjøtta gjennom slått fordi
beiting ikke er nok til å stanse gjengroinga. UTM 32 716653,72131. Foto: Anders Lyngstad 9.7. 2019.
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Figur 7. Gjengroing med bjørk i kanten nordvest på vollen, bildet er tatt mot øst-sørøst, og fôrbua fra
Nesmoen vises i bakgrunnen. Dette er et eksempel på areal som ganske sikkert var åpen engvegetasjon
tidligere, og som jeg anbefaler å åpne opp på sikt. UTM 32 716655,72127. Foto: Anders Lyngstad 9.7.
2019.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase, artslister
BN00050452 Rømmervasseteren
Naturtype
Utforming
Verdi
Utvalgt naturtype
Registreringsdato
Hevdstatus
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
Forvaltningsavtale
Inngått
Forvaltningsavtale
utløper
Verdibegrunnelse
Innledning

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Naturtyper og
utforminger

Artsmangfold

Slåttemark
Fuktig fattigeng slått
Svært viktig
Slåttemark
2012-07-13
God hevd
Ja
Ja
2014-01-15
2023-12-31
Det store mangfoldet av arter, kontinuitet i skjøtsel og hele kulturmiljøet
rundt Oppgården, herunder også Rømmervasseteren, gjør at området som
har vært kontinuerlig skjøtta som slåttemark gis verdi A.
Områdebeskrivelsen er utarbeidd av Anders Mona, Norsk
landbruksrådgiving NT, basert på befaring 13. juli 2012 sammen med Marita
Holte og Ole Harald Kveli. Beskrivelsen er også basert på tidlegere
undersøkinger av Nilsen og Moen, Gaarder mfl. Området er kartlagt av flere
de siste 10 årene. De naturfaglig sett mest relevante er Gaarder (1997),
Nilsen (1996) og Nilsen & Moen (2000). I tillegg til disse tre kildene kommer
Dahle & Tingstad (1995), men denne inneholder begrenset med naturfaglig
informasjon. Nilsen & Moen (2000) har en mer detaljert beskrivelse både av
tidligere brukshistorie og floraen i området, og har bl.a. foretatt en del
vegetasjonsanalyser og utarbeidet et eget vegetasjonskart for et større
område.
Rømmervasseteren er sommerseteren for Oppgården i Kvelia og var
hovedseteren til Oppgården. Slåtteenga er setervollen til Rømmervasseteren.
Seteren ligger ved Austre Rømmervatnet. Seteren er tilgjengelig med båt fra
bilveg ved vestre Rømmervatnet eller langts sti fra samme sted. Jordart er i
hovedsak morene, med grus, sand og silt, baserik og med en del tørrbakke,
men og fuktige områder. Setervollen som i dag er åpen er på 13 dekar og ligg
ca 550 moh. Terrenget er hellende med et flatere parti midt på vollen, der
også seterhusene står.
Fra Nilsen (1996) kan følgende opplysninger trekkes fram: “Beskrivelse av
området: Ved Rømmervassetra er selve berggrunnen dekket av tykke
morenelag. Det er relativt dype kulturjordlag over store deler av vollen.” “På
Rømmervassetra domineres setervollen av frisk, næringsrik eng (G11). Her
er skogstorkenebb (Geranium sylvaticum), rød jonsokblom (Silene dioica) og
ballblom (Trollius europaea) viktige arter. Kravfulle arter som breiull
(Eriophorum latifolium) og stortveblad (Listera ovata) er representert på
vollen. “
Området har stort artsmangfold. Nilsen og Moen har registrert 221
karplanter på Rømmervasseteren . Av arter som kan nevnes på setervollen er
kvitkurle og handmarinøkkel, prestekrage, ballblom, engkvein, engkall,
harerug, kvitbladtistel, gulaks, fjellstjerneblom, brudespore, engmarihand,
fjellmarihand, flekkmarihand, sauesvingel, raudsvingel, småtveblad,
stortveblad,, engfrytle, handmarinøkkel (rødlistet som EN, regionalt meget
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sjelden) og kvitkurle (rødlistet - NT). Gaarder (1997) fokuserte på
beitemarkssopp og har ei artsliste fra området, samt har vist det mest
interessante delområdet for denne organismegruppa på kart. Bare tre arter
ble påvist, alle vanlige.
Påvirkning
Rømmervasseteren ble bygd i 1854 og var i bruk til 1956. Setervollen og
utmark ble slått og fôret kjørt heim til gården om vinteren. Fra 1956 ble ikke
setervollen slått før i 1990 da slåtten ble gjenopptatt med slått av vollen ett
og annet år. Gjenopptagelse av slåtten da gjorde at gjengroinga av vollen ble
stoppa og at en med det fikk tilbake den gamle slåtteenga. Arealene har aldri
vært gjødsla med handelsgjødsel, men vart truleg gjødsla litt med
husdyrgjødsel frå seterdrifta .
Fremmede arter
Ingen registrerte.
Råd om skjøtsel og Setervollen bør slås årlig, dette er nok den ideelle skjøtselen og likt skjøtselen
hensyn
da seteren ble brukt. Slåttetida bør være i siste del av juli, event starten av
august, då dette tradisjonelt var slåttetida for setervollen. Dersom årlig slått
blir for arbeidskrevende så vil trolig kvaliteten på vollen bli opprettholdt
også ved slått annethvert år. Slåtten må gjøres med skjærende redskap,
enten vanlig tohjuls slåmaskin eller ljå, eventuelt ryddesag med kniver.
Graset bør bakketørkes eller hesjes for å stimulere til noe frøspredning. Etter
tørking må graset rakes sammen og lagres i fôrbu eller kjøres hjem. Ved
transport på vollen er det viktig å unngå skader på enga.
Landskap
Slåttemarka på Rømmervasseteren er en del av det totale kulturlandskapet
tilhørende Oppgården i Kvelia, et av de viktigste områdene med gårdskultur
vi har i Nord-Trøndelag, både med tanke på kunnskap om driftsformer,
biologi og bygninger.
Areal fra kartobjekt 12,8
(daa)
Kommuner
5042 (Lierne)
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Artsliste
Artslista ble tatt opp 9.7. 2019 av Anders Lyngstad, og gjelder for åpen engvegetasjon på vollen.

Norsk navn

Vitenskapelig navn

Ryllik
Tyrihjelm
Engkvein
Fjellkvein
Marikåpe
Kvitveis
Gulaks
Hundekjeks
Fjellburkne
Skogburkne
Smyle
Bjørk
Harerug
Marinøkkel
Skogrørkvein
Bekkeblom
Blåklokke
Stivstarr
Seterstarr
Gråstarr
Vanlig slåttestarr
Bleikstarr
Frynsestarr
Slirestarr
Vanlig arve
Skrubbær
Geitrams
Turt
Kvitbladtistel
Myrhatt
Sumphaukeskjegg
Skogmarihand
Flekkmarihand
Sølvbunke
Krekling
Åkersnelle
Skogsnelle
Fjelløyentrøst
Sauesvingel
Raudsvingel
Mjødurt
Skogstorkenebb
Fugletelg
Svæve
Einer
Følblom
Prestekrage

Achillea millefolium
Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale
Agrostis capillaris
Agrostis mertensii
Alchemilla sp.
Anemone nemorosa
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Athyrium distentifolium
Athyrium filix-femina
Avenella flexuosa
Betula pubescens
Bistorta vivipara
Botrychium lunaria
Calamagrostis phragmitoides
Caltha palustris
Campanula rotundifolia
Carex bigelowii
Carex brunnescens
Carex canescens
Carex nigra var. nigra
Carex pallescens
Carex paupercula
Carex vaginata
Cerastium fontanum
Chamaepericlymenum suecicum
Chamerion angustifolium
Cicerbita alpina
Cirsium heterophyllum
Comarum palustre
Crepis paludosa
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza maculata
Deschampsia cespitosa
Empetrum nigrum coll.
Equisetum arvense
Equisetum sylvaticum
Euphrasia wettsteinii
Festuca ovina
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Geranium sylvaticum
Gymnocarpium dryopteris
Hieracium sp.
Juniperus communis
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
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Norsk navn

Vitenskapelig navn

Småtveblad
Engfrytle
Hårfrytle
Maiblom
Småmarimjelle
Åkerminneblom
Fjellminneblom
Finnskjegg
Setergråurt
Dverggråurt
Nikkevintergrønn
Fjelltimotei
Gran
Tunrapp
Tepperot
Blåkoll
Kvitkurle
Engsoleie
Småengkall
Molte
Tågebær
Engsyre
Setersmåarve
Selje
Sølvvier
Grønnvier
Dvergjamne
Rød jonsokblom
Gullris
Rogn
Grasstjerneblom
Skogstjerneblom
Løvetann
Skogstjerne
Rødkløver
Kvitkløver
Ballblom
Blåbær
Tyttebær
Fjellveronika
Fjellfiol

Listera cordata
Luzula multiflora ssp. multiflora
Luzula pilosa
Maianthemum bifolium
Melampyrum sylvaticum
Myosotis arvensis
Myosotis decumbens
Nardus stricta
Omalotheca norvegica
Omalotheca supina
Orthilia secunda
Phleum alpinum
Picea abies
Poa annua
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Pseudorchis albida
Ranunculus acris coll.
Rhinanthus minor
Rubus chamaemorus
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Sagina saginoides
Salix caprea
Salix glauca
Salix phylicifolia
Selaginella selaginoides
Silene dioica
Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Stellaria nemorum
Taraxacum sp.
Trientalis europaea
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trollius europaeus
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Veronica alpina
Viola biflora
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Vedlegg 6

Skjøtselsplan for Storåkeren på Leirbakken,
Lierne kommune, Trøndelag fylke
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Innmark på Leirbakken med Storåkeren opp mot skogkanten. Foto: Anders Lyngstad 11.7. 2019.
NIBIO

112

2 Skjøtselsplan for Storåkeren på Leirbakken
GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

Sten-Arthur Sælør

Grunneier i samarbeid med Hallgeir Kveli

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 2014
DATO REVIDERING:

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.):

november 2019

LOKALITETSVERDI
I NATURBASE 1:

B

10.7. 2013 og 4.7. 2014

DATO BEFARING (REVIDERING):11.7.

2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Telefonsamtale og e-post med spørreskjema 2019.
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV: NIBIO

FIRMA:

ved Per Vesterbukt

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV: Anders

NTNU Vitenskapsmuseet

Lyngstad

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

32 V

716392-716399

71781-71795

8/3

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

DEL AV VERNEOMRÅDE:

8/5 daa

Nei

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

HVILKET VERN:

DEL AV UTVALGT KULTURLANDSKAP:

Ja, Kvelia UKL

8 daa

2.1 Innledning
Lokaliteten er en del av kulturlandskapet ved gården Leirbakken i Lierne (forsidebilde, figur 1), som
ligger vendt mot sør-sørvest innunder Leirbakkfjellet, om lag 6 km vest for Kvelia Berggrunnen er rik
(fyllitt og glimmerskifer), og det er tjukt dekke av morene (https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn).
Høgda over havet er 465-490 m, og lokaliteten er i mellomboreal vegetasjonssone og svakt oseanisk
vegetasjonsseksjon (Moen 1998). Storåkeren ligger i en bratt, sørvendt skråning litt nordøst for tunet
på gården. Slåttemarka grenser i sørøst og øst mot Merkesbekken, som er merke mot naboeiendommen.
Langs Merkesbekken er det høgproduktiv høgstaudevegetasjon (særlig i sør), i nord grenser lokaliteten
mot sterkt gjengrodd kulturmark som begynner å få skogpreg, i nordvest mot kulturmark med svak hevd
og noe gjengroing, i vest og sørvest mot innmark med gjødsla eng.

1

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007).
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Figur 1. Leirbakken med den foreslåtte skjøtselslokaliteten Storåkeren på eiendommen 8/3. 100 m
rutenett, UTM sone 33V

2.2 Hensyn og prioriteringer
Arealet er bratt og det er noe ujamnt enkelte steder, delvis på grunn av stubber etter trær som nylig har
blitt hogd. Det er imidlertid gjort en god jobb med ryddinga, og det gjør det mulig å slå her uten alt for
mye prakk. Det er ikke registrert arter som krever særskilt behandling, og det beste for artsmangfoldet
vil være å fortsette å slå på tradisjonell måte.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Sten-Arthur Sælør (grunneier) opplyser at gården har vært drevet siden 1693 som en klassisk fjellgård
med et lite antall husdyr til eget bruk. Fra 1970-tallet var det her ca. 100 vinterforede sauer som beitet
utmarka, og periodevis også innmarka. Gården har ca. 120 daa innmark. Driften med sau opphørte for
15 år siden fordi området ble liggende inne i kjerneområdet for bjørn. I dag drives utmarka med jakt og
fiskeutleie. Innmarka samt noe av utmarka blir i 2019 beita av storfe, og dette skjer som en del av drifta
til Kvelia samdrift. Det ble tidligere dyrka potet på Storåkeren fordi det var bratt, og derved frostsikkert.
Dette ligger relativt langt tilbake i tid.
Området har tidligere vært undersøkt av Vesterbukt (2014), og jeg tar her med hans beskrivelse her.
Gården ble ryddet på 1690-tallet og det aktuelle arealet er trolig ryddet og overflatedyrket i
løpet av 1700-tallet. Den bratte sørvendte beliggenheten gir en tidlig start på vekstsesongen og
enga – som kalles Storåkeren – har tradisjonelt vært benyttet som vårbeite for sau i tillegg til
slått og høstbeite. Beitet har pågått fram til 2000, da dyreholdet ble nedlagt på gården. Den
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øverste eldste delen ovenfor skogranden, som fra gammelt av er den egentlige Storåkeren, ble
slått fram til ca. 1950, etter det lettere beitet. Etter 1950 har åkeren gradvis fått innslag av
gjengroing. Ca. 1990 ryddet daværende bruker et areal med 2-3 m. høy gjengroingsskog, som
utgjør den åpne engflekken i dag. Den er igjen preget av påbegynnende gjengroing med bjørk
og rogn, < 3 m.
Nederste delen ble slått fram til 1980 og videre brukt til lettere vår- og høstbeite for sau, med
noe mer beitetrykk sammenliknet med øverste del. Enga er ikke gjødslet eller pløyd. Denne
delen utgjør mer åpen eng, kun med enkelte lauvoppslag < 1,5 m. høyt. Fremstår lite
gjødselpåvirket.
Tilstanden på slåttemarka er imidlertid preget av brakklegging og lengre tids beite med fravær
av slått. Noe ujevn slåttemarksstruktur med redusert utbredelse til slåttefavoriserte arter.
Verdien er svak, og en opprettholdelse av denne forutsetter gjenoppstart med slått. Enga har
stort potensiale for restaurering.
Skjøtselsplanen fra 2014 er fulgt opp, og hele arealet har blitt restaurert i løpet av de siste 5-6 åra (figur
2-5). Det har blitt rydda skog i kantsonene, løvoppslag har blitt fjernet, og det har blitt slått med ljå og
tohjuls slåmaskin. Slåtten har vært gjennomført i løpet av de første to ukene i august. Graset har blitt
raka for hand, bakketørka, og brent. Det beites ikke, svis ikke, sprøytes eller gjødsles ikke, og beitepusser
har ikke vært anvendt.

2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Grunneier rapporterer at alt har fungert bra i restaureringsfasen. Den praktiske skjøtselen har i stor
grad blitt gjort av Hallgeir Kveli, som også er sentral i skjøtselsarbeidet på Oppgården i Kvelia. Det har
vært av stor verdi å ha erfarne forvaltere av slåttemark med på laget. Det er ingen forhold som har vært
mer krevende enn forventa, men det har vært et betydelig arbeid å restaurere slåttemarka (som har gått
langt utover tilskudd). Området er nå i ferd med å fremstå som ei slåttemark der ujamnheter langsomt
forsvinner. I tida framover kan det være ønskelig å fjerne litt mer kantvegetasjon. Kvaliteten på graset
er dessuten så god at slåttekarene sier det bør nyttes.
Ved befaringen i 2019 konstaterte jeg at grunneiers beskrivelse er helt riktig. Utviklinga på Storåkeren
er svært positiv, og lokaliteten framstår i dag som ei fin slåttemark som raskt er i ferd med å endre
karakter fra restaureringsobjekt til å være i god hevd. Arbeidet som har blitt gjort i restaureringa har
åpenbart vært utført på en svært god måte, og jeg måtte f.eks. bruke en del tid på å fortstå hvor det hadde
vært rydda skog. Tiltakene har blitt gjort slik den første skjøtselsplanen foreslår, og målene er oppnådd.
Arbeidet er skånsomt utført, og det har ikke oppstått skader på jordsmonnet.

2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Vesterbukt (2014) har følgende beskrivelse av vegetasjon og artsmangfold:
Øvre del under gjengroing med høyt feltsjikt (20-100 cm.) og tykt strølag. Likevel større
innslag av slåttebetinget vegetasjon, med mengdearter som småengkall, småmarimjelle,
stormarimjelle, skogstorkenebb, gulaks, engkvein, bjørk og gullris. Andre mengdearter i noe
mindre omfang er engsmelle, rødkløver, kjerteløyentrøst, vendelrot, rød jonsokblom og
rødsvingel. Ellers ble det funnet naturengarter som grasstjerneblom, harerug,
åkerminneblom, storengkall, slåttestarr og engfrytle.
Nedre del mer åpen med sporadiske lauvoppslag. Noe mer artsrik med tanke på
slåttemarksarter. Dominante arter er ryllik, skogstorkenebb, småengkall, småmarimjelle,
gulaks, gullris og engkvein. Andre mengdearter er rødsvingel, grasstjerneblom, fjellfiol,
engsoleie og småsyre. Her kan også nevnes funn av slåttemarksarter som prestekrage,
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rødkløver, blåklokke, marikåpe sp., smalkjempe, tepperot, harerug og fuglevikke. Nederst mot
fulldyrket mark mer næringsrikt hvor sølvbunke, mjødurt, engsyre og engsoleie har større
utbredelse, men fravær av bl.a. gjødselindikatoren krypsoleie.
Samlet sett har slåttemarka beliggenhet på mer næringsrik jord tilsvarende høgstaudeskog,
noe som vises i den store utbredelsen til skogstorkenebb, samt tilstedeværelse av arter som
rød jonsokblom, engsmelle, stormaure, vendelrot, turt og tyrihjelm. Dette gir et middels høyt
og frodig feltsjikt med urter og varierende innhold av gras. 42 slåttemarksarter ble registrert
(som definert i Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker), i tillegg er
blåfjær sp. påvist i enga i 2012 av grunneier.
Hovedtrekkene når det gjelder forekomst av arter er de samme i 2019 som i 2014, men vegetasjonen er
klart mer lågvokst (figur 2-6), og strølaget er redusert. Kratt og trær er fjerna inne på slåttemarka, og
også til en viss grad i kantene. Det er en gradient fra lågvokst, lysåpen og tørketolerant vegetasjon øverst
(den egentlige Storåkeren) mot noe mer høgvokst, tettere og (relativt sett) mer fuktpåvirka vegetasjon
nederst. Det er klart høgere produksjon nederst, og i 2019 framstår de øvre og midtre delene som om
lag like artsrike, og mer artsrike enn den nederste delen. Det er svært mye engkvein (Agrostis capillaris)
i deler av enga, og dette kan på avstand sees som rødbrune felter (jf. forsidebilde). Storvokste urter som
skogstorkenebb og vendelrot (Geranium sylvaticum, Valeriana sambucifolia)ser ut til å ha fått redusert
dekning, mens kulturmarksarter som prestekrage, småengkall og engsmelle (Leucanthemum vulgare,
Rhinanthus minor, Silene vulgaris) ser ut til å ekspandere (figur 6). Av særlig interesse er en god
bestand marinøkkel (Botrychium lunaria), som også ser ut til å ekspandere (figur 7). Den karakteristiske ballblomen (Trollius europaeus) er en østlig art som vokser i kalkrike enger og høgstaudeskoger.
Det ble i 2019 registrert 53 slåttemarksarter sensu Norderhaug et al. (1999) på Storåkeren.
Smalkjempe og blåfjær ble ikke funnet i 2019. Det nærmeste registrerte funnet av smalkjempe er i Snåsa,
og jeg tror angivelsen fra 2014 mest sannsynlig beror på ei forveksling med setergråurt eller skoggråurt
(Omalotheca norvegica, O. sylvatica), som har snarlikt bladverk, og er ganske vanlige på lokaliteten.
Bitterblåfjær er en art som finnes i Lierne kommune, og det kan være at dette er blåfjær-arten som er
observert av grunneier. Den kan lett ha blitt oversett ved feltarbeidet i 2019.
I NiN (Natur i Norge) klassifiseres Storåkeren til naturtypen slåttemark. Vegetasjonen føres til
hovedtypen T32 Semi-naturlig eng, og med fire grunntyper til stede: Intermediær eng med klart
hevdpreg; intermediær eng med svakt preg av gjødsling; svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller
svakt preg av gjødsling; samt svakt kalkrik eng med klart hevdpreg (koder T32 C-4, T32 C-6, T32 C-16,
T32 C-20). Dette er slik vegetasjonen framstår i dag, men historien med dyrking av potet tilsier at
hovedtype T41 Oppdyrket mark med preg av semi-naturlig eng også kan være relevant på deler av
lokaliteten. Jeg klarte ikke å skille ut arealet hvor potetdyrking har foregått, og min bedømmelse er
derfor at preget av oppdyrking er borte, og at dette må betraktes som semi-naturlig eng over det hele.

2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
For oversiktens skyld kopierer jeg her inn målene med skjøtselen slik de ble definert av Vesterbukt
(2014):
Hovedmål for lokaliteten: Området er brakklagt og middels artsrikt med verdi B. Målet
er å gjeninnføre årlig skjøtsel i form av tradisjonell slått for å opprettholde
slåttemarksstrukturen og artsinnholdet for lokaliteten.
Konkrete delmål: Gjennomføre restaurering og starte årlig skjøtsel. Opprettholde årlig
skjøtsel. Opprettholde eller øke artsdiversiteten i slåttemarka, med de karakteristiske
slåttemarksindikatorene som inngår. Opprettholde eller øke verdistatusen av slåttemarka
Ev. spesifikke mål for delområde(r): Skogranden mellom øvre og nedre del hugges ut
og slått innføres.
Tilstandsmål arter: Opprettholde eller øke artsdiversiteten i slåttemarka
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Mål for bekjempelse av problemarter/gjengroing: Holde kantsoner lysåpne. Gradvis
å redusere gjengroingsskog i og rundt enga.

OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

X
X

X

Skjøtselen har i høy grad vært tilfredsstillende, og det er vanskelig å se for seg at det skal kunne oppnås
bedre resultat innenfor en femårsperiode. Videre framover blir det viktigste å fortsette det gode arbeidet,
og etter hvert med mer vekt på slått og mindre vekt på restaurering. Grunneier ønsker et sterkere fokus
på å nytte graset som slås, og han ønsker å fortsette arbeidet med rydding i kantsonene. Dette er
fornuftige målsettinger som jeg støtter. I slåttemark som slås årlig og ikke etterbeites har det mange
steder vist seg at det over tid blir for høg dominans av moser. Dette gjelder særlig der det er skrint
jordsmonn. Foreløpig er ikke dette relevant for Storåkeren, men det er noe som bør holdes øye med, og
eventuelt tas hensyn til ved neste revidering av skjøtselsplanen.
Lokaliteten har klart høgere verdi i 2019 enn i 2014, og ved NiN-kartleggingen havner den i kategorien
«svært høg kvalitet». Ved vurdering etter DN-hånbok 13 får den i 2019 verdi A.

2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN:

Fortsette årlig skjøtsel gjennom slått med ljå og tohjulstraktor.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Det er fortsatt en del areal i kantsonene som med fordel kan restaureres slik at det blir mulig å slå lenger
ut. Her tenker jeg i første rekke på områdene mot Merkesbekken, og øverst i nordøst. I dag er det noen
steder en litt brå overgang fra slåttemarka til gjengroende areal rundt, og her er det ønskelig å fortsette
innsatsen. Det er etter mitt syn ikke nødvendig å hogge alle trærne, fordi dette kan gi mye krattoppslag, og
stort behov for oppfølging med slått. Det er oftest fordelaktig å tynne over noe tid, og eventuelt å stamme
opp trær som er greie å slå rundt.
På sikt kan det etter mitt syn være av interesse å utvide slåttearealet mot nordvest. Der er det gjengroende
kulturmark som per i dag er noe mer artsfattig, og der tidligere bruk ikke er helt klar (men sannsynligvis er
mye beita). Jeg har ikke inkludert dette arealet i foreliggende skjøtselsplan, men lanserer idéen her.
Området har godt restaureringspotensiale. Opprettelsen av Kvelia UKL gjør dette mer aktuelt siden det
betyr at vi i enda større grad bør tenke på det helhetlige landskapet.
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Kulturmarksartene som vi er interesserte i å prioritere vil generelt trives med at vegetasjonen åpnes opp og
at graset slås og fjernes på seinsommeren. Jeg foreslår ingen særlige tilpasninger for enkeltarter.
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2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

AREAL/ DELOMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Rydding av kratt og trær, inkludert å fjerne hogde trær og kvist som ligger
på stedet i dag. Det er i første rekke i kantene at det er nødvendig med
rydding. Alt hogstavfall (inkludert flis fra eventuell stubbefresing) samles
opp og fjernes fra området. Dette kan brennes eller komposteres, men
bålplasser eller kompostdunger bør ikke legges inne på skjøtselsområdet.
Årsaken er at dette vil tilføre næring, og det er ikke ønskelig. Nødvendig
utstyr er motorsag og øks, samt eventuelt stubbefres. Ryddesag anbefales
ikke.

20202025

Kantsoner

Juni-juli

Restaureringsslått på areal som ryddes, og på åpent, produktivt areal ned
mot Merkesbekken. Formålet er å fjerne biomasse og næring, slik at
småvokste, lyskrevende kulturmarksarter skal få bedre forhold. Nødvendig
utstyr er slåmaskin (tohjulstraktor med slåttesnute), ljå, evt. kantklipper
med knivblad, mekanisk høyvender for oppsamling av gras, og rive.

20202025

Kantsoner

Juliaugust

Generelt gjelder for restaurering av slåttemark:
-

-

-

-

-

Ved rydding er det svært viktig å kappe busker og små trær under bakkenivå, hvis ikke skaper det
store vansker for skjøtselen i årene etterpå. Utstyret blir fort slitt, uskarpt og går i stykker hvis vi
stadig slår inn i gamle stubber.
Det er langt å foretrekke å rydde et lite areal skikkelig framfor å rydde store flater på en dårlig måte.
Det gir ofte godt resultat hvis to stykker går sammen og rydder. Den ene drar opp skuddet/kvisten
som skal fjernes, og den andre hogger av skuddet/stammen godt under overflatenivået med øks.
Resten av stammen vil da bli liggende under overflata, og nyskudd som skyter opp er lette å slå.
Rydding med ryddesag fungerer ofte svært dårlig, og anbefales ikke. Det blir ofte stående igjen stubb
som er vanskelig å se neste gang det skal slås.
Både bjelkeslåmaskin og skiveslåmaskin kan ta små busker med inntil ca. fingertykkelse på
stammen, men dette sliter på utstyret.
Det er viktig å «rydde nedenfra», det vil si å begynne med kratt og små trær, og være tilbakeholden
med å hogge større trær. Erfaring viser at gamle bjørker som får stå hindrer krattoppslag, men hvis
de hogges kommer det raskt en mengde nye skudd som krever mye innsats for å holde i sjakk. All
hogst av større trær må derfor gjøres forsiktig, og det bør plukkes enkelttrær over flere år framfor å
hogge mye på en gang.
Kratt kan fjernes raskt, men ikke i et større område enn det vi klarer å følge opp med slått i etterkant.
Alt areal som ryddes må slås etterpå. Kun rydding uten påfølgende slått gir nesten uten unntak
problem med krattoppslag innen om lag ti år.
Kvist må fjernes, og brenning er ofte det enkleste og beste alternativet.
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2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått hvert år (ekstensiv hevd). Jeg tror dette må til for å holde
krattoppslag nede, og for å holde området i god hevd. Viser det seg at
moser får for stor dominans bør det slås sjeldnere. Dette må vurderes
ved en revidering av skjøtselsplanen. Nødvendig utstyr er slåmaskin
(tohjulstraktor med slåttesnute), ljå, evt. kantklipper med knivblad,
mekanisk høyvender for oppsamling av gras, rive.

Fra 2020

Hele
området

Seint i juli
eller tidlig
i august

Oppsamling av gras eller høy. Det er ønskelig å kunne nytte graset fra
slik slåttemark, dyra liker det ofte godt, og enkelte kaller det
«medisinfôr» fordi det sies å være gunstig for dyrehelsa. Det kan ha
med det høge innholdet av arter å gjøre. Storåkeren er en del av
innmarka på Leirbakken, og ligger i utgangspunktet gunstig til for å
kunne samle opp og ta vare på graset. I godt vær kan graset
bakketørkes og samles opp. Det kan da lagres på vanlig vis på en låve,
og det er slik det ville blitt gjort tradisjonelt. Et alternativ hvis været
er dårlig er å rake grønt gras ned til botn av bakken, og samle det opp
der. Det kan presses i rundball eller legges i silo som annet gras.
Graset kan sjølsagt nyttes som fôr umiddelbart, men det er sjelden
mangel på gras på den tida av året. Uavhengig av hvordan graset tas
vare på så vil jeg anbefale å skaffe en høyvender som kan monteres
på tohjulstraktoren, det sparer svært mye tid på rakinga.

Fra 2020

Hele
området

Seint i juli
eller tidlig
i august

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel av
juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg derfor
med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med knivblad kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig å komme
til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan gi komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av gjødsel, dette gjelder særlig kunstgjødsel og gylle (se veileder).
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2.9.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

Etterbeite med lette beitedyr utover høsten kan være en fordel i
slåttemark, da det skaper små sår i vegtasjonsdekket som letter
frøspiring, og tilfører noe næring. På Leirbakken har det tradisjonelt
vært etterbeite med sau, og jeg anbefaler derfor dette i
utgangspunktet. Det er imidlertid lite sannsynlig at det blir aktuelt å
drive med sau her framover, og skjøtselen legges primært opp med
det som premiss. Jeg anbefaler ikke beite med storfe, dyra er store og
tunge, og tråkkeffekten vil bli for kraftig.

Ikke
prioritert

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er ofte positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang).
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer og marinøkler) bør ikke
beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka, og for å unngå at næring fra kultureng blir overført til
slåttemarka via husdyrgjødsel.

-

2.9.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

-

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Beitemarkssopp og insektfauna bør undersøkes.
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Rydding og slått på hele arealet som inkluderes i den reviderte skjøtselsplanen.
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Grunneier.
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AREAL/DELOMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

2.11 Bilder fra lokaliteten
Det ble forsøkt å finne de samme fotopunktene som ble etablert i 2014, men det er ikke sikkert bildene
er tatt på nøyaktig samme sted i 2019.

Figur 2. Fotopunkt på nedre del av Storåkeren, sett mot øst. UTM32 7163947,717815. Foto: Per
Vesterbukt 10.7. 2013 (øverst), Anders Lyngstad 11.7. 2019 (nederst).
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Figur 3. Fotopunkt i nedre del av Storåkeren, og med tunet på Leirbakken i bakgrunnen i vest. Legg
merke til tilbakegang hos skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) og framgang for engkvein (Agrostis
capillaris). UTM32 7163945,717899. Foto: Per Vesterbukt 10.7. 2013 (øverst), Anders Lyngstad 11.7.
2019 (nederst).
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Figur 4. Fotopunkt på øvre del av Storåkeren, UTM32 7163978,717915. Krattet er vekk, og gullris
(Solidago virgaurea) er sterkt redusert. På det nyeste bildet er det mye engsmelle (Silene vulgaris), og
tunet på Leirbakken vises mellom bjørkeleggene. Foto: Per Vesterbukt 10.7. 2013 (øverst), Anders
Lyngstad 11.7. 2019 (nederst).
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Figur 5. Fotopunkt nordøst i skjøtselsområdet, nær kanten av enga, UTM32 7163978,717915. Foto: Per
Vesterbukt 10.7. 2013 (øverst), Anders Lyngstad 11.7. 2019 (nederst).
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Figur 6. Engvegetasjon med mye prestekrage (Leucanthemum vulgare) på Storåkeren. Foto: Anders
Lyngstad 11.7. 2019.

Figur 7. Marinøkkel (Botrychium lunaria) på Storåkeren. Foto: Anders Lyngstad 11.7. 2019.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase
ID

BN00089033

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Frisk fattigeng slått

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

2013-07-10

Hevdstatus

Svak hevd

Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale inngått

-

Forvaltningsavtale utløper

-

VerdiArtsrik slåttemark. Utsatt for gjengroing og redusert slåttemarksstruktur, men har
begrunnels fremdeles mye vegetasjon knyttet til slåttemark intakt i feltsjiktet. Må startes skjøtsel
e
for å opprettholde verdi B.
Innledning Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Bioforsk Midt-Norge v/Per Vesterbukt, og er en
kartlegging av areal med mulig slåttemark innenfor lokaliteten. Dette i forbindelse
med oppfølging av handlingsplan for slåttemarker i Nord-Trøndelag, på oppdrag fra
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Leirbakken 2 (også kalt Storåkeren) ble befart
10.7.2013 av Per Vesterbukt. Evt. tidligere kartlegging og informasjon fra grunneier er
også lagt til grunn for kartleggingen.
Beliggenhet Lokaliteten ligger i Leirbakkdalen, ca. 6 km vest for Kvelia i Lierne kommune. Den
og naturgrenser i sør mot fulldyrket mark, i øst mot Merkesbekken og er ellers omgitt av
grunnlag
skog/gjengroingsskog. Høyde er ca. 465-490 moh. Enga er bratt sørvest-vendt med
frisk næringsrik jord svarende til høgstaudeskog. Grunnforholdene består av
løsmasseavsetninger i form av morenemateriale (grus, sand, leir) med innslag av myr.
Naturtyper Naturtypen er D01-Slåttemark, med utforming D0113-Frisk næringsrik «natureng»
og
(50 %) og D0104-Frisk fattigeng (50 %). Vegetasjonstype er G13 Frisk næringsrik
utforminger «natureng, Skogstorkenebb-eng, ballblom-eng, og G4 Frisk fattigeng, EngkveinRødsvingel-gulaks-eng, med utforming G4a Vanlig utforming.
Artsmangfo Øvre del under gjengroing med høyt feltsjikt (20-100 cm.) og tykt strølag. Likevel
ld
større innslag av slåttebetinget vegetasjon, med mengdearter som småengkall,
småmarimjelle, stormarimjelle, skogstorkenebb, gulaks, engkvein, bjørk og gullris.
Andre mengdearter i noe mindre omfang er engsmelle, rødkløver, kjerteløyentrøst,
vendelrot, rød jonsokblom og rødsvingel. Ellers ble det funnet naturengarter som
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grasstjerneblom, harerug, åkerminneblom, storengkall, slåttestarr og engfrytle. Nedre
del mer åpen med sporadiske lauvoppslag. Noe mer artsrik med tanke på
slåttemarksarter. Dominante arter er ryllik, skogstorkenebb, småengkall,
småmarimjelle, gulaks, gullris og engkvein. Andre mengdearter er rødsvingel,
grasstjerneblom, fjellfiol, engsoleie og småsyre. Her kan også nevnes funn av
slåttemarksarter som prestekrage, rødkløver, blåklokke, marikåpe sp., smalkjempe,
tepperot, harerug og fuglevikke. Nederst mot fulldyrket mark mer næringsrikt hvor
sølvbunke, mjødurt, engsyre og engsoleie har større utbredelse. Samlet sett har
slåttemarka beliggenhet på mer næringsrik jord tilsvarende høgstaudeskog, noe som
vises i den store utbredelsen til skogstorkenebb, samt tilstedeværelse av arter som rød
jonsokblom, engsmelle, stormaure, vendelrot, turt og tyrihjelm. Dette gir et middels
høyt og frodig feltsjikt med urter og varierende innhold av gras. 42 slåttemarksarter
ble registrert (Som definert i Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske
kulturmarker), i tillegg er blåfjær sp. påvist i enga 2012 av grunneier.
Påvirkning

Gården ble ryddet på 1690-tallet og det aktuelle arealet er trolig ryddet og
overflatedyrket i løpet av 1700-tallet. Den bratte sørvendte beliggenheten gir en tidlig
start på vekstsesongen og enga har tradisjonelt vært benyttet som vårbeite for sau i
tillegg til slått og høstbeite. Beitet har pågått fram til 2000, da dyreholdet ble nedlagt
på gården. Den øverste eldste delen ovenfor skogranden, som fra gammelt av er den
egentlige Storåkeren, ble slått fram til ca. 1950, etter det lettere beitet. Etter 1950 har
åkeren gradvis fått innslag av gjengroing. Ca. 1990 ryddet daværende bruker et areal
med 2-3 m. høy gjengroingsskog, som utgjør den åpne engflekken i dag. Den er igjen
preget av påbegynnende gjengroing med bjørk og rogn, < 3 m. Nederste delen ble slått
fram til 1980 og videre brukt til lettere vår- og høstbeite for sau, med noe mer
beitetrykk sammenliknet med øverste del. Enga er ikke gjødslet eller pløyd. Denne
delen utgjør mer åpen eng, kun med enkelte lauvoppslag < 1,5 m. høyt. Fremstår lite
gjødselpåvirket. Tilstanden på slåttemarka er imidlertid preget av brakklegging og
lengre tids beite med fravær av slått. Noe ujevn slåttemarksstruktur med redusert
utbredelse til slåttefavoriserte arter. Verdien er svak, og en opprettholdelse av denne
forutsetter gjenoppstart med slått. Enga har stort potensiale for restaurering.

Fremmede
arter

Ingen

Råd om
skjøtsel og
hensyn

Det beste for å restaurere og gjenopprette slåttemarka vil være å gjeninnføre
tradisjonell skjøtsel i form av sen slått med bakketørking/hesjing av gras og unngå
gjødsling. Evt. beite bør begrenses til f.eks. lettere høstbeite.

Landskap

Fjellgård der dalføret har spredt bosetting. Utgjør i mindre grad et helhetlig
kulturlandskap.

Areal fra
kartobjekt
(daa)

5,3

Kommuner 5042 (Lierne)
Kilder

Vesterbukt, P. 2013. Kartlegging av mulige slåttemarker i Nord-Trøndelag 2013
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/107334/Bioforsk%20RAPPORT%208%2
0(133).pdf
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Artsliste
Artslista ble tatt opp 11.7. 2019 av Anders Lyngstad, og omfatter kun slåttemarka.

Norsk navn
Ryllik
Nyseryllik
Engkvein
Jonsokkoll
Marikåpe
Gråor
Kvitveis
Gulaks
Skogburkne
Smyle
Bjørk
Harerug
Marinøkkel
Skogrørkvein
Seterstarr
Stolpestarr
Vanlig slåttestarr
Slirestarr
Skrubbær
Geitrams
Turt
Sumphaukeskjegg
Hundegras
Skogmarihand
Sølvbunke
Åkersnelle
Engsnelle
Skogsnelle
Øyentrøst
Sauesvingel
Raudsvingel
Mjødurt
Stormaure
Skogstorkenebb
Fugletelg
Svæve
Følblom
Prestekrage
Engfrytle

Vitenskapelig navn
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Agrostis capillaris
Ajuga pyramidalis
Alchemilla sp.
Alnus incana
Anemone nemorosa
Anthoxanthum odoratum
Athyrium filix-femina
Avenella flexuosa
Betula pubescens
Bistorta vivipara
Botrychium lunaria
Calamagrostis phragmitoides
Carex brunnescens
Carex nigra var. juncea
Carex nigra var. nigra
Carex vaginata
Chamaepericlymenum suecicum
Chamerion angustifolium
Cicerbita alpina
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Dactylorhiza fuchsii
Deschampsia cespitosa
Equisetum arvense
Equisetum pratense
Equisetum sylvaticum
Euphrasia stricta coll.
Festuca ovina
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Galium mollugo ssp. erectum
Geranium sylvaticum
Gymnocarpium dryopteris
Hieracium sp.
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
Luzula multiflora ssp. multiflora
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Kommentar

Norsk navn
Hårfrytle
Stormarimjelle
Småmarimjelle
Åkerminneblom
Fjellminneblom
Setergråurt
Skoggråurt
Hengeving
Fjelltimotei
Timotei
Gran
Engrapp
Tepperot
Blåkoll
Perlevintergrønn
Engsoleie
Småengkall
Bringebær
Tågebær
Engsyre
Småsyre
Høymole
Selje
Grønnvier
Rød jonsokblom
Engsmelle
Gullris
Rogn
Grasstjerneblom
Skogstjerneblom
Løvetann
Skogstjerne
Rødkløver
Kvitkløver
Ballblom
Blåbær
Tyttebær
Vendelrot
Tveskjeggveronika
Snauveronika
Fuglevikke
Fjellfiol

Vitenskapelig navn
Luzula pilosa
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Myosotis arvensis
Myosotis decumbens
Omalotheca norvegica
Omalotheca sylvatica
Phegopteris connectilis
Phleum alpinum
Phleum pratense
Picea abies
Poa pratensis coll.
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Pyrola minor
Ranunculus acris coll.
Rhinanthus minor
Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex longifolius
Salix caprea
Salix phylicifolia
Silene dioica
Silene vulgaris
Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Stellaria nemorum
Taraxacum sp.
Trientalis europaea
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trollius europaeus
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana sambucifolia
Veronica chamaedrys
Veronica serpyllifolia
Vicia cracca
Viola biflora

Kommentar

cf.
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Vedlegg 7

Skjøtselsplan for Folden bru, Malvik
kommune, Trøndelag fylke
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Midtre deler av slåttemarka ved Folden bru, sett mot øst. Foto: Dag-Inge Øien 12.07.2019. UTM: 32V
0588595, 7027420
NIBIO RAPPORT | VOL. x | NR. x | 2016
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2 Skjøtselsplan for Folden bru
GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

AS Meraker Brug

Marius Eidem

B

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 2012

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 02.08.2011

DATO REVIDERING: 25.10.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 12.07.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Telefon: 12.07. og 17.10.2019
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV : Dag-Inge

FIRMA:

Øien

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Dag-Inge

NTNU
Vitenskapsmuseet

Øien

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

32 V

7027350

0588660

69/1

DEL AV VERNEOMRÅDE:

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

10 daa

nei

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

HVILKET VERN:

nei

10,5 daa

2.1 Innledning
Lokaliteten Folden bru består av flate overflatedyrka arealer med slåttemark som ligger på
elveavsetninger av sand og silt langs den nordlige bredden av elva Homla, like sørøst for Folden bru i
Malvik, Trøndelag. Lokaliteten ligger ca. 150 moh. i sørboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk
vegetasjonsseksjon (inndeling etter Moen 1998) og er i nord og øst omgitt av sumpskog og blåbærskog.
Både skogen og slåttemarksarealet har tydelige spor etter sauebeite.

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for slåttemark,
utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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Ortofoto fra 2016 området ved Folden bru i Mostadmarka, Malvik, med undersøkelsesområdet
inntegnet.

2.2 Tradisjonell og nåværende drift
Slåttemarka langs elva like sørøst for Folden bru har vært i bruk som slåttemark i lang tid. Flyfoto over
området fra 1959 og 1963 viser at de nordvestlige delene da var i bruk som slåttemark, men bruken er
trolig mye eldre. Det er usikkert om arealene lengst i sørøst har vært i bruk i en like lang og
sammenhengende periode. Flyfotoene fra 1959 og 1963 tyder ikke på det. Vi har ingen dokumentasjon
på at arealet med slåttemark har vært pløyd opp eller gjødsla de siste 30-40 åra.
Fra 2005 har arealet vært slått årlig. Graset har vært slått med traktor, tørka på bakken og frakta ut av
området. Sauer som beiter i områdene omkring har fra tid til annen beita på slåttemarkene, men
beitetrykket har vært lågt.

2.3 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Bruker har slått arealene årlig i tråd med skjøtselsplanen, men har i liten grad ryddet kratt langs
kantene. Det er ingen spesielle praktiske utfordringer knyttet til skjøtselen, men arbeidet er
væravhengig både i forhold til tørking av gras, men også i forhold til vannstanden i elva. Eneste
mulighet for å komme til slåttemarkene med maskin er å kjøre over elva ved den sørøstlige delen av
området. Produksjonen på slåttemarkene er låg, og bruker mener at den har avtatt de siste årene.
Spesielt gjelder dette i sørøst. Samtidig har arealer med sparsomt feltsjikt dominert av mose økt.
Hovedmålsettingen med skjøtselen ved Folden bru har vært å «opprettholde de åpne arealene med
slåttemark med det botaniske mangfoldet som finnes der i dag». I tillegg har det vært et mål å holde
andelen med lågvokst og relativt artsrik fattigeng minst på samme nivå som i 2011.
Målsettinga er i hovedsak oppfyllt når det gjelder å opprettholde åpne arealer, men i noen partier har
oppslaget av kratt økt. Når det gjelder andelen reativt artsrik fattigeng, så tyder obervasjoner under
befaringen i 2019 på at denne kanskje har avtatt noe (se avsnitt 2.5 og 2.6).
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2.4 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Det meste av arealet på lokaliteten består av relativt skrinne og lågvokste enger, men med mindre
partier høgproduktive arealer og flommark i forsenkinger. Engarealene kan karakteriseres som
utforminger av frisk fattigeng (G4) eller finnskjegg-sauesvingeleng (G5) på de skrinneste partiene.
Dette tilsvarer henholdsvis T32-4 Intermediær eng med klart hevdpreg og T32-2 Kalkfattig eng med
klart hevdpreg etter NiN 2.2.0. Flommarksarealet, som ikke er en del av selve slåttemarka kan
karakteriseres som en utforming av elvesnelle-starrsump (O3).
I 2011 var engkvein og gulaks svært vanlige over det meste av arealet. I mindre, lågvokste og relativt
artsrike partier var arter som ryllik, blåklokke, rødsvingel, kvitmaure, aurikkelsvæve, firkantperikum,
prestekrage, tepperot og gullris relativt vanlige, mens høge urter og gras som kvitbladtistel, hanekam,
skogstorkenebb og engreverumpe var vanlige på friskere mark. På skrinnere partier var arter som
smyle, finnskjegg og småmarimjelle vanlige. Vier og grasvekster dominerte flommarksarealene, f.eks.
lappvier, svartvier, skogrørkvein, flaskestarr, sennegras og strandrør, med innslag av urter som
soleihov, myrhatt, mjødurt og myrmaure.
Området har forandret seg lite siden 2011, men enga har i 2019 enda større grasdominans, mest i øst
inn mot skogen. Krattet langs en del av østkanten er nå blitt trær som skygger over deler av enga.
Nærmere elva er det fremdeles et stort innslag av urter, og blåklokke, prestekrage og kvitveis er her
vanlig. Ellers på enga dominerer raudsvingel, engkvein, sølvbunke og tepperot. Store partier i øst og i
kantene inn mot skogen har i 2019 sparsomt med feltsjikt og ei tett mosematte dominert av furumose
og bjørnemose.

2.5 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

x

x

x

I LITEN
GRAD

x

Begrunnelse:
-

Skjøtselen har i høg grad ført til at arealene med åpen engvegetasjon har blitt opprettholdt,
men arealet med relativt artsrik fattigeng ser ut til å ha blitt noe redusert. Dette kan skyldes
begynnende utarming. Arealene, spesielt i sørøst, ligger på relativt tørkeutsatte løsmasser som
i enkelte år kan gi svært låg produksjon, både på grunn av tørke, men også ved at
næringsstoffer bli mindre tilgjengelige for plantene. Da vil slått hvert år på sikt kunne føre til
utarming. På disse arealene foreslår vi derfor slått annahvert år (se under avsnitt 2.8.1).

2.6 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Hovedformålet med skjøtselen er å opprettholde de åpne arealene med slåttemark og det botaniske
mangfoldet som finnes her. Dette innebærer at andelen med lågvokste og relativt artsrike utforminger av
frisk fattigeng (G4)/intermediær eng med klart hevdpreg (T32-4) skal være minst på samme nivå som i
2011. Her er ryllik, gulaks, harerug, blåklokke, kvitmaure, firkantperikum, aurikkelsvæve, prestekrage,
raudknapp og småengkall viktige positive indikatorer.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

For arealene i sørøst, som i dag er dominert av moser, er målsettingen at dekning, artsantall og
produksjon i feltsjiktet skal økes.
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Ingen
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2.7 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Uttak av enkelttrær i midtre deler av området (se kart). Stubber bør
freses bort etter hogst slik at arealene så raskt som mulig kan slås.

2020

500 m²

juni-juli
(før slått)

Fjerning av busker og kratt langs kantene, spesiel oppslag av gran
og furu

2020

langs
kantene
av hele
arealet

juni-juli
(før slått)

SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått med lett traktor eller tohjulstraktor. Det er viktig at det slås
helt ut i kantene. Her kan man med fordel bruke kantklipper med
knivblad hvis det er vanskelig å komme til med traktor. Graset
tørkes på bakken eller i hesjer før det fjernes fra området.

årlig

nordvestlig del
(ca. 6
daa)

2. halvdel
av juli

Slått med lett traktor eller tohjulstraktor. Som over.

2. hvert år

sørøstlig
del (ca.
3,5 daa)

2. halvdel
av juli

2.8 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.8.1 Slått

Siden 2011 er det merkbare endringer med større mosedominans og redusert produksjon over et større
areal i sørøst. Dette kan bety at disse arealene er i ferd med å utarmes (se avsnitt 2.6). Her foreslår vi
derfor slått bare annahvert år. I tørre år med svært liten produksjon bør man ikke slå noen del av
området, men lett beiting kan foregå.
Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel
av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg
derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med senn eller knivblad kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig
å komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).
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2.8.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

Beiting med sau eller lett storferase kan gjøres etter slått. Dette vil
også kunne redusere mosedominansen (se 2.8.1). Beiting før slått
bør ikke forekomme.

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

hele

etter slått

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (gir grønngjødsling) og letter spiringen neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang)
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer og marinøkler) bør ikke
beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka.

Skjøtselskart over slåttemarka ved Folden bru. Hele området skal slås. Innenfor skråskravert areal skal
det tas ut trær. Arealene i sørøst (prikkmønster) skal bare slås annahvert år.
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2.9 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Nei
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Slått
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Marius Eidem

136

2.10 Bilder fra lokaliteten

Vestlig del av lokaliteten mot sørøst i 2011 (øverst) og 2019 (nederst). Foto: D.-I. Øien
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Østlig del av lokaliteten mot nordvest i 2011 (øverst) og 2019 (nederst). Foto: D.-I. Øien
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase
ID

BN00079355 Folden bru

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Frisk fattigeng slått

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

02.08.2011

Hevdstatus

God hevd

Forvaltningsplan

Ja

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Arealene er et godt eksempel på lite intensivt drevet kulturmark i god hevd

Innledning

Lokaliteten Folden bru består av flate overflatedyrka arealer med slåttemark.
Tilsvarer lokaliteten Folden A i Naturbase, men avgrensingen mot sørøst avviker
noe fra det som ligger i Naturbase. Beskrivelsen er basert på eget feltarbeid i 2007
og 2011.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten Folden bru ligger langs elva Homla, like øst for Folden bru nederst i
Mostadmarka, Malvik. Lokaliteten ligger ca. 150 moh. i sørboreal vegetasjonssone
og i klart oseanisk vegetasjonsseksjon (inndeling etter: Moen, A. 1998.
Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. – Statens kartverk, Hønefoss).

Naturtyper og
utforminger

Det meste av arealet består av relativt skrinne og lågvokste enger, men med
mindre partier høgproduktive arealer og flommark i forsenkinger. Det meste av
engarealet kan karakteriseres som utforminger av frisk fattigeng (G4) eller
finnskjegg-sauesvingeleng (G5) på de skrinneste partiene. Flommarksarealet, som
ikke er en del av selve slåttemarka kan karakteriseres som en utforming av
elvesnelle-starrsump (O3).

Artsmangfold

Engkvein og gulaks (Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum) er svært vanlige
over det meste av arealet. I mindre, lågvokste og relativt artsrike partier er arter
som ryllik, blåklokke, rødsvingel, kvitmaure, aurikkelsvæve, firkantperikum,
prestekrage, tepperot og gullris (Achillea millefolium, Campanula rotundifolia,
Festuca rubra, Galium boreale, Hieracium lactucella, Hypericum maculatum,
Leucanthemum vulgare, Potentilla erecta, Solidago virgaurea) relativt vanlige,
mens høge urter og gras som kvitbladtistel, hanekam, skogstorkenebb og
engreverumpe (Cirsium heterophyllum, Lychnis flos-cuculi, Geranium sylvaticum,
Alopecurus pratensis) er vanlige på friskere mark. På skrinnere partier er arter som
smyle, finnskjegg og småmarimjelle (Avenella flexuosa, Nardus stricta,
Melampyrum sylvaticum) vanlige. Vier og grasvekster dominerer
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flommarksarealene, f.eks. lappvier, svartvier, skogrørkvein, flaskestarr, sennegras
og strandrør (Salix lapponum, S. myrsinifolia, Calamagrostis phragmitoides, Carex
rostrata, C. vesicaria, Phalaris arundinacea), med innslag av urter som soleihov,
myrhatt, mjødurt og myrmaure (Caltha palustris, Comarum palustre, Filipendula
ulmaria, Galium palustre).
Påvirkning

Engene er helt åpne. De har vært lite intensivt brukt eller gjødsla, og vært slått
årlig siden 2005.

Fremmed arter

-

Råd om skjøtsel og
hensyn

Dagens drift med årlig slått foreslås videreført. Gjødsling må unngås for å
opprettholde det botaniske mangfoldet. Graset tørkes på bakken eller i hesjer.

Landskap

-

Areal fra kartobjekt
(daa)

9,9

Artsliste
Norsk navn

Latinsk

År registrert

Rekartlagt/år

Trær, busker og lyng
Gråor
Bjørk
Røsslyng
Einer
Gran
Furu
Osp
Selje
Lappvier
Svartvier
Rogn
Tyttebær

Alnus incana
Betula pubescens
Calluna vulgaris
Juniperus communis
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus tremula
Salix caprea
Salix lapponum
Salix myrsinifolia
Sorbus aucuparia
Vaccinium vitis-idaea

2007/2011
2007/2011
2011
2011
2011
2011
2007/2011
2011
2007/2011
2007/2011
2011

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Urter
Soleihov
Ryllik
Nyseryllik
Jonsokkoll
Marikåpe
Kvitveis
Sløke
Hundekjeks
Harerug
Blåklokke
Engkarse
Vanlig arve
Geitrams
Kvitbladtistel
Myrtistel
Myrhatt
Flekkmarihand
Elvesnelle
Engsnelle

Caltha palustris
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Ajuga pyramidalis
Alchemilla sp.
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Bistorta vivipara
Campanula rotundifolia
Cardamine pratensis
Cerastium fontanum
Chamerion angustifolium
Cirsium heterophyllum
Cirsium palustre
Comarum palustre
Dactylorhiza maculata
Equisetum fluviatile
Equisetum pratense

2007
2007/2011
2007/2011
2007
2007
2007/2011
2007/2011
2007/2011
2011
2007/2011
2007
2011
2011
2007/2011
2007/2011
2007/2011
2007
2007/2011

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
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Skogsnelle
Mjødurt
Kvitmaure
Myrmaure
Sumpmaure
Skogstorkenebb
Enghumleblom
Aurikkelsvæve
Beitesvæve
Svæve
Firkantperikum
Raudknapp
Følblom
Prestekrage
Hanekam
Mjuk kråkefot
Maiblom
Stormarimjelle
Småmarimjelle
Åkermynte
Skoggråurt
Hengeving
Tepperot
Blåkoll
Engsoleie
Nyresoleie
Småengkall
Bringebær
Tågebær
Engsyre
Gullris
Grasstjerneblom
Blåknapp
Løvetann
Skogstjerne
Raudkløver
Kvitkløver
Vendelrot
Tveskjeggveronika
Legeveronika
Fuglevikke
Gjerdevikke
Myrfiol

Equisetum sylvaticum
Filipendula ulmaria
Galium boreale
Galium palustre
Galium uliginosum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Hieracium lactucella
Hieracium sect. vulgata
Hieracium sp.
Hypericum maculatum
Knautia arvensis
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
Lychnis flos-cuculi
Lycopodium clavatum ssp. clavatum
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Mentha arvensis
Omalotheca sylvatica
Phegopteris connectilis
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Ranunculus acris coll.
Ranunculus auricomus
Rhinanthus minor
Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Solidago virgaurea
Stellaria graminea
Succisa pratensis
Taraxacum sp.
Trientalis europaea
Trifolium pratense
Trifolium repens
Valeriana sambucifolia
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Vicia cracca
Vicia sepium
Viola palustris

2007/2011
2007/2011
2007/2011
2007/2011
2007/2011
2007
2007
2011
2007/2011
2011
2011
2007/2011
2007/2011
2011
2011
2011
2011
2011
2007/2011
2011
2007/2011
2007
2011
2011
2011
2007/2011
2007
2011
2011
2007
2011
2007/2011
2007/2011
2007
2007/2011
2007
2007/2011
2011
2007/2011

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Grasvekster
Engreverumpe
Flaskestarr
Engkvein
Gulaks
Smyle
Skogrørkvein
Stjernestarr
Langstarr
Harestarr
Slåttestarr
Bleikstarr
Kornstarr
Slirestarr

Alopecurus pratensis
Carex rostrata
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Avenella flexuosa
Calamagrostis phragmitoides
Carex echinata
Carex elongata
Carex leporina
Carex nigra
Carex pallescens
Carex panicea
Carex vaginata

2007
2007
2007/2011
2007/2011
2011
2011
2011
2007/2011
2007/2011
2011

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
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Sennegras
Hundegras
Sølvbunke
Sauesvingel
Raudsvingel
Knappsiv
Trådsiv
Engfrytle
Hengeaks
Finnskjegg
Strandrør
Fjelltimotei
Timotei
Tunrapp
Engrapp

Carex vesicaria
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Festuca ovina
Festuca rubra
Juncus conglomeratus
Juncus filiformis
Luzula multiflora ssp. multiflora
Melica nutans
Nardus stricta
Phalaris arundinacea
Phleum alpinum
Phleum pratense
Poa annua
Poa pratensis coll.
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2011
2007/2011
2011
2007/2011
2011
2007/2011
2011
2011
2007/2011
2007
2007/2011
2007/2011

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Vedlegg 8

Skjøtselsplan for Haugen, Meldal kommune,
Trøndelag
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Slåttemark på Haugen sett fra sør. Foto: Dag-Inge Øien 09.07.2019.
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2 Skjøtselsplan for Haugen slåttemark
GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Ane Haugen Wexelsen

Ane Haugen Wexelsen

B og C

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 15.12.2014

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 16.07.2013

DATO REVIDERING: 06.11.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 09.07.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Telefon 09.07. og 31.10.2019
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV : Steinar

FIRMA:

Vatne

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Dag-Inge

NTNU
Vitenskapsmuseet

Øien

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

32 V

6998040

0535520

24/2,5, 26/1,4, 71/2

DEL AV VERNEOMRÅDE:

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

nei

7,5 daa
AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

HVILKET VERN:

nei

7,5 daa

2.1 Innledning
Lokaliteten ligger på gården Haugen på Løkken i Meldal kommune, og består av to arealer med
slåttemark like sør og vest for gårdstunet. Disse er registrert i Naturbase som BN00088330 Haugen:
Slåtteeng (lokalt viktig) og BN00088320 Haugen: Gårdstun (viktig). Lokaliteten ligger 180-200 moh. i
overgangen mellom sørboreal og mellomboreal vegetasjonssone (etter Moen 1998) og svakt oseanisk
vegetasjonsseksjon. Slåttemarkene ligger vestvendt og på tjukke moreneavsetninger. De er omgitt av
veger, bebyggelse og fulldyrka gjødsla eng. Den største slåtteenga grenser inntil et område med
lauvskog i sør, og slåttemarka ved gårdstunet er delt av gårdsvegen.

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for slåttemark,
utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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Kart over Løkken-området med slåttemarkene på Haugen inntegnet.

2.2 Hensyn og prioriteringer
Det bør tas hensyn til lokaliteten i forbindelse med drifta av tilgrensende fulldyrka eng for å unngå at
deler av slåttemarkslokaliteten får tilført gjødsel eller sprøytemidler fra denne.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Slåttemarkene på Haugen har i lang tid vært drevet på tradisjonelt vis med slått og etterbeite. Det
nåværende gårdstunet ble etablert rundt 1850 og drifta var i gang lenge før det. Engene var i sin tid
fulldyrka og ble gjerne også gjødsla med litt husdyrgjødsel på våren, alt etter hvor mye gjødsel som var
tilgjengelig. Drifta av arealene, med slått og etterbeite, har vært kontinuerlig, sannsynligvis i minst
200 år, og foregår fremdeles. På begynnelsen av 1980-tallet ble engene brukt som hestebeite i en kort
periode, men ellers har de vært beitet av storfe etter slått.

2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Engene på Haugen er slått årlig i tråd med anbefalingene i skjøtselsplanen fra 2014 uten at det har
medført praktiske problemer, men grunneier er ikke helt fornøyd med opplegget for skjøtselen.
Spesielt er dette knyttet til problemene med mosedominans på den største enga i sør. Hun er av den
oppfatning at opplegget ikke har bidratt til å bedre tilstanden i slåttemarkene, men snarere forsterket
problemet, og at det botaniske mangfoldet nå er dårligere enn tidligere.
Slåtteengene på Haugen ble utsatt for isbrann i 2013, noe som blottla en del bar jord. Dette kan ha
bidratt til at et tjukt mosedekke lettere har etablert seg. I tillegg er det, spesielt i de øvre delene av
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enga, lite tilgjengelig næring for plantene og trolig er noen store grantrær ovenfor enga en
medvirkende årsak til det. Alt dette favoriserer mosene i forhold til karplantene.

2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Slåttemarkene på Haugen består av fattige og intermediære enger med klart hevdpreg (T32-2 og T32-4
i NiN-systemet). De nedre delene av enga i sør er noe preget av at arealene ligger inntil gjødsla eng og
delvis har vært brukt som åker eller gjødsla eng i perioder. Det er innslag av åkerugras og
nitrogenelskende arter som høymole, åkertistel og krypsoleie. Disse delene kan betegnes som
engliknende oppdyrket mark (T41).
Engarealene ved gårdstunet på østsiden av vegen er de mest artsrike. Her er ryllik, blåklokke,
prestekrage, kvitveis, harerug og aurikkelsvæve de mest vanlige artene. Her er det også en liten
forekomst av orkideen grov nattfiol. Dette er en art som finnes spredt i Sør-Norge opp til Trøndelag og
som gjerne forekommer i intermediære til rike enger som er i brakkleggingsfasen eller er lite intensivt
drevet.
Engarealene vest for gårdsvegen er de mest artsfattige og dominert av smyle og svæver (trolig
beitesvæve), også blåbær og tyttebær er vanlig. Det er ei tett mosematte med flekker av blottlagt jord
på deler av arealet, spesielt i skyggen av grantrærne som står inntil enga i vest.
Slåttemarka i sør er relativt grasdominert i feltsjiktet. Engkvein, raudsvingel, sølvbunke og gulaks er
de vanligste artene, mens det er betydelig innslag (mer eller mindre flekkvis) av urter som engsyre,
følblom, blåklokke, prestekrage, myrfiol, legeveronika og nyseryllik. Orkideene nattfiol og grov nattfiol
forekommer spredt rundt omkring. Det finnes mindre populasjoner av raudsvæve lengst nord og sør
på enga. Trolig er dette underarten hagesvæve, men her er taksonomien komplisert og dette er i
skrivende stund ikke bekreftet av eksperter. Hagesvæve står på fremmedartslista, men på grunn av
usikkerhet omkring artsbestemmelsen og det at arten ikke utgjør noen trussel for stedegen flora,
foreslår vi ingen tiltak mot arten.
Betydelige arealer er dekka av ei tett mosematte, hovedsakelig av engkransmose, men også flekker
med bjørnemose og furumose. På disse arealene er feltsjiktet sparsomt og dominert av engkvein og
raudsvingel med spredte skudd av urter som legeveronika og engsyre.
Det er ingen større endringer i artssammensetningen i slåtteengene, men det er tydelig at
skyggeeffekten av grantrærne vest for slåtteenga nedenfor gårdstunet nå er så stor at det fører til
tiltagende mosevekst og utarming av feltsjiktet vest for gårdsvegen. Grunneier opplever også at
slåttemarka i sør har fått mindre preg av blomstereng, med større grasdominans og større arealer med
tett mosedekke (se også avsnitt 2.4).

2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

x
x

x

Begrunnelse:
-

Slåttemarkene er holdt i hevd som ugjødsla slåttemark, men skjøtselen har ikke bidratt til å
øke forekomsten av arter knytta til tradisjonelt drevne slåttemarker. En viktig årsak til det er
økende mosedominans.

-

Årlig sein slått på disse arealene er ikke et tiltak som løser dette problemet, men samtidig er
sein slått viktig for å opprettholde et høgt artsmangfold ved at flest mulig engarter får
mulighet til å blomstre og sette frø. For å bedre situasjonen anbefaler vi noe tidligere slått i
kombinasjon med etterbeite og andre tiltak som er beskrevet i avsnitt 2.9.
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2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Holde i hevd ei gammel slåttemark og opprettholde eller øke forekomsten av arter tilknytta en slik
naturtype. F.eks. ryllik, gulaks, harerug, blåklokke, kvitmaure, aurikkelsvæve, prestekrage, raudknapp og
småengkall.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Redusere mosedekket på slåttemarka i sør
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Hogst/tynning av grantrær ovenfor (øst for) enga. Dette vil være et
av flere tiltak for å motvirke mosedominansen i slåttemarka (se
også 2.9.3). De store trærne påvirker i dag næringstilgangen for
karplantene øverst på enga like nedenfor trerekka, og favoriserer på
den måten mosene

2020

eng i sør

vinter
2020

Hogst/tynning av trær i vestkant av enga. Dette er et tiltak som vil
åpne opp og bedre lysforholdene for engvegetasjonen her.

2020

eng ved
tunet

vinter
2020

SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått og tørking av gras på bakken eller i hesjer før det tas ut av
området. Slåtten bør gjennomføres tidligere enn det som har vært
gjort de siste årene, men kan gjerne variere noe (se under). Det er
viktig at det slås helt ut i kantene for å unngå krattoppslag. Her kan
man med fordel bruke kantklipper med knivblad hvis det er
vanskelig å komme til med traktor.

årlig

begge
arealene

uke 28-30

Fjerning av krattoppslag. Eventuelt krattoppslag bør fjernes før slått
og kuttes i bakkenivå for å lette påfølgende slått. Dra gjerne buskene
litt opp før de kuttes for å hindre at stubbene «reiser seg» etterpå.

etter
behov

begge
arealene

før slått

2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel
av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg
derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
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-

Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med knivblad eller senn kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig
å komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).

-

2.9.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Etterbeite med storfe

årlig

sør

etter slått

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringa neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere i gang)
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer og marinøkler) bør ikke
beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka.

2.9.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Gjenoppta tradisjonen med lett gjødsling med fast husdyrgjødsel på
våren, etter at ett av de to tiltakene nedenfor er gjennomført. Her er
det viktig at man ikke overdriver og ikke tilfører mer gjødsel enn det
som ble brukt under den tradisjonelle drifta i tidligere tider. Gjøres
på halve arealet (se ortofoto), men man bør unngå å gjødsle
arealene som ligger nærmest den gjødsla enga i vest.

årlig

eng i sør,
nordlig
1/2-part

vår

Alt. 1: Mekanisk fjerning av mose mot slutten av beitesesongen ved
hjelp av høyvender eller lignende redskap. Gjøres på halve arealet
(se ortofoto).

årlig

eng i sør,
nordlig
1/2-part

sept/okt

Alt. 2: Brenning av arealet om våren. Gjøres på halve arealet (se
ortofoto). NB! Kort tidsvindu fra snøen går til de første spirene
kommer!

årlig

eng i sør,
nordlig
1/2-part

vår

Tiltakene over er ment som tillegg til etterbeite med storfe. For lettere å kunne dokumentere effekten
og eventuelt justere tiltakene (gjelder spesielt nivået på gjødslinga) må man kunne sammenligne med
arealer der det ikke gjøres slike tiltak. Derfor foreslår vi at tiltakene kun gjøres på halvparten av enga i
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sør. Ved neste revidering av skjøtselsplanen er det viktig at disse tiltakene evalueres spesielt. Det er
ikke sikkert at man trenger å gjennomføre tiltakene årlig, men vi anbefaler at man gjør dette årlig i
starten og etter hvert ser an behovet.

Ortofoto fra 2018 som viser slåttemarkene på Haugen som omfattes av skjøtselsplanen. Hogst av trær
foreslås innen de skraverte arealene. På arealene nord for stipla linje i slåttemarka i sør foreslås det
spesielle tiltak for mosebekjempelse.

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Arealer med tett mosedekke bør kartlegges ved starten og slutten av skjøtselsplanperioden
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Sein slått med påfølgende bakketørking/hesjing og oppsamling av gras/høy
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Ane Haugen Wexelsen
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2.11 Bilder fra lokaliteten(e)

Slåttenga ved gårdstunet på Haugen. Øverst: øst for gårdsvegen. Nederst: vest for gårdsvegen (gjødsla
eng i forgrunnen). Begge bilder tatt mot nord. Foto: D.-I. Øien 09.07.2019
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Slåtteenga i sør sett fra sørvest. Øverst: nordlig del. Nederst: sørlig del (med gjødsla eng i forgrunnen).
Foto: D.-I. Øien 09.07.2019
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Grov nattfiol sammen med bl.a. blåklokke og engsoleie i slåtteenga i sør. Foto: D.-I. Øien 09.07.2019.

Slåtteenga i sør har store partier med tett mosedekke, hovedsakelig av engkransmose og furumose.
Foto: D.-I. Øien 09.07.2019.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase
ID

BN00088330 Haugen Slåtteeng

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Svak lågurtslåtteeng

Verdi

Lokalt viktig

Utvalgt naturtype

-

Registreringsdato

16.07.2013

Hevdstatus

-

Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Lokaliteten har høy verdi på størrelse (ca 6 daa), lav-middels verdi på tilstand (i
hevd og lite gjødsla i nyere tid, men størsteparten antagelig pløyd i løpet av 1900tallet, noe løvoppslag i kantsonen og isbrannskader) og artsmangfoldet er av lavmiddels verdi (flere lyskrevende engplanter, men svakt potensial for rødlista
beitemarksopp). Tilstanden og artsmangfoldet trekker verdien ned, slik at den får
C-verdi (lokalt viktig).

Innledning

Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne på bakgrunn av eget feltarbeid sammen
med Geir Gaarder den 16.7.2013, i forbindelse med kartlegging av slåttemark i
Orkdal og Meldal kommune på oppdrag fra Meldal kommune. Lokaliteten er
kartlagt av Ragnhild Grefstad (Grefstad 2009), da med A-verdi, men ikke lagt inn i
naturbase. Beskrivelsen er helt omarbeida.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten ligger i Meldal kommune, på Løkken. Den omfatter en sørvendt eng
sør for gården Haugen. Den grenser mot mer oppgjødsla eng (vest) og kratt/løvskog (øst), og følger i stor grad Grefstad (2009) sin avgrensning.

Naturtyper og
utforminger

Naturtypen er slåttemark med utforming svak lågurt slåtteeng (T4-2.1) særlig i
øvre kantsone (øst), men i resten av enga er det antagelig en eldre kunstmarkseng
(antagelig T3-3) som over lengre tid har fått naturengpreg.

Artsmangfold

Grefstad (2009) nevner bl.a. harerug, gulaks, engfiol, setergråurt og rødkløver. I
2013 blei det også sett legeveronika, vanlig nattfiol, rødknapp, ryllik, grov nattfiol,
flekkmarihånd, hvitbladtistel og litt prestekrage. I tillegg er det en del engsoleie,
krypsoleie, nyseryllik, firkantperikum, skogfiol, marikåpe-art, gullris og engsyre. En
ubestemt rød sveve-art (ild- eller rødsvæve) vokser ganske rikelig i enga. Det blei
ikke sett beitemarksopp, og det er antagelig bare et svakt potensial for slike
krevende og rødlista arter.
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Påvirkning

Engvegetasjonen var sterkt utarma som følge av isbrann våren 2013 og det var
ganske ujevne forekomster av engplanter i forhold til tidligere år (Ane Haugen
pers. medd.). Det har også etablert seg større flekker med bjørnemose sp. Det
meste blir slått årlig med traktor, og høyet blir bakketørka. Den øvre kantsonen ser
ikke ut til å ha vært slått på noen år, og her er en del løv-oppslag. Lokaliteten er
trolig lite gjødsla i nyere tid. Gamle flyfoto (www.norgeibilder.no) viser antagelig at
et parti nærmest gårdstunet har vært pløyd opp (ca. 1930-tallet), og at nedre del
har vært kornåker (1953), noe som fremdeles vises på innslaget av åkerugras og
nitrofile arter.

Fremmede arter

Nyseryllik er innført til Norge, men er ikke på svartelista (2012).

Råd om skjøtsel og
hensyn

Det beste for enga er fortsatt årlig slått på seinsommeren med skjærende redskap:
lett traktor og slåttebjelke, tohjulstraktor eller ljå, og fjerning av graset, gjerne etter
noen dagers bakketørk. Kantsonen (med engvegetasjon) bør ryddes for kratt, og
deretter fjernes oppslag årlig ved slått. Stubber kappes i bakkenivå, så det blir lett
å slå. Det bør tas hensyn til lokaliteten i forbindelse med bruk av tilgrensende
fulldyrka eng, slik at den ikke gjødsles eller sprøytes. Andre fysiske inngrep bør
unngås.

Landskap

Det er lite igjen av gammal og artsrik kulturmark på Løkken, og med unntak
slåttemark- og beitemarkslokalitetene på Haugen er lokaliteten er omgitt av andre
naturtyper.

Areal fra kartobjekt
(daa)

6,6

-----ID

BN00088320 Haugen: Gårdstun

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Svak lågurtslåtteeng

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

16.07.2013

Hevdstatus

-

Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Lokaliteten har middels-høy verdi på størrelse (ca 1 daa), middels-høy verdi på
tilstand (det meste i hevd, noe oppslag i kantsonen, ikke gjødsla i nyere tid) og
artsmangfoldet er av middels-høy verdi (flere lyskrevende engplanter, godt
potensial for rødlista beitemarksopp). Dette tilsier en sterk B-verdi (viktig), men det
er mulig at lokaliteten kan komme opp på A-verdi (svært viktig) ved nærmere
undersøkelser av beitemarksopp.
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Innledning

Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne på bakgrunn av eget feltarbeid sammen
med Geir Gaarder den 16.7.2013, i forbindelse med kartlegging av slåttemark i
Orkdal og Meldal kommune på oppdrag fra Meldal kommune. Deler av lokaliteten
er kartlagt av Ragnhild Grefstad (antagelig i 2009, Grefstad 2009), da med A-verdi,
men ikke lagt inn i naturbase. Hennes avgrensning er utvida og beskrivelsen er
helt omarbeida.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten ligger i Meldal kommune, på Løkken. Den omfatter deler av et
gårdstun og en nærliggende engflekk på andre siden av gårdsveien på gården
Haugen. Den grenser bl.a. mot mer oppgjødsla eng og ”gammaleng”, grusvei,
konstruert fastmark (gårdstun) og en granplantasje.

Naturtyper og
utforminger

Naturtypen er slåttemark med utforming svak lågurt slåtteeng (T4-2.1).

Artsmangfold

Av engplanter finnes bl.a. harerug, prestekrage, jonsokkoll, blåkoll, legeveronika,
rødknapp, gullris, småmarimjelle, tepperot, blåklokke, hårsvæve, gulaks. Antagelig
finnes det en del flere engplanter. Det blei ikke sett beitemarksopp, men det er
antagelig et godt potensial for krevende og rødlista arter.

Påvirkning

Enga (plenen) ved gårdshuset blir slått med gressklipper, mens det meste av
resterende areal (med unntak av noen kantsoner) blir slått med ljå og kantklipper.
Lokaliteten bærer ikke preg av gjødsling. Flyfoto fra 1937-64
(www.norgeibilder.no) tyder på at den ikke har vært pløyd i denne perioden. Det
står noen eldre bjørketrær nedenfor gårdshuset, og det er litt løvoppslag i
kantsonen mot skog. Gran er planta inn i et lite felt som grenser til lokaliteten.
Gårdsveien går igjennom lokaliteten.

Fremmede arter

Ingen.

Råd om skjøtsel og
hensyn

Årlig slått på seinsommeren (inkl. kantsoner) med skjærende redskap
(tohjulstraktor eller ljå) og fjerning av graset, gjerne etter noen dagers bakketørk.
Bruk av kantklipper bør unngås. Bruk av gressklipper på gårdstunet er en grei
måte å holde dette arealet i hevd på, så lenge plantematerialet samles opp. Unge
trær/oppslag i kantsonene tynnes eller fjernes helt (ryddesag/motorsag). Det er
positivt om det tilgrensende granfeltet fjernes. Stubber kappes i bakkenivå, så det
blir lett å slå. Det bør tas hensyn til lokaliteten i forbindelse med bruk av
tilgrensende fulldyrka eng, slik at den ikke gjødsles eller sprøytes. Andre fysiske
inngrep bør unngås.

Landskap

Det er lite igjen av gammal og artsrik kulturmark på Løkken, og med unntak
slåttemark- og beitemarkslokalitetene på Haugen er lokaliteten er omgitt av andre
naturtyper.

Areal fra kartobjekt
(daa)

1,2

Artsliste
Norsk navn

Latinsk

Trær, busker og lyng
Bjørk
Blåbær
Gran
Hengebjørk

Betula pubescens
Vaccinium myrtillus
Picea abies
Betula pendula
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Registrert
20131 *

Registrert
2019*

N
N
N
-

B
N
N
N

Rogn
Selje
Surkirsebær
Tyttebær

Sorbus aucuparia
Salix caprea
Prunus cerasus
Vaccinium vitis-idaea

N

B
B
B
N

Urter
Aurikkelsvæve
Beitesvæver?
Blåklokke
Blåkoll
Engfiol
Engsoleie
Engsyre
Firkantperikum
Flekkmarihand
Fuglevikke
Følblom
Grov nattfiol
Gullris
Gulskolm
Harerug
Hundekjeks
Høymole
Hårsvæve
Jonsokkoll
Krypsoleie
Kvitbladtistel
Kvitkløver
Kvitveis
Legeveronika
Løvetann
Marikåpe
Myrfiol
Nattfiol
Nyseryllik
Prestekrage
Raudkløver
Raudknapp
Raudsvæve/hagesvæve
Ryllik
Setergråurt
Skogfiol
Skogstorkenebb
Sløke
Småengkall
Småmarimjelle
Stemor
Stormaure
Sumpmaure

Hieracium lactucella
Hieracium cf. sect. vulgata
Campanula rotundifolia
Prunella vulgaris
Viola canina coll.
Ranunculus acris coll.
Rumex acetosa
Hypericum maculatum
Dactylorhiza maculata
Vicia cracca
Leontodon autumnalis
Platanthera montana
Solidago virgaurea
Lathyrus pratensis
Bistorta vivipara
Anthriscus sylvestris
Rumex longifolius
Hieracium pilosella
Ajuga pyramidalis
Ranunculus repens
Cirsium heterophyllum
Trifolium repens
Anemone nemorosa
Veronica officinalis
Taraxacum sp.
Alchemilla sp.
Viola palustris
Platanthera bifolia
Achillea ptarmica
Leucanthemum vulgare
Trifolium pratense
Knautia arvensis
Hieracium aurantiacum coll.
Achillea millefolium
Omalotheca norvegica
Viola riviniana
Geranium sylvaticum
Angelica sylvestris
Rhinanthus minor
Melampyrum sylvaticum
Viola tricolor
Galium mollugo ssp. erectum
Galium uliginosum

N
N
S
S
S
S
S
S
B
B
N
N
S
S
B
S
S
S
B
S
B
S?
S
S
S
N
N
-

B
N
B
S
S
B
S
S
S
B
B
N
B
N
S
B
S
B
B
B
B
B
B
B
S
B
B
B
N
S
B
B
S
N
S
N
B
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Tepperot
Tveskjeggveronika
Vendelrot
Åkersnelle
Åkertistel

Potentilla erecta
Veronica chamaedrys
Valeriana sambucifolia
Equisetum arvense
Cirsium arvense

N
-

N
N
S
N
S

Grasvekster
Bleikstarr
Bråtestarr
Engfrytle
Engkvein
Engrapp
Gulaks
Harestarr
Hundegras
Hårfrytle
Raudsvingel
Sauesvingel
Smyle
Sølvbunke
Timotei
Trådsiv

Carex pallescens
Carex pilulifera
Luzula multiflora ssp. multiflora
Agrostis capillaris
Poa pratensis coll.
Anthoxanthum odoratum
Carex leporina
Dactylis glomerata
Luzula pilosa
Festuca rubra
Festuca ovina
Avenella flexuosa
Deschampsia cespitosa
Phleum pratense
Juncus filiformis

B
N
-

S
N
B
B
S
B
N
N
B
B
N
B
S
S

I 2013 omfattet undersøkelsene et noe større areal i nord (ved tunet) enn i 2019.
* N - forekommer kun i enga i nord (ved tunet), S - forekommer kun i enga i sør, B - forekommer i
begge
1
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Vedlegg 9

Skjøtselsplan for Gjetsten, Meldal
kommune, Trøndelag
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Gårdstunet på Gjetsten og engene rundt sett fra nedre deler av delområde 4. Foto: Dag-Inge Øien
09.07.2019. UTM 33V 0224305, 7014535
NIBIO RAPPORT | VOL. x | NR. x | 2016
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2 Skjøtselsplan for Gjetsten 1-5
GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Atle Ingar Kjelstad

Atle Ingar Kjelstad

B og C

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 12.12.2014

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 15.07.2013

DATO REVIDERING: 12.11.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 09.07.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Telefonsamtale 21.10.2019
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV : Steinar

FIRMA:

Vatne

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Dag-Inge

NTNU
Vitenskapsmuseet

Øien

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

32 V

7002780

0526230

189/1

DEL AV VERNEOMRÅDE:

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

nei

27 daa (29 daa i Naturbase)
AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

HVILKET VERN:

nei

27 daa

2.1 Innledning
Gården Gjetsten ligger i Laksøybygda, nordøst i Meldal kommune. Slåttemarkene ligger hovedsakelig
sør- til sørøstvendt i sterkt hellende terreng, 305-380 moh., i mellomboreal vegetasjonssone og svakt
oseanisk vegetasjonsseksjon. Lokaliteten ligger på relativt tynne moreneavsetninger over en berggrunn
som hovedsakelig består av fyllitt og ulike typer glimmerskifer, og er relativt skarpt avgrensa mot skog
av ulikt slag (både lauvskog, blandingsskog og produksjonsskog av gran). Deler av slåttemarkene har
vært brukt til åker eller har vært regelmessig gjødsla i nyere tid. Disse delene er ikke omfattet av
skjøtselsplanen, men må likevel ses i sammenheng med skjøtselstiltaka på Gjetsten.
Lokaliteten er registrert i Naturbase som fem ulike lokaliteter: BN00088327 Gjetsten 1, BN00088325
Gjetsten 2, BN00088319 Gjetsten 3, BN00088326 Gjetsten 4 og BN00088321 Gjetsten 5. Gjetsten 1,2
og 5 er gitt verdien «viktig», mens Gjetsten 3 og 4 er gitt verdien «lokalt viktig» og har så langt ikke
vært omfattet av forskrift om utvalgt naturtype. Vi foreslår at verdisettingen av Gjetsten 4 endres til
«viktig» da tilstanden har bedret seg og at det nå forekommer en god del arter knyttet til semi-naturlig
eng i dellokaliteten. Vi foreslår også at verdisettingen av Gjetsten 1 endres til «svært viktig» på grunn
av betydelig forbedring av tilstanden. Etter denne endringen vil det kun være Gjetsten 3 som ikke
omfattes av forskriften om utvalgt naturtype.

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for slåttemark,
utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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Gården Gjetsten ligger i Laksøybygda, lengst nordøst i Meldal kommune. Arealene markert med
heltrukken linje inngår i skjøtselsplanen.

2.2 Hensyn og prioriteringer
Grunneier har av kapasitetsårsaker utfordringer knyttet til å gjennomføre all skjøtselen hvert år innen
fristen som har blitt satt for gjennomføring av skjøtselstiltakene (se 2.4). En forlengelse av den årlige
fristen noe er tilrådelig, men alternativt kan også slåtten starte litt tidligere enn det som har vært gjort
til nå (se 2.9). Dersom det viser seg at det enkelte år ikke er mulig å gjennomføre skjøtselen i alle
delområdene, anbefaler vi at delområdene 1, 2 og 4 prioriteres.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Mesteparten av dagens slåttemarker på Gjetsten har vært jordbearbeidet (overflatedyrka), men de har
ikke vært pløyd opp eller sådd i etter begynnelsen av 1960-tallet. Gjennom de siste hundre år har
arealene stort sett vært brukt til grasproduksjon. På mindre deler av arealene (spesielt nedenfor
gårdstunet) har det vært dyrket korn og andre matvekster i perioder. De siste tiårene fram til
skjøtselen startet i 2015 lå mesteparten av arealene brakk. Unntaket var arealene vest for delområde 4
og arealene som omfatter delområde 3 og arealene mellom delområde 2 og 3. Disse arealene ble også
gjødslet fram til for få år siden.

2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Slåtten har fungert greit, og graset har blitt slått og hesjet i alle delområdene i tråd med
skjøtselsplanen. Men grunneier driver relativt gammeldags og har kapasitetsproblemer knyttet til
oppsamling av graset. Han håndraker hele arealet og ønsker å gjøre det på denne måten. Det er derfor
en stor utfordring å rekke å gjennomføre all skjøtselen innen fristen som har blitt satt ved tildeling av
støtte. Han har ingen planer om å endre driftsmåten, men ønsker heller at fristen forlenges.
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2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Slåttemarkene på Gjetsten består stort sett av intermediære enger med klart hevdpreg (T32-4 etter
NiN 2.2), men med mindre partier kalkfattig eng (T32-2). Engene framstår i 2019 som åpne og i god
hevd uten krattoppslag.
Delområde 1 har store arealer med lågvokst og urterik vegetasjon. Prestekrage, smalkjempe, svæver,
raudkløver og kvitkløver er de vanligste artene. Ellers er det store populasjoner med skogmarihand og
vanlig nattfiol. Grov nattfiol ble også funnet her. Lengst i vest er vegetasjonen noe mer artsfattig.
Lengst øst, i de nedre litt flatere delene, er det fuktigere og mer næringsrikt med dominans av høge
urter og gras som tyrihjelm, enghumleblom, mjødurt, hundegras og skogrørkvein. Et smalt, fuktig
parti skiller den vestre og østre delen av enga. Dette partiet er grøftet og har flekker av myr- og
sumpvegetasjon og noe krattoppslag av bjørk.
Vegetasjonen i delområde 2 er lik den i de tørrere delene av delområde 1. Arealene her er brattere og
noe tørkeutsatt. Store deler er svært lågvokst, men innslag av kvitbladtistel og mjødurt tyder likevel på
god tilgang på fuktighet.
Vegetasjonen i delområde 3 er mer artsfattig og dominert av gras og firkantperikum. Engkvein, gulaks
og sølvbunke er de vanligste grasartene. Flekker med prestekrage og blåklokke forekommer
innimellom. De bratteste og mest tørkeutsatte partiene har til dels tjukke mosematter dominert av
engkransmose.
I delområde 4 er vegetasjonen noe mer artsrik enn i delområde 3, men også her er det relativt
grasdominert med engkvein, smyle og gulaks som de vanligste artene. I partier er det også mye
småengkall, firkantperikum, ryllik, smalkjempe og tepperot. Vegetasjonen kan stort sett karakteriseres
som kalkfattig eng med klart hevdpreg (T32-2). På mer tørkeutsatte partier i brattheng og på knauser
er det betydelig innslag av blåbær og tyttebær. Mot tilgrensende gjødsla eng i vest og lengst sør
(nederst), er det innslag av høgvokste urter som tyrihjelm, og nitrogenelskende arter som stornesle.
Delområde 5 består av et mindre engområde med fattig eng (T32-2) bak gårdstunet. Grasarter som
gulaks og engkvein dominerer. Vanlige arter ellers er tepperot, ryllik og kvitkløver. Også her ble det
funnet grov nattfiol. I sør, nærmest gårdstunet er det fuktigere og mer næringsrikt med innslag av
arter som harestarr, enghumleblom og løvetann.

2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

x
x

Begrunnelse:
-

Skjøtselen har fungert etter hensikten. Arealene framstår i 2019 som velhevda og uten
krattoppslag. Utfordringene framover er knyttet til grunneiers kapasitet og på sikt også
problemer med tett mosedekke i delområde 3.
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I LITEN
GRAD

x

2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Holde i hevd arealene med ugjødsla slåttemark og øke forekomsten av arter som er tilknytta en slik
naturtype, f.eks. ryllik, gulaks, harerug, blåklokke, kvitmaure, aurikkelsvæve, prestekrage, raudknapp og
småengkall.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Delområde 3: Redusere arealet som er dekket av tette mosematter
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Ingen

2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått og tørking av gras på bakken eller i hesjer før det tas ut av
området. For å unngå kapasitetsproblemer (se 2.4) kan slåtten med
fordel starte noe tidligere enn det som har vært gjort de siste årene,
først på de lågestliggende arealene (delområde 3 og 4). Det er viktig
at det slås helt ut i kantene for å unngå krattoppslag. Her kan man
med fordel bruke kantklipper med knivblad hvis det er vanskelig å
komme til med traktor.

årlig

alle

uke 29-31

Ingen

2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel
av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg
derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med knivblad eller senn kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig
å komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).
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2.9.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Vi anbefaler etterbeite med storfe. Områdene 2-5 prioriteres

årlig

alle

etter slått

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringa neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere i gang)
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer og marinøkler) bør ikke
beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka.

2.9.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Fjerning av moser med rive eller høyvender innen partier med tett
og tjukk mosematte før dette urvikler seg til et problem. Dette bør
gjøres om våren før karplantene har begynte å spire i særlig grad.
Om nødvendig bør tiltaket gjentas i påfølgende år.

2020

3

vår

Dersom etterbeite med storfe gjennomføres må slåttemarkene
gjerdes inn med strømtråd

når dyr er
tilgjengelig

arealene
som slås

etter slått
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Slåttemarkene på Gjetsten. Arealene som omfattes av skjøtselsplanen er nummerert og markert med
heltrukken linje. Arealene som er markert med stipla linjer er gjødsla slåtteeng. Skravert område angir
fuktig areal som er grøfta.

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Nei
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Sein slått med påfølgende bakketørking/hesjing og oppsamling av gras/høy
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Atle Ingar Kjelstad
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2.11 Bilder fra lokaliteten(e)

Fra delområde 1. Øverst: østlig del. Nederst: vestlig del. Foto: D.-I. Øien 09.07.2019
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Delområde 2 sett fra vest. Foto: D.-I. Øien 09.07.2019

Delområde 3 sett fra vest. Foto: D.-I. Øien 09.07.2019

166

Delområde 4 sett fra nordvest. Foto: D.-I. Øien 09.07.2019

Østlige del av delområde 5 sett fra sør. Foto: D.-I. Øien 09.07.2019
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Skogmarihand, sammen med bl.a. smalkjempe, prestkrage, raudkløver og gulaks i delområde 1. Foto:
D.-I. Øien 09.07.2019
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase
ID

BN00088327 Gjetsten 1

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Svak lågurt slåttefukteng

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

15.07.2013

Hevdstatus

-

Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Lokaliteten har høy verdi på størrelse (18 daa) og nærhet til andre kulturenger.
Tilstanden er av lav-middels verdi (lite oppslag, men ikke i hevd, størsteparten
jordbearbeida på 1900-tallet) og artsmangfoldet er av middels verdi (en del
lyskrevende engplanter, middels potensial for rødlista beitemarksopp, spesielt i
kantsonene). Grefstad (2009) gav engene ved Gjetsten A-verdi. Etter nytt feltarbeid
og nye opplysninger om brukshistoria vurderes verdien som B-verdi (viktig).

Innledning

Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne på bakgrunn av eget feltarbeid sammen
med Geir Gaarder den 15.7.2013, i forbindelse med kartlegging av slåttemark i
Orkdal og Meldal kommune på oppdrag fra Meldal kommune. Innmarka på
Gjetsten blei kartlagt av Ragnhild Grefstad 11.6.2009 (Grefstad 2009), men hennes
avgrensning(er) er ikke kjent, og de var ikke lagt inn i naturbase.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten ligger nordøst i Meldal kommune, i Laksøybygda. Den omfatter en
langstrakt slåtteeng sørvest for tunet på gården Gjetsten. Lokaliteten er ganske
skarpt avgrensa mot ulike skogtyper. Berggrunnen består av fyllitt og gråvakke,
med et tynt morenelag over.

Naturtyper og
utforminger

Naturtypen er slåttemark med utformingene svak lågurt slåttefukteng (T4-6.1) og
svak lågurt slåtteeng (T4-2.1).

Artsmangfold

Enga har en ganske jevn utbredelse av engplanter som prestekrage, grov nattfiol
(sparsom forekomst), øyentrøst-art, blåklokke, jonsokkoll, småmarimjelle,
rødknapp, rødkløver, gulaks, skogmarihånd og tepperot. Marinøkkel, legeveronika,
hårsveve og kvastsveve finnes i de tørreste partiene (øvre kantsoner). I friskere og
noe mer næringsrike parti (store deler av enga) er det en del firkantperikum,
skogstorkenebb, hvitbladtistel, mjødurt og enghumleblom. Det blei ikke sett
beitemarksopp, men det er antagelig et middels godt potensial for krevende og
rødlista arter, spesielt i kantsonene.
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ID

BN00088327 Gjetsten 1

Påvirkning

Enga har trolig ikke vært slått på noen år, noe som vises på et stort innslag av mer
næringskrevende og høyvokste urter (gjengroingsarter), men det er fortsatt et
greit innslag av lyskrevende engplanter. Det er noe oppslag av gran, og ellers brer
større gran og andre løvtrær seg litt inn fra kantene. Den er trolig lite gjødsla i
nyere tid. På flyfoto fra 1937 (www.norgeibilder.no) ser enga ut til å være oppdyrka
(korn el. gras), med tydelig skille mot natureng i ytterkantene, mens seinere (1953,
-58 og -64) virker det som at det kun er den østre delen av enga som har blitt
pløyd opp på ny.

Fremmede arter

Ingen

Råd om skjøtsel og
hensyn

Det beste for slåtteenga vil være årlig slått på seinsommeren og fjerning av høyet,
gjerne etter et par dagers bakketørk eller hesjing. Det anbefales skjærende
redskap: lett traktor med slåttebjelke, tohjulsslåmaskin eller ljå. Om ikke slått er
mulig å gjennomføre, anbefales det at lokaliteten gjerdes inn og beites av minst to
ganger i løpet av sesongen (dette vil da medføre at lokaliteten over tid går over til
naturbeitemark D04). Kantsonene mot skog som har engvegetasjon bør åpnes
opp, og spesielt gjelder det tørrbakkene i nord. Gran og løvtrær som brer seg ut i
enga bør fjernes snarest. Alle stubber kappes i bakkenivå, slik at det blir lett å slå.
Den bør ikke gjødsles, sprøytes eller pløyes, og andre fysiske inngrep bør unngås.

Landskap

Med unntak av de store arealene med andre artsrike slåtteenger på Gjetsten, er
lokaliteten omgitt av andre naturtyper.

Areal fra kartobjekt
(daa)

18,5

-----

ID

BN00088325 Gjetsten 2

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Svak lågurtslåtteeng

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

15.07.2013

Hevdstatus

-

Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Lokaliteten har høy verdi på størrelse (3,5 daa), og middels verdi på tilstand (lite
oppslag, men ikke i hevd, størsteparten jordbearbeida på 1900-tallet) og
artsmangfoldet er av middels verdi (flere lyskrevende engplanter, middels
potensial for rødlista beitemarksopp, spesielt i kantsonene). Grefstad (2009) gav
170

engene ved Gjetsten A-verdi. Med bakgrunn i nytt feltarbeid og nye opplysninger
om brukshistoria vurderes lokaliteten å ha B-verdi (viktig), men antagelig kan nye
registreringer og gjenopptatt skjøtsel som beskrevet nedenfor bidra til å øke
verdien.
Innledning

Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne på bakgrunn av eget feltarbeid sammen
med Geir Gaarder den 15.7.2013, i forbindelse med kartlegging av slåttemark i
Orkdal og Meldal kommune på oppdrag fra Meldal kommune. Innmarka på
Gjetsten blei kartlagt av Ragnhild Grefstad 11.6.2009 (Grefstad 2009), men hennes
avgrensning(er) er ikke kjent, og de var ikke lagt inn i naturbase.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten ligger nordøst i Meldal kommune, i Laksøybygda. Den omfatter en
bakke med slåtteeng sørvest for tunet på gården Gjetsten. Lokaliteten er ganske
skarpt avgrensa mot gjødsla eng i nedkant (sør) og ung bjørkeskog i overkant
(nord). Berggrunnen består av fyllitt og gråvakke, med et tynt morenelag over.

Naturtyper og
utforminger

Naturtypen er slåttemark med utforming svak lågurt slåtteeng (T4-2.1).

Artsmangfold

Av naturengplanter finnes prestekrage, legeveronika, vanlig nattfiol, jonsokkoll,
småmarimjelle, rødknapp, tepperot, harerug, fuglevikke, blåklokke, følblom,
rødkløver, skogmarihånd, gulaks, tepperot, og noe hårsveve. Antagelig finnes det
flere krevende engplanter. Det kommer også inn en del mjødurt, skogstorkenebb,
litt karve (?), grasstjerneblom og timotei. Det blei ikke sett beitemarksopp, men
det er antagelig et middels godt potensial for krevende og rødlista arter, spesielt i
kantsonene.

Påvirkning

Enga har trolig ikke vært slått på noen år, noe som vises på innslaget av mer
næringskrevende og høyvokste urter (gjengroingsarter), men det er fortsatt et
godt innslag av lyskrevende engplanter. Det er noe oppslag av bjørk og andre
løvtrær, litt småvokst einer og ellers brer større gran og andre løvtrær seg litt inn i
overkant. Den er trolig lite gjødsla i nyere tid. På flyfoto fra 1937
(www.norgeibilder.no) ser det meste av enga ut til å være oppdyrka (korn el. gras),
med unntak av en smal stripe i overkant. Den ser ikke ut til å være pløyd opp
seinere (1953, -58 og -64).

Fremmede arter

Ingen

Råd om skjøtsel og
hensyn

Det beste for slåtteenga vil være årlig slått på seinsommeren og fjerning av høyet,
gjerne etter et par dagers bakketørk eller hesjing. Det anbefales skjærende
redskap: tohjulsslåmaskin eller ljå. Kantsona mot skog i overkant har fremdeles
engvegetasjon og bør åpnes opp (2-5 meter inn i skogen). Gran og løvtrær som
brer seg ut i enga bør fjernes snarest. Alle stubber kappes i bakkenivå, slik at det
blir lett å slå. Om ikke slått er mulig å gjennomføre, anbefales det at lokaliteten (og
tilgrensende areal) gjerdes inn og beites av minst to ganger i løpet av sesongen
(dette vil da medføre at lokaliteten over tid går over til naturbeitemark D04). Det
bør tas hensyn til lokaliteten, slik at den ikke gjødsles, sprøytes eller pløyes i
forbindelse med bruk av tilgrensende fulldyrka eng. Andre fysiske inngrep bør
unngås.

Landskap

Med unntak av de store arealene med andre artsrike slåtteenger på Gjetsten, er
lokaliteten omgitt av andre naturtyper.

Areal fra kartobjekt
(daa)

4,8
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ID

BN00088319 Gjetsten 3

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Svak lågurtslåtteeng

Verdi

Lokalt viktig

Utvalgt naturtype

-

Registreringsdato

15.07.2013

Hevdstatus

-

Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Lokaliteten har middels verdi på størrelse (0,8 daa), og lav-middels verdi på
tilstand (i hevd, men tidligere jordbearbeida og antagelig noe gjødsla i nyere tid)
og artsmangfoldet er av lav-middels verdi (noen få habitatspesialister, ikke/lite
potensial for rødlista beitemarksopp). Grefstad (2009) gav engene ved Gjetsten Averdi. Med bakgrunn i nytt feltarbeid og nye opplysninger om brukshistoria får nå
lokaliteten under litt tvil C-verdi (lokalt viktig), men verdien vil kunne øke over tid
om den skjøttes som beskrevet nedenfor.

Innledning

Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne på bakgrunn av eget feltarbeid sammen
med Geir Gaarder den 15.7.2013, i forbindelse med kartlegging av slåttemark i
Orkdal og Meldal kommune på oppdrag fra Meldal kommune. Innmarka på
Gjetsten blei kartlagt av Ragnhild Grefstad 11.6.2009 ( upubl. notat), da med Averdi, men hennes avgrensning(er) er ikke kjent, og de var ikke lagt inn i
naturbase.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten ligger nordøst i Meldal kommune, i Laksøybygda. Den omfatter en
sørvendt bakke med slåtteeng sørvest for tunet på gården Gjetsten. Avgrensninga
er mot krattskog i nedkant (sør) mot gårdsveien og noe skjønnsmessig mot
gjødsla eng i overkant (nord), og baserer seg i tillegg på gamle flyfoto av enga.
Berggrunnen består av fyllitt og gråvakke, med et tynt morenelag over.

Naturtyper og
utforminger

Naturtypen er slåttemark med utforming svak lågurt slåtteeng (T4-2.1).

Artsmangfold

Av naturengplanter finnes en ganske jevn utbredelse småengkall, gulaks og
blåklokke, en del vanlig nattfiol og litt prestekrage. Det er mye engsyre, og i
overkant (mot kunstenga) en del rødsvingel. Det blei ikke sett beitemarksopp, og
potensialet for krevende og rødlista arter virker dårlig.

Påvirkning

Enga blir slått og hesja , men har få krevende engplanter, men til gjengjeld har de
gode forekomster. Innsådde gras har spredt seg inn i enga, og det er antagelig
gjødsla litt med kunstgjødsel i nyere tid. Flyfoto (www.norgeibilder.no) viser at
hele lokaliteten blei jorbearbeida omkring 1930-tallet, og deler av bakken
(tilgrensende engareal) også omkring 60-tallet.

Fremmede arter

Ingen
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Råd om skjøtsel og
hensyn

Det beste for lokaliteten vil være å fortsette med dagens hevd: årlig slått på
seinsommeren med tohjulstraktor og hesjing av graset, men den bør ikke gjødsles,
sprøytes eller pløyes. Om ikke slått er mulig å gjennomføre, anbefales det at
lokaliteten (og tilgrensende engareal) gjerdes inn og beites av minst to ganger i
løpet av sesongen (dette vil medføre at lokaliteten over tid går over til
naturbeitemark D04). Det bør tas hensyn til lokaliteten, slik at den ikke gjødsles
eller sprøytes i forbindelse med bruk av tilgrensende fulldyrka eng. Andre fysiske
inngrep bør unngås.

Landskap

Med unntak av de store arealene med andre artsrike slåtteenger på Gjetsten, er
lokaliteten omgitt av andre naturtyper.

Areal fra kartobjekt
(daa)

1,9

----

ID

BN00088326 Gjetsten 4

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Svak lågurtslåtteeng

Verdi

Lokalt viktig

Utvalgt naturtype

-

Registreringsdato

15.07.2013

Hevdstatus

-

Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Lokaliteten har høy verdi på størrelse (ca 2 daa), og lav-middels verdi på tilstand
(noe oppslag, dels dominans av gjengroingsarter, ikke i hevd, størsteparten
jordbearbeida på 1900-tallet) og artsmangfoldet er av lav-middels verdi (flere
lyskrevende engplanter, middels potensial for rødlista beitemarksopp, spesielt i
kantsonene). Grefstad (2009) gav engene ved Gjetsten A-verdi. Selv om noen små
flekker av enga kommer opp på B-verdi, har resterende areal dårlig tilstand, slik at
den som helhet får C-verdi (lokalt viktig). Om den skjøttes som beskrevet nedenfor
bør den imidlertid ganske raskt kunne komme opp på B-verdi.

Innledning

Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne på bakgrunn av eget feltarbeid sammen
med Geir Gaarder den 15.7.2013, i forbindelse med kartlegging av slåttemark i
Orkdal og Meldal kommune på oppdrag fra Meldal kommune. Innmarka på
Gjetsten blei kartlagt av Ragnhild Grefstad 11.6.2009 (Grefstad 2009), da med Averdi, men hennes avgrensning(er) er ikke kjent, og de var ikke lagt inn i
naturbase.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten ligger nordøst i Meldal kommune, i Laksøybygda. Den omfatter en
langstrakt slåtteeng like øst og sør for tunet på gården Gjetsten. Lokaliteten er et
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område som ikke blei slått i 2013, og avgrensninga mot slått areal og mer
oppgjødsla eng er derfor noe usikker. Berggrunnen består av fyllitt og gråvakke,
med et tynt morenelag over.
Naturtyper og
utforminger

Naturtypen er slåttemark med utformingene svak lågurt slåtteeng (T4-2.1) og mot
mer gjødselprega eng noe svak lågurt slåttefukteng (T4-6.1).

Artsmangfold

Av engplanter blei det sett gulaks, ryllik, fuglevikke, prestekrage, rødknapp,
blåklokke og tepperot. I friskere og noe mer næringsrike parti er det en del
firkantperikum, skogstorkenebb, hvitbladtistel, mjødurt og bringebær. Det blei ikke
sett beitemarksopp, men det er antagelig et middels godt potensial for krevende
og rødlista arter i de tørre, grunnlendte partiene.

Påvirkning

Det meste av enga ser ikke ut til å ha vært slått på en del år, noe som vises på et
stort innslag av mer næringskrevende og høyvokste urter (gjengroingsarter),
særlig i nedkant mot skogen. Her er det også en del løvoppslag. Små partier mot
vest har derimot vært inkludert i slåtten i nyere tid, også i 2013 og har en god
tilstand. Flekkvis er det fortsatt et godt innslag av lyskrevende engplanter, spesielt
i de tørreste partiene. Den er trolig lite gjødsla i nyere tid, men eldre flyfoto fra
1937-64 (www.norgeibilder.no) viser at det meste av enga, med unntak av et
grunnlendt parti sentralt i lokaliteten har vært oppdyrka (korn el. gras).

Fremmede arter

Ingen

Råd om skjøtsel og
hensyn

Det beste for slåtteenga vil være årlig slått på seinsommeren og fjerning av høyet,
gjerne etter et par dagers bakketørk eller hesjing. Det anbefales skjærende
redskap: tohjulsslåmaskin eller ljå. Om ikke slått er mulig å gjennomføre, anbefales
det at lokaliteten gjerdes inn og beites av minst to ganger i løpet av sesongen
(dette vil da medføre at lokaliteten over tid går over til naturbeitemark D04).
Kantsonene mot skog som har engvegetasjon bør tynnes eller åpnes helt opp. Alle
stubber kappes i bakkenivå, slik at det blir lett å slå. Den bør ikke gjødsles,
sprøytes eller pløyes, og andre fysiske inngrep bør unngås.

Landskap

Med unntak av de store arealene med andre artsrike slåtteenger på Gjetsten, er
lokaliteten omgitt av andre naturtyper.

Areal fra kartobjekt
(daa)

3,0

----

ID

BN00088321 Gjetsten 5

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Svak lågurtslåtteeng

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

15.07.2013

Hevdstatus

-

Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei
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Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Lokaliteten har middels verdi på størrelse (ca 0,6 daa), lav-middels verdi på tilstand
(ikke i hevd, noe oppslag, størsteparten pløyd omkring 1930-tallet, men
tørkeutsatt og virker ikke gjødsla i nyere tid) og artsmangfoldet er av middels
verdi (flere lyskrevende engplanter, middels potensial for rødlista beitemarksopp,
spesielt i kantsonene). Grefstad (2009) gav engene ved Gjetsten A-verdi. Med
bakgrunn i nytt feltarbeid og nye opplysninger om brukshistoria vurderes
lokaliteten å ha B-verdi (viktig), men antagelig kan nye registreringer og
gjenopptatt skjøtsel som beskrevet nedenfor bidra til å øke verdien.

Innledning

Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne på bakgrunn av eget feltarbeid sammen
med Geir Gaarder den 15.7.2013, i forbindelse med kartlegging av slåttemark i
Orkdal og Meldal kommune på oppdrag fra Meldal kommune. Innmarka på
Gjetsten blei kartlagt av Ragnhild Grefstad 11.6.2009 (2009), da med A-verdi, men
hennes avgrensning(er) er ikke kjent, og de var ikke lagt inn i naturbase.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten ligger nordøst i Meldal kommune, i Laksøybygda. Den omfatter ei lita
sørvendt slåtteeng like nordvest for tunet på gården Gjetsten. Den grenser mot
mer oppgjødsla eng i sør og ellers mot løvskog. Berggrunnen består av fyllitt og
gråvakke, med et tynt morenelag over.

Naturtyper og
utforminger

Naturtypen er slåttemark med utforming svak lågurt slåtteeng (T4-2.1).

Artsmangfold

Av engplanter finnes bl.a. prestekrage, jonsokkoll, småmarimjelle, rødknapp,
tepperot, harerug, blåklokke, føllblom, rødkløver, vanlig nattfiol, hvitmaure, gulaks,
tepperot, og noe hårsvæve. Antagelig finnes det flere krevende engplanter. Det
kommer også inn noe rødsvingel mot tilgrensende oppgjødsla eng. Det blei ikke
sett beitemarksopp, men det er antagelig et middels godt potensial for krevende
og rødlista arter.

Påvirkning

Enga er ganske tørkeutsatt. Den virker ikke å ha vært slått på en del år, men det er
fremdeles et godt innslag av lyskrevende engplanter. Det er noe løvoppslag i
sentrale deler av enga, men mest i kantsonen mot skog. Den er trolig lite gjødsla i
nyere tid. Flyfoto fra 1937 (www.norgeibilder.no) viser at med unntak av en smal
stripe i overkant, har den vært jordbearbeida en gang omkring 1930-tallet.

Fremmede arter

Ingen

Råd om skjøtsel og
hensyn

Det beste for slåtteenga vil være årlig slått på seinsommeren og fjerning av høyet,
gjerne etter et par dagers bakketørk eller hesjing. Det anbefales skjærende
redskap: tohjulsslåmaskin eller ljå. Om ikke slått er mulig å gjennomføre, anbefales
det at lokaliteten gjerdes inn og beites av minst to ganger i løpet av sesongen
(dette vil da medføre at lokaliteten over tid går over til naturbeitemark D04).
Kantsonene har fremdeles engvegetasjon, også litt inn i skogen, og det bør her
åpnes opp ganske kraftig. Alle stubber kappes i bakkenivå, slik at det blir lett å slå.
Den bør ikke gjødsles, sprøytes eller pløyes, og andre fysiske inngrep bør unngås.

Landskap

Med unntak av de store arealene med andre artsrike slåtteenger på Gjetsten, er
lokaliteten omgitt av andre naturtyper.

Areal fra kartobjekt
(daa)

0,7
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Artslister
Registrert i 2019
2
3
4

Norsk navn

Latinsk
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Trær, busker, lyng
Bjørk
Blåbær
Einer
Gran
Gråor
Osp
Rogn
Selje
Tyttebær

Betula pubescens
Vaccinium myrtillus
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Aurikkelsvæve
Blåklokke
Blåkoll
Bringebær
Engfiol
Enghumleblom
Engsnelle
Engsoleie
Engsyre
Firkantperikum
Flekkmarihand
Fugletelg
Fuglevikke
Følblom
Grasstjerneblom
Grov nattfiol
Gullris
Hanekam
Harerug
Hengeving
Hestehov
Jonsokkoll
Karve
Kjerteløyentrøst
Kvitbladtistel
Kvitkløver
Kvitmaure
Kvitveis
Lækjeveronika
Løvetann
Maiblom
Marikåpe
Marinøkkel

Hieracium lactucella
Campanula rotundifolia
Prunella vulgaris
Rubus idaeus
Viola canina
Geum rivale
Equisetum pratense
Ranunculus acris coll.
Rumex acetosa
Hypericum maculatum
Dactylorhiza maculata
Gymnocarpium dryopteris
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Platanthera montana
Solidago virgaurea
Lychnis flos-cuculi
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Phegopteris connectilis
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5

Registrert
2013
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Markjordbær
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Myrfiol
Nattfiol
Nyseryllik
Prestekrage
Raudkløver
Raudknapp
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Skogburkne
Skogfiol
Skogmarihand
Skogstjerne
Skogstorkenebb
Smalkjempe
Småengkall
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Tågebær

Fragaria vesca
Filipendula ulmaria
Viola palustris
Platanthera bifolia
Achillea ptarmica
Leucanthemum vulgare
Trifolium pratense
Knautia arvensis
Achillea millefolium
Hieracium cf. umbellatum
Athyrium filix-femina
Viola riviniana
Dactylorhiza fuchsii
Trientalis europaea
Geranium sylvaticum
Plantago lanceolata
Rhinanthus minor
Melampyrum sylvaticum
Melampyrum pratense
Galium mollugo ssp. erectum
Urtica dioica
Listera ovata
Crepis paludosa
Galium uliginosum
Hieracium sp.
Potentilla erecta
Veronica chamaedrys
Aconitum lycoctonum ssp.
septentrionale
Rubus saxatilis
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Bleikstarr
Engfrytle
Engkvein
Engrapp
Finnskjegg
Fjelltimotei
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Harestarr
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Raudsvingel
Skogrørkvein
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Timotei
Trådsiv

Carex pallescens
Luzula multiflora ssp. multiflora
Agrostis capillaris
Poa pratensis coll.
Nardus stricta
Phleum alpinum
Anthoxanthum odoratum
Carex leporina
Dactylis glomerata
Luzula pilosa
Festuca rubra
Calamagrostis phragmitoides
Carex nigra var. nigra
Avenella flexuosa
Deschampsia cespitosa
Phleum pratense
Juncus filiformis
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Vedlegg 10

Skjøtselsplan for Hauklia øvre, Meldal
kommune, Trøndelag
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Den nordlige delen av slåttemarkslokaliteten i Hauklia sett mot sørøst. Foto: Dag-Inge Øien
09.07.2019
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2 Skjøtselsplan for Hauklia øvre
GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Nils Lykkja

Odd Lykkja

B

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 26.11.2014

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 14.07.2014

DATO REVIDERING: 12.11.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 09.07.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Telefonsamtaler: oktober-november 2019
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV : Steinar

FIRMA:

Vatne

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Dag-Inge

NTNU
Vitenskapsmuseet

Øien

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

32 V

6994710

0527640

160/1

DEL AV VERNEOMRÅDE:

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

6,7 daa. Arealet i Naturbase er oppgitt til 4,8 daa

Nei

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

HVILKET VERN:

18,5 daa

-

Nei

2.1 Innledning
Lokaliteten utgjør en mindre del av de opprinnelig dyrka arealene på Hauklia, øvre, og ligger ca. 2,5
km vest for Storås i Meldal kommune. Hauklia øvre ligger i ei sørvendt li på tjukke moreneavsetninger
320-350 moh. i mellomboreal vegetasjonssone og svakt oseanisk vegetasjonsseksjon. Berggrunnen i
området er sandstein med vekslende lag av skifer og konglomerat. Lokaliteten grenser mot barskog i
nord og ellers til brakklagt eller svakt hevda engarealer, der deler er planta til med gran. Det meste av
slåttemarka er ganske artsrik og i partier er det betydelig innslag av naturengarter. En veg krysser
lokaliteten fra sør til nord.

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for slåttemark,
utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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Kart over områdene vest for Storås i Meldal kommune, med slåttemarkslokaliteten i Hauklia
inntegnet.

2.2 Hensyn og prioriteringer
I utgangspunktet er det lokaliteten BN00105198 Hauklia øvre slik den er avgrensa i naturbase som
inngår i skjøtselsplanen, og som er undersøkt i 2019, men det er også gjort vurderinger og anbefalinger
knytta til engarealene omkring, som samlet utgjør store deler av de opprinnelig dyrka arealene i
Hauklia.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Det har vært fastboende i Hauklia i flere perioder fra 1600-tallet og fram til 1917. På 1930-tallet ble det
dyrka korn på de mest produktive arealene. Størsteparten av arealene ble i perioder drevet som
fulldyrka mark og ble seinest pløyd opp på slutten av 1950-tallet. Fra 1963-1975 ble arealene brukt som
sauebeite, og i de seinere åra før skjøtselsplanen ble satt ut i livet, har de lettest tilgjengelige arealene
vært beitepusset for å hindre gjengroing.
Arealene som er omfattet av planen fra 2014 har vært slått årlig siden 2015. Slåtten har blitt
gjennomført med tohjulstraktor i månedsskiftet juli-august og i noen år enda seinere. Graset har blitt
tørka på bakken før det har blitt fjerna. Det har ikke vært gjødsling eller beiting i området. En del kratt
og mindre trær omtrent midt i lokaliteten (se ortofoto nedenfor) har blitt rydda, og røttene fra trærne
er frest helt ned.

2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Skjøtselen har så langt gått uten problemer, og grunneier ser gjerne at området som skal skjøttes
utvides, men da er man avhengig av å ta i bruk mer effektive metoder.
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2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Slåttemarka som er undersøkt består av relativt kalkfattige og artsrike enger som hører inn under T324 intermediær eng med klart hevdpreg etter NiN 2.2. I vest og nord er vegetasjonen relativt lågvokst.
Arealene her er tørrere og mindre preget av tidligere gjødsling enn i sør og øst der vegetasjonen
gradvis går over i «gammeleng», tilsvarende T41-1 engliknende oppdyrket eng etter NiN 2.2.
Vegetasjonen er relativt urterik. De vanligste artene er småengkall, prestekrage, raudknapp, gulaks,
engkvein, blåklokke, harerug og kvitkløver (mest i gammelenga). Spredt utover i enga er det store
mengder nattfiol, mest vanlig nattfiol, men grov nattfiol forekommer også. Arealene sør for vegen er
nesten helt uten krattoppslag og firkantperikum som er en art som indikerer begynnende gjengroing,
hadde et høgt innslag i 2014, men forekommer knapt i enga i 2019. Grunneier har observert relativt
store endringer i kantene der låge urter nå dominerer.
Arealene øst for lokalitetsavgrensingen i Naturbase (delområde B i kartet nedenfor) ble kun raskt
befart. Vegetasjonen her ser i hovedsak ut til å falle inn under T41-1. Det er høgvokst og produktivt i
sør, mens det i nord rundt hytta er fattigere, mer lågvokst og med større grasdominans.

2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

x
x

x

Begrunnelse:
-

Forekomsten av arter knytta til ugjødsla slåttemark, f.eks. gulaks, harerug, blåklokke,
kvitmaure, prestekrage, raudknapp og småengkall ser ut til å ha økt. Store deler av arealet er
uten krattoppslag.

2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Holde i hevd og øke arealet av ugjødsla slåttemark og forekomsten av arter tilknytta en slik naturtype,
f.eks. ryllik, gulaks, harerug, blåklokke, kvitmaure, aurikkelsvæve, prestekrage, raudknapp og småengkall,
til å omfatte alt areal med åpen gammel slåttemark i Hauklia øvre.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Ingen
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Engarealene skal være åpne og fri for krattoppslag.
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2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Rydding av kratt og uttak av trær i nord. Det er en del krattoppslag
nord for vegen, spesielt osp. Dessuten anbefaler vi at noen av trærne
i kanten mot skogen hogges.

2020

ca. 0,6
daa innen
A

vår

Det går ei grøft nord for delområde B som kanaliserer vassig fra myrene ovenfor mot øst, unna
slåttemarkene. Denne er i følge grunneier i ferd med å fylles opp, og drenerer ikke like godt lenger, slik
at arealene nordøst i delområde B har blitt fuktigere. Det er mulig at det bør gjøres en rensking av
denne grøfta, men vi anbefaler ikke dette nå. Da vi kun foretok ei rask befaring av delområdet (der vi
heller ikke oppdaget grøfta), har vi ikke grunnlag for å vurdere effekten eller følgene av den reduserte
dreneringa. Dette må derfor utsettes til neste revisjon av skjøtselsplanen.

2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått med tohjulstraktor eller traktor med lågt marktrykk og tørking
av gras på bakken eller i hesjer før det tas ut av området. Det er
viktig at det slås helt ut i kantene for å unngå krattoppslag. Her kan
man med fordel bruke kantklipper med knivblad hvis det er
vanskelig å komme til med traktor. Slåttetidspunktet tilpasses
vekstsesongen innen angitt periode.

årlig

A

uke 29-31

Slått som over, men disse arealene prioriteres ikke like høgt som
delområde A, og en utvidelse kan skje gradvis fra 2020, alt etter
kapasiteten hos grunneier/bruker (se også under). Vi anbefaler å
starte med arealene øverst i delområde B. Alle disse arealene kan
per i dag ikke defineres som tradisjonell ugjødsla slåttemark, men
med jevnlig slått framover har de potensiale til å bli det.

årlig fra
2020

B og C

uke 29-31

Det er ikke noe i vegen for å bruke større og mer effektivt utstyr enn tohjulstraktor (som brukes i dag),
dersom dette er nødvendig for at grunneier skal ha kapasitet til å utvide skjøtselen. Da gjerne som et
supplement til tohjulstraktor. En viktig forutsetning er at det brukes utstyr med lågt marktrykk og
man unngår å bruke slikt utstyr i bratt terreng og på fuktige partier (se under), samt kjøring i perioder
med mye nedbør.
Etter noen år bør slåtten evalueres, inklusive maskinbruken. Det vil da også være aktuelt å vurdere om
deler av arealet bør slås sjeldnere, f.eks. annethvert år. Spesielt gjelder dette på de minst produktive
arealene i nordvest, og hvis arealene ikke etterbeites.
Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
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-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel
av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg
derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med knivblad eller senn kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig
å komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).

-

-

2.9.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Etterbeite med storfe anbefales. Dette vil på sikt øke artsmangfoldet
og redusere faren for etablering av ei tett mosematte.

årlig

hele

augustsept.

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringa neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere i gang)
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer og marinøkler) bør ikke
beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka.

2.9.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Dersom etterbeite gjennomføres må det settes opp strømtråd rundt
slåttearealene

når dyr er
tilgjengelig

arealene
som slås

etter slått
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Ortofoto fra 2014 som viser engarealene på Hauklia øvre. Heltrukken linje angir arealet som er
undersøkt i forbindelse med skjøtselsplanen. Tjukk stipla linje angir arealene som de siste årene har
blitt holdt åpne med slått eller beitepussing, og tynn stipla linje angir utstrekningen av engarealene ca.
1960. Det anbefales skjøtsel innen hele arealet som har vært slått/beitepussa (A-C), men delområde A
prioriteres. Innen det skraverte arealet er det behov for rydding av krattoppslag og noe hogst av trær.

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Nei
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Sein slått med påfølgende bakketørking/hesjing og oppsamling av gras/høy
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Odd Lykkja
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2.11 Bilder fra lokaliteten(e)

Slåttemarksarealene lengst nord i naturtypelokaliteten Hauklia øvre sett fra vegen, mot sør (øverst) og
mot nord (nederst). Foto: D.-I. Øien 09.07.2019. UTM 32V 0527599, 6994722.
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Slåttemarksarealene lengst sør i naturtypelokaliteten Hauklia øvre, sett mot sør (øverst) og mot nord
(nederst). Foto: D.-I. Øien 09.07.2019. UTM 32V 0527660, 6994680.
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Lågvokst parti av slåttemarksarealene i naturtypelokaliteten Hauklia øvre langs vegen, med innslag av
nattfiol. Foto: D.-I. Øien 09.07.2019. UTM 32V 0527636, 6994696.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase
ID

BN00105198 Hauklia øvre

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Fattig slåtteeng

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

14.07.2014

Hevdstatus

Ingen hevd

Forvaltningsplan

Ja

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Lokaliteten oppnår lav vekt på tilstand, lav til middels vekt på rødlistearter
(potensial for beitemarksopp), middels vekt på antall engarter og
grunntypevariasjon, og høy vekt på størrelse og nærhet til andre kulturmarker.
Lokaliteten får derfor verdi B-viktig, med vekt på at tilstanden er ganske svak og
skjøtsel inntil nylig har vært lite gunstig. Lokaliteten har et åpenbart potensial for å
øke i verdi etter noen år med god skjøtsel.

Innledning

Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne 20.11.14, basert på egen befaring
14.7.2014 sammen med Odd Lykkja i forbindelse med kartlegging av slåttemark på
oppdrag for Orkla landbruk. Nytt faktaark for slåttemark (Svalheim 2014) er
benytta til beskrivelsen.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten utgjør en del av innmarka på Hauklia (den vestre av de to Haukliagårdene), ca 2,5 km sørvest for Storås i Meldal kommune. Lokaliteten er ganske
skarpt avgrensa mot skog i nord, men ellers mer skjønnsmessig mot engareal i
dårligere tilstand.

Naturtyper og
utforminger

Naturtypen er slåttemark, utforming fattig slåtteeng. Med stor sannsynlighet er
dette i hovedsak tidligere fulldyrka mark, som over tid har fått et artsinventar som
kjennetegner slåttemarker. Grunnlendte partier og kantsoner mot skog er trolig
intakt slåttemark (ikke oppdyrka).

Artsmangfold

Registrerte arter var harerug, gullris, hvitbladtistel, gulaks, firkantperikum,
tepperot, småengkall, harestarr, tyttebær, rødkløver, føllblom, smalkjempe,
skogstorkenebb, sølvbunke, blåklokke, hvitmaure, engsyre, legeveronika, vanlig
(og trolig grov) nattfiol, ryllik, blåknapp, rødknapp, prestekrage, blåkoll,
skogmarihånd, finnskjegg, øyentrøst, aurikkelsveve, tyttebær. Det er trolig
potensial for krevende beitemarksopp i deler av lokaliteten, spesielt i kantsoner og
grunnlendte partier.
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Påvirkning

Odd Lykkja (pers. medd) fortalte at det var fastboende på Hauklia i åra 1912-1917.
Seinere blei det dyrka korn rundt 1930-tallet i bakkene, som blei regna som god
kornjord. Mye av setervollen blei pløyd sist på 1950-tallet (flyfoto fra 1937
indikerer også at det meste har vært fulldyrka mark i første halvdel av forrige
århundre). Fra 1963-75 var det beite for sau. I de seinere år har de lettest
tilgjengelige delene av vollen blitt beitepussa for å hindre gjengroing. Det meste
av slåttemarka er ganske utarma og fremdeles ganske artsrik, med et godt innslag
av naturengarter som er noe ujevnt fordelt i enga. Strølaget er stedvis ganske
tjukt, og innslaget av gjengroingsarten firkantperikum er høyt. Det finnes ellers en
del løvoppslag. Lokaliteten er delt av en grusvei.

Fremmede arter

Nyseryllik.

Råd om skjøtsel og
hensyn

Slåttemarka bør ryddes for løvoppslag og den opprinnelige kantsonen mot skog
bør ryddes fram (stubber kappes helt ned). Årlig slått etter blomstring i juli-august
med skjærende redskap (ljå/motorslåmaskin/lett traktor) og fjerning av alt høy
etter bakketørk/hesjing. Gammalt gras bør rakes godt opp i forbindelse med første
slått. Beitepussing, tilplanting, gjødsling, sprøyting og andre inngrep vil være sterkt
negativt for slåttemarka. Etterbeiting vil være positivt. Om tilgrensende engarealer
skjøttes på tilsvarende vis (se skjøtselsplan), er det trolig mulighet for at lokaliteten
etterhvert kan utvides.

Landskap

Lokaliteten er en del av slåtteengene som finnes på de to Haukliagårdene, men
disse er omgitt av andre hovednaturtyper.

Areal fra kartobjekt
(daa)

4,8

Artslister
Norsk navn

Latinsk

Registrert i
2019

Registrert
tidligere

Trær, busker og lyng
Bjørk
Blåbær
Osp
Rogn
Selje
Tyttebær

Betula pubescens
Vaccinium myrtillus
Populus tremula
Sorbus aucuparia
Salix caprea
Vaccinium vitis-idaea

x
x
x
x
x
x

x
x

Urter
Aurikkelsvæve
Beitesvæver
Blåklokke
Blåknapp
Blåkoll
Engfiol
Engsoleie
Engsyre
Firkantperikum
Fjellfiol
Flekkmarihand
Fuglevikke

Hieracium lactucella
Hieracium sect. vulgata
Campanula rotundifolia
Succisa pratensis
Prunella vulgaris
Viola canina
Ranunculus acris coll.
Rumex acetosa
Hypericum maculatum
Viola biflora
Dactylorhiza maculata
Vicia cracca

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
-
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Følblom
Grasstjerneblom
Grov nattfiol
Gullris
Harerug
Hundekjeks
Jonsokkoll
Kvitbladtistel
Kvitkløver
Kvitmaure
Kvitveis
Legeveronika
Mjødurt
Myrfiol
Nattfiol
Nyseryllik
Prestekrage
Raudkløver
Raudknapp
Ryllik
Skjermsvæve
Skoggråurt
Skogmarihand
Skogsnelle
Skogstjerne
Skogstorkenebb
Smalkjempe
Småengkall
Småmarimjelle
Stemor
Stormarimjelle
Stormaure
Sumpmaure
Tepperot
Tveskjeggveronika
Tågebær
Øyentrøst

Leontodon autumnalis
Stellaria graminea
Platanthera montana
Solidago virgaurea
Bistorta vivipara
Anthriscus sylvestris
Ajuga pyramidalis
Cirsium heterophyllum
Trifolium repens
Galium boreale
Anemone nemorosa
Veronica officinalis
Filipendula ulmaria
Viola palustris
Platanthera bifolia
Achillea ptarmica
Leucanthemum vulgare
Trifolium pratense
Knautia arvensis
Achillea millefolium
Hieracium cf. umbellatum
Omalotheca sylvatica
Dactylorhiza fuchsii
Equisetum sylvaticum
Trientalis europaea
Geranium sylvaticum
Plantago lanceolata
Rhinanthus minor
Melampyrum sylvaticum
Viola tricolor
Melampyrum pratense
Galium mollugo ssp. erectum
Galium uliginosum
Potentilla erecta
Veronica chamaedrys
Rubus saxatilis
Euphrasia sp.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

x
(x)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Grasvekster
Bleikstarr
Engfrytle
Engkvein
Engrapp
Finnskjegg
Gulaks
Harestarr
Hårfrytle
Sauesvingel
Smyle
Sølvbunke
Timotei
Trådsiv

Grasvekster
Carex pallescens
Luzula multiflora ssp. multiflora
Agrostis capillaris
Poa pratensis coll.
Nardus stricta
Anthoxanthum odoratum
Carex leporina
Luzula pilosa
Festuca ovina
Avenella flexuosa
Deschampsia cespitosa
Phleum pratense
Juncus filiformis

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
-
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Vedlegg 11

Skjøtselsplan for Berre Nordre, Namdalseid
kommune, Trøndelag fylke
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Slåttemark på Berre Nordre sett fra nordre del og mot sør.

191

2

Skjøtselsplan for Berre Nordre

GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

Frode Berre

Frode Berre

DATO UTARBEIDING AV
1.SKJØTSELSPLAN: 01.10. 2013

LOKALITETSVERDI
I NATURBASE 1:
B

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 27.06.2012
DATO BEFARING (REVIDERING): 29.06.2019

DATO REVIDERING: 20.10.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):
Telefon og epost.
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV :
Per Vesterbukt

FIRMA:
Bioforsk/ NIBIO

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV :
Pål Thorvaldsen
UTM SONE
LOKALITET:
33

Avdeling for kulturlandskap og biomangfold

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

64.25900

11.19050

149/42

NÅVÆRENDE AREAL PÅ
SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE
LOKALITET:

DEL AV
VERNEOMRÅDE:
Nei

DEL AV UTVALGT

3,7 daa

HVILKET VERN:

KULTURLANDSKAP:
Nei

AREAL (ETTER EVENTUELT
RESTAURERING):
[3,7 daa]

2.1 Innledning
Berre Nordre ligger langs Fylkesvei 715 ca 500 m etter avkjørsel fra RV 17. Gården ligger i
mellomboreal sone i klart oseanisk seksjon, knapt 40 m.0.h. Den ligger på tidligere havbunn, på en
grusrygg der elva Ferja har gravd seg ned i løsmassene. Gården er en del av landskapsregionen kalt
Dal og Fjellbygdene i Trøndelag. Lokaliteten ligger vestvendt i en bratt skråning nedenfor
våningshusa på bruket og ned mot vei (figur 1). Det er noe tilførsel av sigevann fra grunnen. Det er
registrert som slåttemark med verdi B etter DN-håndbok 13. Det var under registrering angitt en
merknad på at det var en forutsetning for fastsetting av verdi at lokaliteten kom i skjøtsel igjen.

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for
slåttemark, utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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Figur 1. Avgrensing av lokalitet i Naturbase. Flyfoto fra Norge i bilder opptatt i 2016. Bildet er litt
misvisende i forhold til dagens utbredelse av skog i overkant og i nord fordi det siden har blitt tynnet
og ryddet i disse delene. Flyfoto fra: www.norgeibilder.no

2.2 Hensyn og prioriteringer
Grunneier er bosatt på Elverum og har av den grunn begrenset kapasitet til å skjøtte lokaliteten slik
han i utgangspunktet ønsker. Lokaliteten ble av den grunn ikke slått i 2018 og 2019.
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2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Gården Berre Nordre ble kjøpt av nåværende eiers familie i 1964. Gårdshistorien før dette er lite kjent,
men Berre Nordre er neppe en veldig gammel gård. Det er få registrerte kulturminner i området. De
eldste husa på hovedbruket Berre er fra 1800-tallet. Det meste av dyrkajorda ligge nede på elvesletta
og er i dag leid bort. Den aktuelle lokaliteten var tidligere i bruk i tradisjonell landbruksdrift, med
ljåslått og hesjing. De bratteste delene var tidligere i bruk som åker og det ble dyrket potet. Slåtten
opphørte i 1987, og arealet ble deretter beitet av kyr og ungdyr i 10 år før det ble brakklagt 1997.
Mindre deler av lokaliteten har periodevis vært beitet av sau. Det var ved første gang inventering
ingen hevd på lokaliteten, men enkelte større grantrær er hogd ut i senere år. I de sørlige og nedre
delene er det også tatt ut en del gran slik at lysforholdene inn i lokaliteten er bedret. Lokaliteten har
siden 2014 vært under skjøtsel etter skjøtselsplan utarbeidet i 2013 (Vesterbukt, 2013).

2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Bruker har slått arealene årlig i tråd med skjøtselsplanen med unntak av de to siste årene (2018 og
2019, og har også ryddet kratt langs kantene. Lokaliteten er svært bratt og krevende å slå, og arbeidet
med dette er væravhengig både i forhold til slått, tørking av graset og bortkjøring.
Hovedmålsettingen med skjøtselen ved Berre Nordre har fram til revidering vært å «å gjeninnføre
årlig skjøtsel i form av tradisjonell slått for å opprettholde slåttemarksstrukturen og artsinnholdet for
lokaliteten». I tillegg har det vært et mål å opprettholde eller øke artsdiversiteten og verdistatus i
slåttemark.
Målsettinga er i hovedsak oppfylt når det gjelder å opprettholde åpne arealer, men en strølaget var
tykt over hele lokaliteten og grasdominansen var stor. Helhetsinntrykket av lokaliteten ble også
trukket noe ned av at det lå en del kvist etter hogst/ rydding rundt om kring.
Etter forslag i forrige plan er en del kratt ryddet, men syrinbuskene sentralt i skiftet er ikke fjernet
enda slik foreslått i forrige skjøtselsplan. Det er samtidig ryddet ut en del skog i de nedre delene langs
vei og mot sør. Arealet ligger utenfor den avgrensa lokaliteten, men tiltaket vurderes likevel som
positivt. Det anbefales at områdene ryddes bedre for kvist og at det blir satt inn tiltak for å unngå en
uønsket utvikling i området (se tiltaksplan).

2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Ved registrering i juni 2012 ble lokaliteten klassifisert til slåttemark, i hovedsak med utforminga frisk
fattigeng (Vesterbukt 2012). Vegetasjonstypen er G4 – Frisk fattigeng, engkvein-rødsvingelgulakseng. Artsmangfoldet ble beskrevet som middels rikt i 2012. Mengdearter bestod av
naturengartene tveskjeggveronika, fuglevikke, engsyre, engkvein, rødsvingel og gulaks. Noe mindre
utbredt, men rikt tilstede var engfiol, hårfrytle og marikåpe. Andre påviste arter typisk for
seminaturlig slåttemark var bl.a. prestekrage, småengkall, kvitmaure, blåklokke, tepperot, ryllik og
rødkløver. Til sammen ble i alt 27 naturengarter registrert (Som definert i Skjøtselsboka for
kulturlandskap og gamle norske kulturmarker). Ingen rødlistearter ble påvist
Lokaliteten synes ved befaring i 2019 temmelig identisk i forhold til beskrivelsene fra 2012. Strøsjiktet
var temmelig tykt over hele lokaliteten og bar preg av foregående års manglende slått. Det var også en
god del hundekjeks, spesielt i de delene der skog og kratt var fjernet. Det er noe tilførsel av sigevann
fra grunnen. Bunnsjiktet var dominert av engkransmose med stedvis innsalg av storbjørnemose,
furumose og etasjemose. En del skogsarter ble registrert i lokaliteten og det ble også registrert
forekomst av enkelte foredlede arter (timotei). Det kan synes som om forekomsten av prestekrage å
ha økt noe, men dette kan skyldes et spesielt godt frøår for arten i 2018 og ikke skjøtsel. Lokalitetens
artsmangfold synes opprettholdt, men den kan ikke sies å ha økt.
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2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
I HØY
GRAD

OPPSUMMERENDE VURDERING

IMIDDELS
GRAD

Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf
skjøtselsplanen som nå revideres?

X

Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?

X

Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

X

I LITEN
GRAD

Begrunnelse:
Slått har ikke vært gjennomført de siste to åra og skjøtselen kan derfor ikke vurderes som
tilfredsstillende. Det bør videre sikres at slått blir gjennomført til riktig tidspunkt, fra midten av juli
og fram til første august. Skjøtsel bør derfor endres slik at den blir i samsvar med de råd som er gitt i
tidligere skjøtselsplan. Det trekker også ned at innslaget av fremmedarter (syrin) har fått stå og er i
ferd med å utvikle seg. Det er videre viktig at de restaureringstiltaka som blir gjort blir fulgt opp med
opprydding av kvist og annet. Det foreslås videre at det legges en plan for å sikre at arealene som
grenser inn til lokaliteten ned mot vei og i sør får en mer gunstig utvikling slik at de potensielt på sikt
kan inkluderes i slåttemarkslokaliteten.

2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):
Hovedmål med skjøtselen er å opprettholde slåttemark som seminaturlig naturtype og det botaniske
mangfoldet som finnes her. Dette innebærer at andelen med lågvokste og relativt artsrike utforminger av
frisk fattigeng (G4) skal være minst på samme nivå som i 2012 og helst bedre. Her er ryllik, jonsokkoll,
gulaks, blåklokke, hvitmaure, prestekrage og småengkall positive indikatorer for god tilstand.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:
Gradvis øke engarealet ved å innføre regelmessig slått i de nedre områdene og i områdene mot sør.
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:
Det er ikke registrert rødlistede arter. Forekomst av problemarter som rogn, osp, bjørk, røsslyng og
mjødurt bør reduseres. Forekomst av fremmedarter må fjernes.

2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Fjerning av plantet syrin midt i skiftet. Forekomsten
skygger ut deler av den mest artsrike enga. Rydde vekk kvist
og høge stubber som er i veien for slått innenfor den
avmerka lokaliteten

2020

0,5

Mai (før
slått)
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Innføre restaureringsslått i de nedre delene av lokaliteten
markert med skravering i figur 2.

2020 og i
to år

Fjerning av busksjikt under utvikling langs kanter, spesielt i
den sørlige og den nedre delen av lokaliteten. I disse delene
spirer en del gran.

2020

Tynning av enkelttrær av bjørk eller selje på flata i sør og i
bakken i nord. Det er viktig at en stubber lavt for å unngå
oppslag av kvist og lette slåttearbeidet. Dersom det er mulig
er det en fordel om stubben kan freses bort.

2021 -2022

1,5

To ganger
årlig. Første
gang i juni.
April-mai

Ca 0,5 daa

Hele året

Figur 2. Oversikt over lokaliteten med avgrensing av område med fortsatt behov for restaurering
markert med hvit skravering. Område mellom lokaliteten og vei anbefales skjøttet med
restaureringsslått på samme måte som i lokaliteten med sikte på innlemme dette arealet i lokaliteten
i fremtiden og dessuten hindre en uønsket utvikling. Flyfoto fra: www.norgeibilder.no

2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

Slått med tohjulstraktor eller kantklipper med ljåklinge i de
bratteste delene. Det er viktig at det slås helt ut i kantene. Graset
tørkes på bakken eller i hesjer før det fjernes fra området.
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PRIORITERING

Kr/ AREAL/ tid

TIDSROM

(ÅR)

(DEL)OMRÅDE

(MND/UKE)

Årlig

2,2 daa +
1,5 daa fra
2023

2. halvdel
av juli

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
•
•
•
•
•

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste
halvdel av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og
vekstsesongen. Følg derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig
av bratthet. Kantklipper med sene kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig å
komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av
jorda og kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).

2.9.2 Utstyrsbehov ved slått og fjerning av gras
Utstyr til slått.

Pris
(NOK)

Motorslåmaskin med støttehjul og smal knivbjelke.

25- 40 000

Ryddesag med gress- og krattblad (Type Husqverna eller tilsvarende)

5000

Raker og høygafler

1000

2.9.3 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

Beiting med sau eller lettere storferaser eller ungdyr kan
innføres både før og (aller helst) etter slått dersom det lar
seg gjøre å få en avtale med husdyreier. Ved eventuell
vårbeiting bør beiting være avsluttet tidlig i mai før urtene
har vekststart. Unngå at beitedyr får tilgang til skrotemark
ned mot vei slik at de bringer med seg frø fra uønska arter
inn i lokaliteten.

PRIORITERING

Kr/ AREAL/

TIDSROM

(ÅR)

(DEL)OMRÅDE

(MND/ UKE)

Åpent

Hele

Tidlig vår,
eller etter
slått

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen neste
vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang) Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer) bør ikke beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka.
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2.9.4 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING

Kr/AREAL/

TIDSROM

(ÅR)

(DEL)OMRÅD
E

(MND/UKE)

Holde orden i kantsonene utenfor lokaliteten

2020 - 2012

April-mai

Innføre restaureringsslått i området på nedsida
av lokaliteten og langs kant mot sør.* (se
merknad nedenfor)

2021 - 2025

To ganger
årlig. Første
gang i juni.

*Dette er viktig dersom det er ønskelig å innføre beiting på hele lokaliteten for å unngå at
beitedyra fører med seg frø fra uønskede plantearter fra dette området og inn på den
verdifulle slåttemarka. En restaureringsslått gjentatt i minimum 3 år vil redusere innholdet
av uønskede arter i restaureringsarealet. Effekten av tiltaket bør vurderes ved neste rullering
av skjøtselsplan.

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Nei
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Slått og krattrydding
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Frode Berre
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2.11 Bilder fra lokaliteten

Bilde tatt fra nord i lokaliteten og mot sør i 27. juni 2012. Foto: P. Vesterbukt, NIBIO.

Bilde tatt fra nord i lokaliteten og mot sør i 28. juni 2019, i et år med seinere vår. Foto: P.
Thorvaldsen, NIBIO.
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Bilde tatt fra øvre del av lokaliteten og ned mot vei i 2012. Foto: P. Vesterbukt, NIBIO.

Bilde tatt fra øvre del av lokaliteten og ned mot vei i 2019 og viser effekten av restaurering og
slått. Foto: P. Thorvaldsen, NIBIO
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Plantet syrin og noen gjenstående stubber bør hugges og fjernes for å lette slått. Foto:
P.Thorvaldsen, NIBIO.

Parti med prestekrage. Foto: P. Thorvaldsen, NIBIO.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase, artslister
Berre Nordre
ID

BN00086038

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Frisk fattigeng slått

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

28.06. 2019

Hevdstatus

Middels god hevd

Forvaltningsplan

Ja

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Slåttemark preget av flere år med brakklegging og gjengroing
med tett og flekkvis høyt feltsjikt, men som nå har kommet i
hevd igjen. Tilstanden har bedret seg betydelig etter at
skjøtsel ble gjenopptatt, men det er fortsatt behov for tiltak i
kantsonene. Lokaliteten er liten og isolert.

Innledning

Undersøkelsen er utført i forbindelse med kartlegging av
mulig slåttemark i Nord-Trøndelag på oppdrag for
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2012, der lokaliteten er
meldt inn for kartlegging av grunneiere og/eller kommuner.
Den ble reinventert i 2019 for å revidere skjøtselsplan.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Berre Nordre ligger langs Fylkesvei 715 ca 500 m etter
avkjørsel fra RV 17. Gården ligger i mellomboreal sone i klart
oseanisk seksjon, knapt 40 m.0.h. Den ligger på tidligere
havbunn, på en grusrygg der elva Ferja har gravd seg ned i
løsmassene. Gården er en del av landskapsregionen kalt Dal
og Fjellbygdene i Trøndelag. Lokaliteten ligger vestvendt i en
bratt skråning nedenfor våningshusa på bruket og ned mot
vei. Det er noe tilførsel av sigevann fra grunnen i store deler
av lokaliteten.

Naturtyper og
utforminger

Ved registrering i juni 2012 ble lokaliteten klassifisert til
slåttemark, i hovedsak med utforminga frisk fattigeng
(Vesterbukt 2012). Vegetasjonstypen er G4 – Frisk fattigeng,
engkvein-rødsvingel-gulakseng. Etter NiN versjon 2.2.0
klassifiseres hele lokaliteten til T32-C3 Intermediær eng med
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ID

BN00086038
klart hevdpreg i veksling med T32-C4 Intermediær eng med
mindre hevdpreg i de nedre delene.

Artsmangfold

Artsmangfoldet ble beskrevet som middels rikt i 2012.
Mengdearter bestod av naturengartene tveskjeggveronika,
fuglevikke, engsyre, engkvein, rødsvingel og gulaks. Noe
mindre utbredt, men rikt tilstede var engfiol, hårfrytle og
marikåpe. Andre påviste arter typisk for seminaturlig
slåttemark var bl.a. prestekrage, småengkall, kvitmaure,
blåklokke, tepperot, ryllik og rødkløver. Til sammen ble i alt
27 naturengarter registrert (Som definert i Skjøtselsboka for
kulturlandskap og gamle norske kulturmarker). Ingen
rødlistearter ble påvist. Lokaliteten synes ved befaring i 2019
temmelig identisk i forhold til beskrivelsene fra 2012.
Strøsjiktet var temmelig tykt over hele lokaliteten og bar preg
av foregående års manglende slått. Det var også en god del
hundekjeks, spesielt i de delene der skog og kratt var fjernet.
Det er noe tilførsel av sigevann fra grunnen. Bunnsjiktet var
dominert av engkransmose med stedvis innsalg av
storbjørnemose, furumose og etasjemose. En del skogsarter
ble registrert i lokaliteten og det ble også registrert forekomst
av enkelte foredlede arter (timotei). Det kan synes som om
forekomsten av prestekrage å ha økt noe, men dette kan
skyldes et spesielt godt frøår for arten i 2018 og ikke
skjøtsel. Lokalitetens artsmangfold synes opprettholdt, men
den kan ikke sies å ha økt.

Påvirkning

Lokaliteten var tidligere i bruk i tradisjonell landbruksdrift,
med ljåslått og hesjing. De bratteste delene var tidligere i
bruk som åker og det ble dyrket potet. Slåtten opphørte i
1987, og arealet ble deretter beitet av kyr og ungdyr i 10 år
før det ble brakklagt 1997. Mindre deler av lokaliteten har
periodevis vært beitet av sau. Det var ved første gang
inventering ingen hevd på lokaliteten, men enkelte større
grantrær er hogd ut i senere år. I de sørlige og nedre delene
er det også tatt ut en del gran slik at lysforholdene inn i
lokaliteten er bedret. Lokaliteten har siden 2014 vært under
skjøtsel etter skjøtselsplan utarbeidet i 2013 (Vesterbukt,
2013).

Fremmede arter

Det ble registrert syrin

Råd om skjøtsel
og hensyn

Dagens skjøtsel bør styrkes og regelmessig skjøtsel bør
gjennomføres årlig. Deler av lokaliteten her behov for
restaureringsslått.

Landskap

Lokaliteten ligger innenfor Dal og fjellbygdene i Trøndelag.
Den er relativt isolert til omgitt av skog, myrområder og
innmark.

Areal fra
kartobjekt (daa)

3,7

Kommuner

5040 (Namdalseid)
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Vedlegg 2: Artsliste
Norsk Navn
Bjørk
Syrin
Blåklokke
Sølvbunke
Bringebær
Tepperot
Engfiol
Timotei
Engfrytle
Tveskjeggveronika
Engkvein
Åkersnelle
Engrapp
Engsoleie
Engsyre
Firblad
Fuglevikke
Geitrams
Grønnvier
Gran
Gråor
Gulaks
Gullris
Hundegras
Hundekjeks
Hvitbladtistel
Hvitkløver
Hvitmaure
Hvitveis
Hårfrytle
Jonsokkoll
Legeveronika
Engmarikåpe
Markjordbær
Markrapp
Mjødurt
Nyseryllik
Osp
Prestekrage
Rogn
Ryllik
Rødkløver
Rødsvingel
Røsslyng
Selje
Skogsnelle
Skogstjerne
Småengkall
Småmarimjelle
Engkransmose
Etasjemose
Furumose
Storbjørnemose

Vitenskapelig navn
Betula pubescens
Syringa vulgaris
Campanula rotundifolia
Deschampsia cespitosa
Rubus idaeus
Potentilla erecta
Viola canina ssp. canina
Phleum pratense ssp. pratense
Luzula multiflora ssp. multiflora
Veronica chamaedrys
Agrostis capillaris
Equisetum arvense ssp. arvense
Poa pratensis ssp. pratensis
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Paris quadrifolia
Vicia cracca
Chamerion angustifolium
Salix phylicifolia
Picea abies
Alnus incana
Anthoxanthum odoratum
Solidago virgaurea
Dactylis glomerata ssp. glomerata
Anthriscus sylvestris
Popoulus tremula
Trifolium repens
Galium boreale
Anemone nemorosa
Luzula pilosa
Ajuga pyramidalis
Veronica officinalis
Alchemilla subcrenata
Fragaria vesca
Poa trivialis
Filipendula ulmaria
Achillea ptarmica
Populus tremula
Leucanthemum vulgare
Sorbus aucuparia
Achillea millefolium
Trifolium pratense
Festuca rubra
Calluna vulgaris
Salix caprea
Equisetum sylvaticum
Trientalis europaea
Rhinanthus minor
Melampyrum sylvaticum
Rhytidiadelphus squarrosus
Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi
Polytrichum commune
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År registrert

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Reregistrert/ år
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Vedlegg 12

Skjøtselsplan for Fuglåsen, Orkdal
kommune, Trøndelag fylke
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Artsrik slåttemark på Fuglåsen. Foto: Anders Lyngstad 6.8. 2019.

NIBIO
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2 Skjøtselsplan for Fuglåsen
GRUNNEIERE:

ANSVAR SKJØTSEL:

Ketil Arve Kroksæter

Grunneier

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN:
DATO REVIDERING:

november 2014

LOKALITETSVERDI
I NATURBASE 1:

B

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 15.7.

november 2019

DATO BEFARING (REVIDERING):

2013

6.8. 2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Befaring og samtaler med grunneier 6.8. 2019, dessuten kontakt på telefon seinhøsten 2019.
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV: Steinar

FIRMA:

Vatne

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV: Anders

NTNU Vitenskapsmuseet

Lyngstad

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

32 V

70125-70128

5345-5348

155/2

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

DEL AV VERNEOMRÅDE:

3,8 daa

Nei

AREAL (ETTER EVENTUELL RESTAURERING):

HVILKET VERN:

DEL AV UTVALGT KULTURLANDSKAP:

Nei

8 daa

2.1 Innledning
Fuglåsen (figur 1) ligger sørvendt i ei li om lag tre km vest for Kvåle i Orkdalen. Berggrunnen er ganske
rik (glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt), og det er tynt dekke av morene
(https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn). Høgda over havet er 215-275 m, og lokaliteten ligger i
overgangen mellom sørboreal og mellomboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk vegetasjonsseksjon
(Moen 1998).
Jeg foreslår å øke skjøtselsarealet en del i denne reviderte skjøtselsplanen. To nye delområder er tatt
med, og området som var inkludert i planen fra 2014 er utvida noe i kantene (figur 1).
Kulturmarka på Fuglåsen dekker imidlertid et enda større areal, anslagsvis 40-50 daa på eiendommen
155/2, og flybilder fra 1958 (https://www.norgeibilder.no/) viser at det var atskillig mer åpent
tidligere. Det er i tillegg mye verdifull kulturmark på naboeiendommene, og jeg mener det bør
vurderes å utarbeide en samfengt plan for skjøtsel av kulturmark i hele dalføret fra Skålholt til
Fuglåsen. Dette vil være et ambisiøst og omfattende arbeid, og kan bare gjennomføres i samarbeid
mellom forvaltning og engasjerte grunneiere.

1

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007).
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Figur 1. Fuglåsen med tre avgrensa delområder med slåttemark. 100 m rutenett, UTM sone 33V.

2.2 Hensyn og prioriteringer
Arealet i nord er dels bratt og ulendt, og med noe stein og tuer som kompliserer slåttearbeidet. Mye er
imidlertid helt kurant å slå (forsidebilde, figur 2-5). De to delområdene i sør er enklere å slå; det er
helning, men rimelig jamnt og greit å komme til (figur 6 og 7).
Grunneier ønsker å videreføre og utvide skjøtselen, og denne skjøtselsplanen er lagt opp med det for
øyet. Hvis det blir nødvendig å prioritere arbeidsoppgaver mener jeg delområdet i nord må komme først,
mens de to delområdene i sør har andreprioritet.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Det var bestefar til grunneier som kjøpte garden, og i den tida ble det drevet mye med hest. I den
perioden ble det slått på tradisjonelt vis, og engene var ugjødsla. Grunneier sier at det sannsynligvis var
ugjødsla også før det, og artsmangfoldet på stedet tyder også på det. Det var gårdsdrift her fram til 1990tallet, og deretter ble jorda leid ut i noen år. Slåttemarka gikk ut av hevd litt etter 1990, men skjøtsel ble
tatt opp igjen for 5-6 år siden. Det har blitt rydda gradvis og over tid, noe som er fornuftig for å få erfaring
med arbeidsinnsatsen som kreves. Det er også fornuftig med tanke på å unngå kraftig krattoppslag
(«hogstflateeffekten»), noe som kan bli en konsekvens hvis det ryddes for mye for fort.
Det er årlig slått, og med slåttetidspunkt ca. midt i august. Alle de tre delområdene som er inkludert her
har blitt slått i senere år, sjøl om skjøtselsplanen fra 2014 (Vatne 2014) bare gjelder delområdet i nord.
Nabobruket driver med sau, og denne besetninga beiter også en del på Fuglåsen (figur 8). Så langt har
ikke delområdet i nord blitt beita, men de to delområdene i sør har blitt beita (etterbeite).
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2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Grunneier oppplever at skjøtselen fungerer bra, og han ønsker å jobbe jevnt og trutt videre med dette,
og å øke innsatsen framover. Bruk av høyet er et dilemma. Det er ingen dyr på bruket, så per i dag blir
graset kompostert.
På det midtre delområdet sier grunneier at han ikke synes effekten av slåtten har vært god nok på den
vestre halvdelen.

2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Vatne (2014) beskriver artsmangfoldet slik:
Det er en del einer, små gran, furu og bjørk som står spredt, og i tillegg en del furuoppslag.
Engvegetasjonen er artsrik, med et godt innslag av urter. Borchsenius (2013) nevner
engplanter som tepperot, gulaks, ryllik, øyentrøst-art og harerug. Ved eget feltarbeid blei det i
tillegg sett engfiol, småengkall, smalkjempe, prestekrage (rikelig), hårsvæve, rødknapp,
firkantperikum (mye), enghumleblom, blåklokke, rødkløver, vanlig nattfiol, hvitmaure,
kornstarr, gjeldkarve, marinøkkel (sparsom), flekkmarihånd og aurikkelsvæve. Noe karve
finnes i noen små parti med svakt gjødselpreg. Det blei ikke sett beitemarksopp, men
lokaliteten vurderes å ha et godt potensial for krevende og rødlista beitemarksopp.
I 2019 ble det notert 72 arter på slåttemarka på Fuglåsen (se vedlegg), og inntrykket mitt er at det er de
samme artene som vokser her, men kanskje med høgere dekning av gode slåttemarksarter som
prestekrage, smalkjempe og småengkall (Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolatum, Rhinanthus
minor). Vatne (2014) nevner et utvalg arter, og noen gode engarter som ble sett (i tillegg) i 2019 er
engkvein, jonsokkoll, kjerteløyentrøst, markjordbær, følblom, blåkoll, småsyre og fuglevikke (Agrostis
capillaris, Ajuga pyramidalis, Euphrasia stricta, Fragaria vesca, Leontodon autumnalis, Prunella
vulgaris, Rumex acetosella, Vicia cracca). Ett enkelt eksemplar av marinøkkel (Botrychium lunaria)
ble sett, men det var nok egentlig for seint for denne arten ved befaringa. Nattfiol (Platanthera bifolia)
blomstret rikelig på lokaliteten, og ser ut til å trives godt. Grov nattfiol (Platanthera montana) finnes i
regionen, men ble ikke sett på Fuglåsen. Det ble sjekket en god del individer av nattfiol for å se om noen
av dem kunne være «søsterarten». Liljekonvall, mjuk kråkefot og hengeaks (Convallaria majalis,
Lycopodium clavatum ssp. clavatum, Melica nutans) er eksempler på interessante arter som krever en
del kalk i grunnen, men som i vel så stor grad hører til i skog og skogkanter som i eng.
Det er fortsatt en god del trær (flere arter) på det nordlige delområdet, og også en del einer. Delområdene
i sør er i stor grad åpne, men har en del trær og busker i kantene. Feltsjiktet er mest artsrikt i nord, men
også på deler av de to sørlige delområdene er det høgt artsmangfold. På det midtre delområdet er den
vestre delen mer høgvokst og næringspåvirka, og her er det bl.a. mye sølvbunke. På det sørligste
delområdet er det særlig arealet inn mot eiendomsgrensa som har noe gjengroingspreg, mye
firkantperikum (Hypericum maculatum) er et tegn på dette.
I NiN (Natur i Norge) klassifiseres dette som naturtypen slåttemark. Vegetasjonen føres til hovedtypen
T32 Semi-naturlig eng, og med to grunntyper til stede: Svakt kalkrik eng med klart hevdpreg, samt svakt
kalkrik eng med svakt preg av gjødsling (koder T32 C-20, T32 C-21). Den første av disse forekommer på
alle delområdene, mens den siste bare forekommerpå de to delområdene i sør.

2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
For oversiktens skyld tar jeg her med målsettingene i den første skjøtselsplanen (Vatne 2014):
Hovedmål for lokaliteten: Holde en slåttemark i hevd gjennom årlig slått og fjerning av
avlinga. Tilstanden skal være god.
Konkrete delmål: Sein slått (rundt månedsskiftet juli-august, etter blomstring og
frøsetting) og oppsamling av høy, helst etter bakketørking eller hesjing. Det skal slås helt
inntil skogkanten. Høy skal ikke bli liggende igjen i enga. Fjerne det meste av trær i
lokaliteten. Gjødsling, sprøyting eller andre inngrep skal ikke forekomme. Høstbeiting vil
være gunstig.
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Tilstandsmål arter: Bestanden av marinøkkel skal være stabil eller økende. Jevnere
fordeling av blomstrende engplanter.
Mål for bekjempelse av problemarter/gjengroing: Redusere innslaget av
firkantperikum. Holde hele slåttemarka fri for oppslag av løv- og bartrær.
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

I MIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

X
X

X

Begrunnelse:
Jeg bedømmer tilstanden på engene som klart bedre i 2019 enn 2014. Skjøtselsplanen fra 2014 har i stor
grad blitt fulgt. Slåtten er gjennomført litt seinere i sesongen enn det Vatne (2014) anbefalte, men det
er ikke et problem. Sein slått gir bedre frøsetting for flere arter, men det fjerner mindre næring, og
effekten av å slå midt i august er nok litt mindre enn den vil bli med å slå seint i juli eller tidlig i august.
Det kan med fordel slås enda lenger ut i kantene, men dette er noe som gjerne går seg til over tid. Det er
viktig å gjøre seg egne erfaringer med skjøtsel av de ulike teigene, og det vil erfaringsmessig bli mer klart
etter noen år hvor langt ut i kanten man bør slå.
Det er fortsatt en god del trær på delområdet i nord, og det kan nok med fordel ryddes noe mer. Dette
gjelder i første rekke mindre trær. Store trær kan godt få stå så lenge de ikke er til hinder for skjøtselen,
eller skygger for mye. Et alternativ til hogst er oppstamming av trær slik at det blir enklere å komme til
for å slå inntil stammene. Det er viktig å sørge for at trær i kantene rundt slåttemarka ikke vokser opp
og danner en bastant skjerm mot den åpne enga, og det krever at vi tenker skjøtsel på et større område
enn sjølve enga.
Det har nylig blitt lagt en kum/brønn inne på skjøtselsarealet (figur 2). Dette er uheldig, men effekten
av inngrepet kan begrenses ved å følge nøye opp med slått der jordsmonnet har vært forstyrra. Der hvor
det graves vil det frigjøres næring, det blir bedre lystilgang, og konkurransen arter i mellom blir mindre
enn i etablert engvegetasjon. Det gir gode vekstvilkår for ugrasarter, og kan gi rask etablering av kratt
hvis det ikke slås framover.

2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Videre framover blir det viktigste å fortsette det gode arbeidet med årlig skjøtsel, og holde slåttemarka på
Fuglåsen i hevd.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Det nordlige delområdet: Området er i en restaureringsfase, og har god tilstand i 2019. Årlig slått følges opp
videre, og det bør fortsatt ryddes forsiktig og gradvis slik det har blitt gjort de siste 5-6 åra. Det bør være
fokus på å slå godt ut i kantene, og ved rydding bør det være låg terskel for å hogge ut gran. Store lauvtrær
og furuer kan gjerne få stå. I busksjiktet er det en del einer, og grunneier har i stor grad spart denne arten.
Einer kan være en problemart i beitemark, men blir sjelden et problem i slåttemark som holdes i hevd. Det
er ikke behov for å gjøre endringer i skjøtselen av einer i denne omgang, men det bør følges med på om det
blir for mye einer over tid. Området har mye maurtuer, og det er fint om disse kan få være, sjøl om de gjør
det litt vanskeligere å slå. Maur bidrar bl.a. med frøspredning, og hører naturlig til i slike økosystemer. Ved
den nye kummen bør det følges nøye opp med slått for å hindre gjengroing. Området har førsteprioritet.
Det midtre delområdet (figur 6): Området er åpent, men kratt og trær i kantene kaster en del skygge. Det
er en gradient i næringstilgang fra øst-nordøst (lite næring, mest artsrikt) mot vest-sørvest (mer næring,
mindre artsrikt). Grovt sett kan vi si at den østre delen har god tilstand som slåttemark, mens delen i vest
har middels til dårlig tilstand. Skjøtselen bør ta høgde for dette, og jeg foreslår å slå delen i vest to ganger i
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året (midt i juni og seint i juli/tidlig i august), mens delen i øst slås én gang i året (seint i juli/tidlig i august).
Dette kan prøves ut i fem år for å se om det gir et mer lågvokst og artsrikt feltsjikt i vest. Trær og busker
som kaster mye skygge bør hogges, og særlig grana i sør bør tas ut, men ved hogst må det følges opp med
beite eller slått for å unngå krattoppslag. Kanten med gran i sør skiller dette delområdet fra det i sør, og det
kan vurderes å se disse to som ett delområde. Området har andreprioritet.
Det sørlige delområdet (figur 7): Vegetasjonen er ganske lik vegetasjonen i det midtre delområdet, men
deler av feltsjiktet er noe mer preget av gjengroing. Jeg tror dessuten ikke at det er så høgt næringsinnhold
i jordsmonnet som i vest på det midtre delområdet, og foreslår derfor årlig slått. Det bør ryddes trær og
busker i nordkant, særlig opp mot det midtre delområdet. Området har andreprioritet.
Felles for alt areal er at graset må samles opp og tas ut av skjøtselsarealet. Hvis det ikke kan nyttes som fôr
kan det brennes eller komposteres. Jeg anbefaler ofte brenning fordi vi da unngår store grasdunger som
potensielt kan bli liggende lenge, men hvis kompostering fungerer godt er dette også et bra alternativ.
Etterbeite anbefales for alt skjøtselsareal, men jeg anser det ikke som helt nødvendig for å få et godt resultat.
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Kulturmarksartene som vi er interesserte i å prioritere vil generelt trives med at vegetasjonen åpnes opp og
at graset slås og fjernes på seinsommeren. Jeg foreslår ingen særlige tilpasninger for enkeltarter.

2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

AREAL/ DELOMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Rydding av kratt og trær. Det er i første rekke i nord at det er nødvendig
med rydding, men også kanter i de sørlige delområdene bør vurderes. Alt
hogstavfall (inkludert flis fra eventuell stubbefresing) samles opp og fjernes
fra området. Dette kan brennes eller komposteres, men bålplasser eller
kompostdunger bør ikke legges inne på skjøtselsområdet. Årsaken er at
dette vil tilføre næring, og det er ikke ønskelig. Nødvendig utstyr er
motorsag og øks, samt eventuelt stubbefres. Ryddesag anbefales ikke.

202025

Alle

Juni-juli

Restaureringsslått med årlig slått. Formålet er å fjerne biomasse og næring,
slik at småvokste, lyskrevende kulturmarksarter skal få bedre forhold.
Nødvendig utstyr er slåmaskin (tohjulstraktor med slåttesnute), ljå,
kantklipper med knivblad, mekanisk høyvender for oppsamling av gras, og
rive. Hvis det er mulig å komme til med en lett traktor med slåmaskin kan
dette brukes, men da må det passes godt på for å unngå jordpakking og
kjørespor. Bruk av traktor frarådes når det er bløtt i terrenget.

202025

Alle

Juni-juli

Restaureringsslått med slått to ganger i året fem år på rad. Dette er bare
aktuelt i vest på det midtre delområdet, der det er høgere næringsstatus enn
ellers på skjøtselsarealet.

202125

Det
midtre
delområ
det

Juniaugust

Generelt gjelder for restaurering av slåttemark:
-

Ved rydding er det svært viktig å kappe busker og små trær under bakkenivå, hvis ikke skaper det
store vansker for skjøtselen i årene etterpå. Utstyret blir fort slitt, uskarpt og går i stykker hvis vi
stadig slår inn i gamle stubber.
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-

-

-

-

Det er langt å foretrekke å rydde et lite areal skikkelig framfor å rydde store flater på en dårlig måte.
Det gir ofte godt resultat hvis to stykker går sammen og rydder. Den ene drar opp skuddet/kvisten
som skal fjernes, og den andre hogger av skuddet/stammen godt under overflatenivået med øks.
Resten av stammen vil da bli liggende under overflata, og nyskudd som skyter opp er lette å slå.
Rydding med ryddesag fungerer ofte svært dårlig, og anbefales ikke. Det blir ofte stående igjen stubb
som er vanskelig å se neste gang det skal slås.
Både bjelkeslåmaskin og skiveslåmaskin kan ta små busker med inntil ca. fingertykkelse på
stammen, men dette sliter på utstyret.
Det er viktig å «rydde nedenfra», det vil si å begynne med kratt og små trær, og være tilbakeholden
med å hogge større trær. Erfaring viser at gamle bjørker som får stå hindrer krattoppslag, men hvis
de hogges kommer det raskt en mengde nye skudd som krever mye innsats for å holde i sjakk. All
hogst av større trær må derfor gjøres forsiktig, og det bør plukkes enkelttrær over flere år framfor å
hogge mye på en gang.
Kratt kan fjernes raskt, men ikke i et større område enn det vi klarer å følge opp med slått i etterkant.
Alt areal som ryddes må slås etterpå. Kun rydding uten påfølgende slått gir nesten uten unntak
problem med krattoppslag innen om lag ti år.
Kvist må fjernes, og brenning er ofte det enkleste og beste alternativet.

2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått hvert år (ekstensiv hevd). Jeg tror dette trengs for å holde
krattoppslag nede, og for å fjerne nok næring til å holde området i
god hevd. Viser det seg at feltsjiktet blir tynt, og at mosene får for stor
dominans, bør det slås sjeldnere. Dette må vurderes ved en
revidering av skjøtselsplanen. Nødvendig utstyr er slåmaskin
(tohjulstraktor med slåttesnute), ljå, kantklipper med knivblad,
mekanisk høyvender for oppsamling av gras, rive. Traktor med
slåmaskin kan vurderes på tørt og slett areal med lite helning, se også
over for et par motforestillinger.

Fra 2020

Det
nordlige
delområdet

Juliaugust

Etterbeite med sau hvis grunneier ønsker det, kan differensieres
mellom delområder.

Fra 2020

Alle delområder

Etter
slåtten

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel av
juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg derfor
med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med knivblad kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig å komme
til med maskiner.
Ikkre bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan gi komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av gjødsel, særlig kunstgjødsel og gylle (se veileder).
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2.9.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Etterbeite med sau er ganske sikkert en fordel for artsmangfoldet
fordi det skapes små sår i jordoverflata som fremmer frøspiring. Et
lite tilskudd av næringsstoffer kan gi noe bedre vekst hos karplanter,
og gjennom det begrense mosene noe. For stor dominans av moser
er ei kjent utfordring på skrinne slåttemarker, og etterbeite kan
motvirke dette. Jeg anser likevel ikke etterbeite som avgjørende i
skjøtselsarbeidet, og hvis grunneier f.eks. ønsker å gjøre det ulikt på
delområdene er ikke det noe problem for skjøtselen.

Årlig

Alle
delområd
er

Etter
slåtten

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er ofte positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang).
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer og marinøkler) bør ikke
beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka, og for å unngå at næring fra kultureng blir overført til
slåttemarka via husdyrgjødsel.

2.9.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITER
-ING (ÅR)

AREAL/DELOMRÅDE

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Beitemarkssopp og insekter
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Det har blitt rydda og slått på hele arealet som var inkludert i den første skjøtselsplanen.
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Grunneier.
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TIDSROM
(MND/UKE)

2.11 Bilder fra lokaliteten

Figur 2. Det nordlige delområdet sett mot sør, mot tunet. UTM 32 701273,53462. Foto: Steinar Vatne
(over) 15.7. 2013, Anders Lyngstad (under) 6.8. 2019.
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Figur 3. Slåttemark langs vegen øst for tunet, sett mot vest. UTM 32 701272,53468. Foto: Steinar Vatne
(over) 15.7. 2013, Anders Lyngstad (under) 6.8. 2019.
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Figur 4. Flata øverst på det nordlige delområdet, sett mot øst. UTM 32 701274,53459. Foto: Anders
Lyngstad 6.8. 2019.
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Figur 5. Rik engvegetasjon i bratt sørhelling like vest for tunet. Sett mot nordvest. UTM 32
701269,53461. Foto: Anders Lyngstad 6.8. 2019.

Figur 6. Det midtre delområdet avgrenses av gjerdet. Det mest artsrike arealet er mot kanten i
bakgrunnen, arealet jeg foreslår å slå to ganger i året er nærmest gjerdet. UTM 32 701263,53467. Foto:
Anders Lyngstad 6.8. 2019.
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Figur 7. Det sørlige delområdet sett mot øst-nordøst. Den skogkledde kanten (mye gran) til venstre i
bildet skiller dette delområdet fra det midtre delområdet, og bør hogges. UTM 32 701261,53471. Foto:
Anders Lyngstad 6.8. 2019.

Figur 8. Sau på beite på naboeiendommen, like øst for det sørlige delområdet. Denne besetninga beiter
også på Fuglåsen. Foto: Anders Lyngstad 6.8. 2019.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase, artslister
BN00088318 Fuggeliåsen vest
ID
Naturtype

Slåttemark

Utforming
Verdi

Svak lågurtslåtteeng
Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

2013-07-15

Hevdstatus
Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått
Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Lokaliteten har høy verdi på størrelse (ca 3 daa), lav på tilstand (ikke i hevd, noe gjengrodd, men ikke
gjødselpreg) og artsmangfoldet er av middels verdi (ca 20 habitatspesialister og godt potensial for
krevende og rødlista beitemarksopp). Fraværende hevd trekker verdien ned, noe som fører til at
lokaliteten får svak B-verdi (viktig), men verdien vil antagelig raskt styrkes om den hevdes som
beskrevet nedenfor.

Innledning

Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne på bakgrunn av eget feltarbeid sammen med Geir Gaarder
og grunneieren 15.7.2013, i forbindelse med kartlegging av slåttemark i Orkdal og Meldal kommune
på oppdrag fra Meldal kommune. Vegetasjonen blei også kartlagt av Ragnhild Borchsenius tidlig i juli
2013 (Borschsenius 2013).

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten ligger ca 1 mil sørvest for Orkanger, sør for E39 i Orkdal kommune. Den omfatter et slakt
sørvendt, dels tresatt engareal nord for tunet på Kroksæter på Fuggeliåsen. Lokaliteten grenser mot
barskog, tunet, vei og nylig tilsådd eng.

Naturtyper og
utforminger

Naturtypen føres til slåttemark på bakgrunn av artssammensetninga og brukerens ønske om å hevde
den med slått. Den har fått noe hagemarkspreg pga. gjengroing. Utforminga er svak lågurt slåtteeng
(T4-2.1).

Artsmangfold

Det er en del einer, små gran, furu og bjørk som står spredt, og i tillegg en del furuoppslag.
Engvegetasjonen er artsrik, med et godt innslag av urter. Borchsenius (2013) nevner engplanter som
tepperot, gulaks, ryllik, øyentrøst-art og harerug. Ved eget feltarbeid blei det i tillegg sett engfiol,
småengkall, smalkjempe, prestekrage (rikelig), hårsvæve, rødknapp, firkantperikum (mye),
enghumleblom, blåklokke, rødkløver, vanlig nattfiol, hvitmaure, kornstarr, gjeldkarve, marinøkkel
(sparsom), flekkmarihånd og aurikkelsvæve. Noe karve finnes i noen små parti med svakt gjødselpreg.
Det blei ikke sett beitemarksopp, men lokaliteten vurderes å ha et godt potensial for krevende og
rødlista beitemarksopp.

Påvirkning

Det var gårdsdrift på Kroksæter fram til 90-tallet, og jorda blei deretter utleid i noen år. Lokaliteten er
til dels tresatt og prega av gjengroing (oppslag, mange maurtuer, gjengroingsarter, tjukt strølag), men
grunneier har også rydda en del oppslag og trær i de siste åra. Lokaliteten er sørvendt og godt drenert,
noe som også har forsinka gjengroinga. Den har antagelig vært lite eller ikke gjødsla.

Fremmede arter

Ingen

Råd om skjøtsel og
hensyn

Det beste for lokaliteten vil være årlig slått av hele lokaliteten, inkl. kantsoner (lite, overkommelig
areal) på seinsommeren og fjerning av høyet, gjerne etter et par dagers bakketørk. Det anbefales
skjærende redskap, som tohjulsslåmaskin eller ljå. Einerbuskene kan evt. tynnes litt om ønskelig. Det
anbefales å fjerne en del trær (all gran og bjørk, noe furu), og tynne einerkrattet noe. Alle stubber
kappes i bakkenivå. Enkelte eldre furutrær godt kan få stå. Andre fysiske inngrep bør unngås, og den
bør ikke gjødsles.
Lokaliteten ligger i et område med flere artsrike slåtteenger på fraflytta gårder.

Landskap

-

Areal fra kartobjekt 3,8
(daa)
Kommuner
Kilder

5024 (Orkdal)
Gaarder, G.; Vatne S
Borchsenius, R. 2013. Kartlegging av slåttemark i Meldal og Orkdal kommuner. Upublisert notat.
Gaarder, G. & Vatne, S. 2014. Kulturlandskapskartlegginger i Hemne, Meldal og Orkdal kom-muner.
Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-xx: 1-26 + vedlegg.
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Artsliste
Norsk navn
Ryllik
Nyseryllik
Engkvein
Jonsokkoll
Marikåpe
Kvitveis
Gulaks
Hundekjeks
Smyle
Bjørk
Harerug
Marinøkkel
Røsslyng
Blåklokke
Harestarr
Bleikstarr
Skrubbær
Kvitbladtistel
Liljekonvall
Hundegras
Flekkmarihand
Sølvbunke
Øyentrøst
Markjordbær
Kvitmaure
Skogstorkenebb
Enghumleblom
Skjermsvæve
Aurikkelsvæve
Hårsvæve
Firkantperikum
Trådsiv
Einer
Raudknapp
Følblom
Prestekrage
Engfrytle
Hårfrytle
Mjuk kråkefot
Stormarimjelle
Småmarimjelle
Hengeaks
Finnskjegg
Skoggråurt
Timotei

Vitenskapelig navn
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Agrostis capillaris
Ajuga pyramidalis
Alchemilla sp.
Anemone nemorosa
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Avenella flexuosa
Betula pubescens
Bistorta vivipara
Botrychium lunaria
Calluna vulgaris
Campanula rotundifolia
Carex leporina
Carex pallescens
Chamaepericlymenum suecicum
Cirsium heterophyllum
Convallaria majalis
Dactylis glomerata
Dactylorhiza maculata
Deschampsia cespitosa
Euphrasia stricta coll.
Fragaria vesca
Galium boreale
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Hieracium cf. umbellatum
Hieracium lactucella
Hieracium sect. pilosella
Hypericum maculatum
Juncus filiformis
Juniperus communis
Knautia arvensis
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
Luzula multiflora ssp. multiflora
Luzula pilosa
Lycopodium clavatum ssp. clavatum
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Melica nutans
Nardus stricta
Omalotheca sylvatica
Phleum pratense
219

Norsk navn
Gran
Gjeldkarve
Furu
Smalkjempe
Nattfiol
Osp
Tepperot
Blåkoll
Perlevintergrønn
Engsoleie
Småengkall
Engsyre
Småsyre
Høymole
Selje
Gullris
Rogn
Grasstjerneblom
Skogstjerne
Rødkløver
Kvitkløver
Blåbær
Tyttebær
Legeveronika
Fuglevikke
Engfiol
Skogfiol

Vitenskapelig navn
Picea abies
Pimpinella saxifraga
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Platanthera bifolia
Populus tremula
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Pyrola minor
Ranunculus acris coll.
Rhinanthus minor
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex longifolius
Salix caprea
Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Trientalis europaea
Trifolium pratense
Trifolium repens
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Veronica officinalis
Vicia cracca
Viola canina
Viola riviniana
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Vedlegg 13

Skjøtselsplan for Fossdalen
Brønnstadslettet, Rindal, Trøndelag
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Øvre deler av Brønnstadslettet mot sør. Foto: Dag-Inge Øien 03.08.2019
NIBIO RAPPORT | VOL. x | NR. x | 2016
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2 Skjøtselsplan for Fossdalen Brønnstadslettet
GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Jon Inge og Wenche Mykkelgård

Wenche Mykkelgård

B

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 19.11.2012

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 05.07.2012

DATO REVIDERING: 12.11.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 03.08.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Telefonsamtale 12.07. og 24.10.2019
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV : Maud

FIRMA:

Grøtta

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Dag-Inge

NTNU
Vitenskapsmuseet

Øien

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

32 V

7003120

0513130

52/6 og 52/47

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

DEL AV VERNEOMRÅDE:

10,6 daa i Naturbase, men revidert skjøtselsplan
omfatter 15,8 daa

nei

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

HVILKET VERN:

nei

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

15 daa

2.1 Innledning
Brønnstadslettet ligger øverst i Austre Fossdalen i den nordlige delen av Rindal kommune, i ei sør- til
sørøstvendt li som er relativt bratt i nedre deler. Lokaliteten ligger på tjukke moreneavsetninger 415445 moh., i øvre del av mellomboreal vegetasjonssone og klart oseanisk vegetasjonsseksjon.
Berggrunnen i området er fattig (gneis og migmatitt). Lokaliteten grenser i nedkant (sørøst) til ei åpen
bakkemyr som sannsynligvis er gammel slåttemyr. Trolig har også store deler av tilgrensende arealer
sørvest, nordvest og nord for området vært slåttemark, men disse områdene er i dag i ferd med å bli
helt gjengrodd med skog. Her ligger det flere hytter. Ved tidligere undersøkelser av området er det
funnet kvitkurle, som er en rødlista og nær trua art, og flere arter av beitemarkssopp.

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for slåttemark,
utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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Kart som viser Austre Fossdalen med slåttemarklokaliteten Brønnstadslettet inntegnet.

2.2 Hensyn og prioriteringer
Skjøtselen på Brønnstadslettet bør utvides til å omfatte hele den gamle slåttemarka. Dette ønsker også
grunneier, men en utvidelse bør skje gradvis med hensyn til grunneiers kapasitet. Spesielt er det viktig
at ikke arealer ryddes for trær og busker uten påfølgende slått.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Brønnstadslettet ble i sin tid dyrka opp ved hjelp av handmakt og hest og ble brukt som slåttemark i
mange tiår, fram til rundt 1960. På flyfoto fra 1962 og 1963 går det fram at mindre arealer øverst i vest
(ovenfor hytta) ble brukt til åker. På det sistnevnte fotoet ser det også ut til at arealene i sørøst er pløyd
opp, mens resten er slått og hesja. Etter dette lå området brakk fram til slåtten ble gjenopptatt i 2013.
Det er ikke kjent at enga har blitt brukt til beite utover sporadisk beiting fra sauer som er i området.

2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Skjøtselsarbeidet har vært gjennomført uten problemer. Graset tørkes på bakken og håndrakes. Dette
krever stor arbeidsinnsats, men her har grunneier kunne benytte seg av slekt og venner som stiller opp
og hjelper til.
Arealet som er slått de siste årene er noe større enn det som er angitt i den første skjøtselsplanen. En
del av arealene like nedenfor for det opprinnelige skjøtselsarealet (angitt med rødt i skjøtselsplanen) er
også slått. Her ble det også ryddet en del busker og trær vinteren 2019.
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2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Slåtteenga på Brønnstadslettet består av fattige til intermediære enger med klart hevdpreg. (T32-2 og
T32-4 i NiN-systemet). Den nordlige delen av enga er i 2019 helt åpen og i god hevd. Her er høge urter
som enghumleblom, skogstorkenebb og kvitbladtistel vanlige, og orkideen skogmarihand finnes spredt
utover i enga. Ellers er enga relativt grasdominert med gulaks som den vanligste arten.
I sørvest, nedenfor den skjøtta delen av enga, er det tørrere og fattigere med betydelig innslag av arter
som maiblom, blåbær og skrubbær. Her ble det vinteren 2019 rydda en del oppslag av bjørk (se
ortofoto nedenfor), og disse arealene (innenfor delområde B) ble også slått i 2019, etter at lokaliteten
ble undersøkt.
Mot sørøst er vegetasjonen mer lik den på den skjøtta delen av enga, men noe fuktigere og mer
næringsrikt og med enda større dominans av høge urter. Her er også arter som marikåper og
sølvbunke vanlig, og det er flekker med skogrørkvein på de fuktigste partiene. Enga er her i
begynnende gjengroing med oppslag av bjørk fra kantene. Arealene mellom den skjøtta delen av enga
og arealene i sørøst (innenfor delområde B) er de mest artsrike arealene. Her ble det blant annet
funnet grov nattfiol og marinøkkel.

2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

x
x

x

Begrunnelse:
-

Skjøtselen som er gjennomført innen delområde A har fungert etter hensikten, og arealene
framstår i dag som velhevda.

2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Restaurere og holde i hevd alle arealene med ugjødsla slåttemark og øke forekomsten av arter som er
tilknytta en slik naturtype, f.eks. ryllik, gulaks, harerug, blåklokke, kvitmaure, aurikkelsvæve, prestekrage,
raudknapp og småengkall.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Delområde A: Videreføre skjøtselen med årlig slått.
Delområde B: Fjerne oppslag av kratt og videreføre skjøtselen med årlig slått.
Delområde C: Rydde arealene for trær og busker og gjenoppta årlig slått av hele arealet.
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Ingen
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2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Rydding av krattoppslag på arealene som ble rydda i 2019

2020

B

juni

Uttak av trær og rydding av kratt lengst i sør (se ortofoto under).
Trær og busker kuttes i bakkenivå for å lette påfølgende slått. Dra
gjerne buskene litt opp før de kuttes for å hindre at stubbene «reiser
seg» etterpå. Rydding av trær og busker i dette delområdet bør
gjøres først etter at restaurering av delområde B er fullført og
skjøtselsarbeidet der kun består av slått.

etter at B
er i
skjøtselsfasen

C

juni

Det er viktig at man ikke gjennomfører rydding i C før man har kapasitet til å slå arealene kort tid
etterpå (helst samme år eller året etter). Da unngår man ekstra innsats med å fjerne nytt krattoppslag
før man kan slå.

2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått med lett traktor eller tohjulstraktor. Høyet tørkes på bakken
eller i hesjer før det fraktes ut av området.

årlig

A

uke 30-33

Slått med lett traktor eller tohjulstraktor. Høyet tørkes på bakken
eller i hesjer før det fraktes ut av området.

årlig

B

uke 30-33

Slåtten på Brønnstadslettet bør utvides gjennom dette delområdet.
Restaurering og slått her bør gjøres først etter at restaurering av
delområde B er fullført og skjøtselsarbeidet der kun består av slått.
Dette kan skje gradvis fra 2020, alt etter kapasiteten hos
grunneier/bruker.

etter at B
er i
skjøtselsfasen

C

uke 30-33

Slått med lett traktor eller tohjulstraktor. Høyet tørkes på bakken
eller i hesjer før det fraktes ut av området.
Det er viktig at videre slått i delområde C gjøres så snart som mulig etter at arealene er rydda (se 2.8).

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel
av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg
derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med senn kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig å komme til
med maskiner.
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-

Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).

-

2.9.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Etterbeite med storfe anbefales hvis mulig

årlig

arealene
som slås

etter slått

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
-

Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringa neste vår.
Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere i gang)
Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer og marinøkler) bør ikke
beites.
Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil
gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka.

2.9.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Dersom etterbeite gjennomføres må det settes opp strømtråd rundt
slåttearealene

når dyr er
tilgjengelig

arealene
som slås

etter slått
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Slåttemarkene på Brønnstadslettet som omfattes av skjøtselsplanen. A: den åpne delen av enga som
har blitt slått årlig siden 2013. B: Arealer som prioriteres først for videre skjøtsel. Det meste av dette
ble slått allerede i 2019, men er fremdeles i en restaureringsfase. C: Arealer som har andreprioritet ved
utvidelsen av skjøtselen. Arealene markert med prikkmønster ble rydda for trær og busker i 2019.
Arealene markert med skråskravur bør ryddes for trær.

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Nei
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Slått og fjerning av gras/høy fra delområde A
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Wenche Mykkelgård
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2.11 Bilder fra lokaliteten(e)

Slåttemarka i delområde A. Øverst: mot sørvest. Nederst: mot øst. Foto: D.-I. Øien 03.08.2019.
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Fra sørvest i delområde B. Foto: D.-I. Øien 03.08.2019.

Høyløa nederst i delområde B. Foto: D.-I. Øien 03.08.2019.
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Fra nord i delområde B. Foto: D.-I. Øien 03.08.2019.

Fra delområde C. Foto: D.-I. Øien 03.08.2019.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase
ID

BN00093784 Fossdalen Brønnstadslettet

Naturtype

Slåttemark

Utforming

Fuktig fattigeng slått

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

09.07.2012

Hevdstatus

-

Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Lokaliteten får verdi B – viktig. Lokaliteten er middels stor. Per i dag er det bare
noen få naturengarter, men slåtteenga har helt klar potensial for et større
artsmangfold med blant annet flere naturtengarter om tradisjonell slått tas opp
igjen. Det er flere slåttemyrer i områ

Innledning

Beskrivelsen er lagt inn av Ulrike Hanssen i Miljøfaglig Utredning 14.06.2013,
basert på eget feltarbeid den 09.07.2012. Feltarbeidet ble gjennomført i
forbindelse med kartlegging av utvalgte naturtyper i Møre og Romsdal, på
oppdrag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Lokaliteten overlapper med den
gamle naturtypelokalitet BN00018489 Fossdalen: Gammelhøyløslættet,
slåttemark. I tillegg til endringen av denne ble det kartlagt 8 nye
kulturengslokaliteter i dette området. I 2012 laget Maud Grøtta på grunnlag av
feltarbeid sammen med Bolette Bele 05.07.2012 en skjøtselsplan for lokaliteten.
Det ble i den forbindelse også laget en revidert beskrivelse til Naturbase, men
fylkesmannen har valgt å bruke beskrivelsen til U. Hansen. Beskrivelsen til M.
Grøtta er blant annet laget på grunnlag av tidligere tekst i naturbase (
BN00018489) som finnes i kartleggingsrapport for Rindal kommune (Aune, E. I.
2004) som igjen er basert på Jordal og Gaarder 1998. Tidligere navn på
lokaliteten var Fossdalen: Gammelhøyløslættet. Skjøtselsplanen som er lagt inn i
Naturbase gir mer detaljert informasjon om denne lokaliteten.

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Lokaliteten ligger nord for Rindal, nordvest for Møkkelgården, øverst i Austre
Fossdalen på ei sørøst-vendt li. Helningen er nokså jevn. Det er en gammel
slåtteeeng med friskt jordsmonn som grenser til en liten bekk i sørvest og til
sterkere gjengrodd slåttemark i sør. Ellers går den gradvis over til fjellskog. Det
er noen spredte bjørketrær på lokaliteten. I vest ligger ei hytte. Sør for lokaliteten
er ei gammel høyløe og rydningsrøys. Berggrunnen består av diorittisk til
granittisk gneis og migmatitt, dvs. fattige bergarter, som gir grunnlag for
artsfattig vegetasjon.
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Naturtyper og
utforminger

Avgrenset lokalitet er slåttemark (D01) av utformingen frisk/tørr, middels baserik
eng. Etter NiN-systemet er det snakk om svak lågurt-kulturmarkseng (T4-2).

Artsmangfold

Slåtteenga er preget av en god del marikåpe som ikke ble bestemt på artsnivå.
Ellers vokser her naturengartene gulaks og småengkall. Andre arter som finnes
her er skogsnelle, hvitbladtistel, beitesveve, tveskjeggveronika, mjødurt,
skogstorkenebb, engsoleie og innslag av skogmarihand. Det vokser noen
spredte bjørketrær på slåtteenga, og i omgivelsene rundt ble det også registrert
vierarter og innslag av furu og rogn.

Påvirkning

Slåtteenga ser ut til å bare være lite gjødslet. Løa og rydningsrøysa sør for
lokaliteten tyder på langvarig hevd med slått. Enga er muligens i begynnende
gjengroing. Det er noen gamle traktorspor på lokaliteten, og det går en
gressklipt sti frem til hytta i vest fra øst. Enga blir streifbeitet av sau.

Fremmede arter

Ingen observert.

Råd om skjøtsel og
hensyn

Lokaliteten bør ikke utsettes for terrenginngrep. Tradisjonell hevd med sent årlig
slått uten eller med bare lite husdyrgjødsel bør tas opp igjen.

Landskap

Ugjødslet eller lite gjødslet slåttemark er nokså sjeldent i området, og lokaliteten
kan derfor ikke sies å være del av et helhetlig landskap. Ellers finnes her
slåttemyrer, rikmyr og fattigere myrområder, fjellskog og innslag av
jordbruksmark.

Areal fra kartobjekt
(daa)

10,6

Artslister
Norsk navn

Latinsk

Registrert
i 2019

Registrert
tidligere

Trær, busker og lyng
Bjørk
Blåbær
Einer
Lappvier
Rogn
Svartvier
Sølvvier
Tyttebær

Betula pubescens
Vaccinium myrtillus
Juniperus communis
Salix lapponum
Sorbus aucuparia
Salix myrsinifolia
Salix glauca
Vaccinium vitis-idaea

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
-

Urter
Beitesvæver
Bjønnkam
Blåklokke
Blåknapp
Blåkoll
Enghumleblom
Engsnelle
Engsoleie
Engsyre
Firkantperikum
Fjellfiol
Fjelltistel
Fjelløyentrøst
Grasstjerneblom
Grov nattfiol
Gullris
Harerug

Hieracium sect. vulgata
Blechnum spicant
Campanula rotundifolia
Succisa pratensis
Prunella vulgaris
Geum rivale
Equisetum pratense
Ranunculus acris coll.
Rumex acetosa
Hypericum maculatum
Viola biflora
Saussurea alpina
Euphrasia wettsteinii
Stellaria graminea
Platanthera montana
Solidago virgaurea
Bistorta vivipara

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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Hengeving
Hundekjeks
Høymole
Krypsoleie
Kvitbladtistel
Kvitkløver
Kvitkurle
Kvitmaure
Kvitveis
Legeveronika
Liljekonvall
Løvetann
Maiblom
Marikåpe
Marinøkkel
Mjødurt
Mjølke
Myrfiol
Nikkevintergrønn
Nyseryllik
Ormetelg
Prestekrage
Ryllik
Raudkløver
Skogburkne
Skoggråurt
Skogmarihand
Skogsnelle
Skogstjerne
Skogstorkenebb
Skrubbær
Sløke
Småengkall
Snauveronika
Sumphaukeskjegg
Sumpmaure
Tepperot
Tettegras
Tveskjeggveronika
Tyrihjelm

Phegopteris connectilis
Anthriscus sylvestris
Rumex longifolius
Ranunculus repens
Cirsium heterophyllum
Trifolium repens
Pseudorchis albida
Galium boreale
Anemone nemorosa
Veronica officinalis
Convallaria majalis
Taraxacum sp.
Maianthemum bifolium
Alchemilla sp.
Botrychium lunaria
Filipendula ulmaria
Epilobium sp.
Viola palustris
Orthilia secunda
Achillea ptarmica
Dryopteris filix-mas
Leucanthemum vulgare
Achillea millefolium
Trifolium pratense
Athyrium filix-femina
Omalotheca sylvatica
Dactylorhiza fuchsii
Equisetum sylvaticum
Trientalis europaea
Geranium sylvaticum
Chamaepericlymenum suecicum
Angelica sylvestris
Rhinanthus minor
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia
Crepis paludosa
Galium uliginosum
Potentilla erecta
Pinguicula vulgaris
Veronica chamaedrys
Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Grasvekster
Bleikstarr
Blåtopp
Engfrytle
Engkvein
Engrapp
Fjelltimotei
Gulaks
Hårfrytle
Marigras
Raudsvingel
Skogrørkvein
Slirestarr
Sølvbunke
Timotei
Trådsiv
Tunrapp

Carex pallescens
Molinia caerulea
Luzula multiflora ssp. multiflora
Agrostis capillaris
Poa pratensis coll.
Phleum alpinum
Anthoxanthum odoratum
Luzula pilosa
Hierochloe odorata
Festuca rubra
Calamagrostis phragmitoides
Carex vaginata
Deschampsia cespitosa
Phleum pratense
Juncus filiformis
Poa annua

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
-
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Skjøtselsplan for Ingstad, Stjørdal
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Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype
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Skjøtselsplan for Ingstad slåttemark

GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Jon Martin Schiefloe

Jon Martin Schiefloe

A

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 15.12.2013

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 29.06.2012

DATO REVIDERING: 28.11.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 12.07.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Befaring og samtaler
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV : Per

Vesterbukt, Bioforsk/NIBIO

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Synnøve

Nordal Grenne, NIBIO

FIRMA:

NIBIO

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

UTM33

7041527N

310194Ø

224/1

DEL AV VERNEOMRÅDE:

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

nei

Vest for jernbanelina: 6,9 daa.

HVILKET VERN:

Øst for jernbanelina: 1,2 daa.

nei

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

2.1 Innledning
Revidering av skjøtselsplanen for Ingstad i Stjørdal kommune er utført på oppdrag fra
Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av skjøtselsplaner i
Trøndelag. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO,
Avdeling for Kulturlandskap og Biomangfold. Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har
gjennomført registreringene ved Ingstad og revidert skjøtselsplanen. Skjøtselsplanen for
Ingstad ble første gang utarbeidet i 2013 av Per Vesterbukt, Bioforsk Midt-Norge. Dette var i
forbindelse med oppfølging av handlingsplan for slåttemarker i Nord-Trøndelag, på oppdrag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og grunneier. Beskrivelsene i revidert skjøtselsplan er
basert på skjøtselsplanen fra 2013, men noe av teksten er revidert. Det ble tatt befaring i enga
sammen med grunneier og bruker Jon Martin Schiefloe den 12.07 2019.
Lokaliteten ligger i skråningen fra en moreneterrasse ned mot Stjørdalselva, 20-25 moh., 5
km øst for Hegra i Størdal kommune. Slåttemarka har god solinnstråling og ligger åpent til i
terrenget med tilgrensing mot jernbanen og fulldyrket mark. Slåttemarksarealet på Ingstad
er delt i to enger adskilt av jernbanelina. Området veksler fra østvendt tørr/frisk bakke, til et
mere frisk flatere parti i den vestlige delen av enga. Lokaliteten er omgitt av fulldyrket,
gjødslet mark og skog i et småkupert terreng med både hellinger og flatere partier. Området
befinner seg i både i klart oseanisk (O2) og i svakt oseanisk (O1) vegetasjonsseksjoner, i sørboreal sone. Geologisk ligger lokaliteten i Trondheimsfeltet. Belter med grønnstein og
grønnskifer er karakteristisk for denne regionen. Dette er bergarter som gir næringsrik jord.
Berggrunnen består ellers av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt.
Området er dekket av et tynt lag av morenemateriale.
Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for
slåttemark, utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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Topografisk kart som viser beliggenheten til lokaliteten Ingstad i Stjørdal kommune
(inntegnet med rødt). Kartgrunnlag: Norge digitalt.
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Ortofoto fra 1955 med dagens avgrensing (2019) av Ingstad slåttemark, inntegnet med rød grense.
Slåttemarksarealet på Ingstad er delt i to enger adskilt av jernbanelina. Kartgrunnlag: Norge digitalt
1955.
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Ortofoto fra 2015 som viser avgrensingen av Ingstad slåttemark, inntegnet med rød grense.
Slåttemarksarealet på Ingstad er delt i to enger, vest og øst for jernbanelina. Kartgrunnlag: Norge
digitalt 2015.
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2.2 Tradisjonell og nåværende drift
Slåttemarka har vært drevet tradisjonelt fram til i dag. Det er ikke gjødslet, mindre deler av enga i
vest er pløyd, men mer enn 20 år tilbake. Det har vært drevet ekstensiv drift der skjøtselen i dag og
tidligere utføres i form av slått og bakketørking av gras i siste halvdel av juli. Arealet på vestsiden av
jernbanelina beites av 30 sau med lam, av rasen norsk kvit sau, en måneds tid etter slåtten om høsten
(oktober måned). Arealet nedenfor jernbanelina blir ikke beitet pga. utfordringer med togtrafikken
ifølge Schiefloe.

2.3 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Bruker har skjøttet arealene årlig i tråd med skjøtselsplanen. Området blir skjøttet som slåttemark
med sen årlig slått og bakketørking og fjerning av graset. Slåttemarksarealet på Ingstad er delt i to
enger adskilt av jernbanelina, dette må man selvfølgelig ta hensyn til i arbeidet med skjøtselen.
Det blir brukt lett traktor med sideslåmaskin og høyvender til slåtten på de flateste partiene, mens der
det er brattere blir det brukt tohjulsslåmaskin. Deler av arealet på vestsiden av jernbanelina er bratt
og tungdrevent. Det går et sig fra vest mot øst i nordre del av dette området som blir slått med ljå fordi
det ifølge bruker er for bløtt til å slå med tohjulsslåmaskin. Graset i dette området blir vendet og raket
for hand. Arbeidet med skjøtselen er væravhengig både i forhold til slått og tørking av gras. Det har
stedvis blitt tynnet ut trær og ryddet busker i kantsonene av engene. Dette er gjort for å åpne opp
arealer med gjengrodd kulturmark. Sauer på beite hjelper til med å holde nede kratt og de lager ingen
skader og lite spor i engene.
Hovedmålsettingen med skjøtselen har vært å «opprettholde de åpne arealene med
slåttemark med det botaniske mangfoldet som finnes der i dag». I tillegg har det vært et mål
å holde andelen med lågvokst og relativt artsrik fattigeng minst på samme nivå som i 2013.
Det synes ved revideringen som at målsetningen er oppfylt når det gjelder å opprettholde åpne arealer
og når det gjelder å opprettholde andelen relativt artsrik fattigeng. Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
står fortsatt i enga og i kantsoner, Storklokke (Campanula latifolia) ble registrert i enga i 2019.
Det var et tett mosedekke (hovedsakelig engkransmose) særlig på vestsiden av jernbanelina i de
nordlige partier av enga, men også på østsiden av lina er det også mose og noe lav (bikkjenever) i
enga.

2.4 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Ved revideringen ble det ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypene eller andelene
av dem. Naturtypen er slåttemark, med utforminga frisk fattigeng. Vegetasjonstypen er G4a
– Frisk fattigeng, engkvein-rødsvingel-gulakseng. Noe frisk/tørr veldrenert mark på berg
nedenfor jernbanelina, men med fravær av karakterarter for frisk/tørr vegetasjonstype, og
hele arealet går derfor inn under frisk fattigeng. Dette tilsvarer henholdsvis T32-4
Intermediær eng med klart hevdpreg og intermediær eng med svakt preg av gjødsling, T32C-6 etter NiN 2.2.0. De rikeste partiene med slåttemarksvegetasjon finnes øst for
jernbanelina og vest for jernbanelina i den nord-østlige delen. Her er et åpent og glissent
feltsjikt samt tynt strølag, med dominans av naturengartene engsoleie, ryllik, engkvein,
gulaks, smyle og småengkall. Andre mengdearter, i noe mindre grad, er blåklokke, engfiol,
engsyre, harerug, kvitmaure, legeveronika, nyseryllik, tveskjeggveronika, prestekrage,
rødsvingel og sveve sp. Av andre arter som ble funnet kan nevnes fuglevikke, karve,
marikåpe, rødkløver, smalkjempe, tepperot, gulskolm, tiriltunge og skogmarihånd. Det
flatere engpartiet lengst sørvest fremstår noe mer næringsrikt og artsfattig, med høyere
feltsjikt og større innslag av engsyre, hundekjeks, engsoleie, sølvbunke, marikåpe og
engkvein, og tilsvarer B-verdi som grenser ned mot C-verdi, denne delen har muligens vært
sterkere utsatt for gjødselpåvirkning tidligere. Enga som helhet tilsier imidlertid A-verdi.
Lokaliteten grenser øverst i vestlige delen mot fulldyrket mark og er noe utsatt for innsådde
arter og gjødsling i kantsonen. Fremmedarten Hagelupin (Lupinus polyphyllus) har stor
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utbredelse på elveører i Stjørdalselva rett øst for slåttemarka. Den finnes i kantsoner mot
slåttemarka, og har enkelte steder gått inn i slåttemarka. Hagelupin har svært god
spredningsevne og er i Norge registrert som svartelistet art med svært høy risiko, (SE - Svært
høy risiko Fremmedartslista 2018) og utgjør en særskilt trussel for denne lokaliteten ved
opphør av slått. Storklokke (Campanula latifolia) som har lav risiko, ble observert øst for
jernbanelina. Ingen rødlistearter påvist. Området har forandret seg lite i artsmangfold siden
2013, men det er partier med et tett mosedekke (hovedsakelig engkransmose) særlig på
vestsiden av jernbanelina i de nordlige deler av enga og på østsiden av lina er det også stedvis
tett mosematte (engkransmose) og noe lav (bikkjenever) i enga.

2.5 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

x
x
x

Begrunnelse:
Skjøtselen har vært tilfredsstillende for å oppnå målene jfr skjøtselsplanen og har i høy grad
ført til at arealene med åpen engvegetasjon og andelen relativt artsrik fattigeng, har blitt
opprettholdt. Området har forandret seg lite ifht. artsmangfold siden 2013, til tross for at det
er partier med et tett mosedekke (hovedsakelig engkransmose) i deler av engene.

2.6 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

•

Opprettholde det åpne arealet med det botaniske mangfoldet som finnes der i dag.

•

Opprettholde den jevne slåttemarkstrukturen og forekomstene av de karakteristiske
naturengplantene på enga. Eksempler på slike arter er gulaks, harerug, hvitmaure, engfiol,
blåklokke, prestekrage, hårsveve.

•

Opprettholde dagens hevd med sein slått og bakketørking av graset i området.

EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Vest for jernbanelina: 6,9 daa.
•

Slåttemarka skjøttes med sen årlig slått (etter 20.juli), graset bakketørkes i noen dager og så kjøres
bort.

•

Det skal ikke være krattoppslag i området.

•

Kantsoner ryddes og holdes åpne.

•

I deler av dette området er det dominans av moser i bunnsjiktet, her bør det enten rakes eller
brukes moseharv, svis og spres aske tidlig vår (for eksempel ved å brenne mose, kvister og greiner).
Området beites fortsatt etter slått.

•

Vårbeite bør begrenses til tidlig vår (ca. 1 uke).
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Øst for jernbanelina: 1,2 daa.
•
•
•
•
•
•

Slåttemarka skjøttes med sen årlig slått (etter 20.juli), graset bakketørkes i noen dager og så kjøres
bort.
Det skal ikke være krattoppslag i området.
Kantsoner ryddes og holdes åpne.
I deler av dette området er det dominans av moser og lav i bunnsjiktet, her bør det enten rakes
eller brukes moseharv, svis og spres aske tidlig vår (for eksempel ved å brenne mose, kvister og
greiner).
Området kan også her beites etter slått hvis mulig. Da må det settes opp gjerde.
Vårbeite bør begrenses til tidlig vår (ca. 1 uke).

2.7 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som
gjennomføres over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Holde kantsoner lysåpne for å slippe mer lys inn i enga og
redusere skyggesoner, hogstbredde 2-3 m.

•

Rydding anbefales å gjøre på frossen mark, dette gjelder
særlig med tanke på kjøreskader ved bruk av traktor eller
andre tunge landbruksmaskiner.

•

Mindre busker og oppslag kan også fjernes på sommeren
når det er tørt og mye av biomasse er samlet i bladene.

•

Ved evt. oppkomme av fremmede treslag skal disse fjernes.

•

Hagelupin går enkelte steder inn i enga, og her bør man
følge med på utbredelsen.

•

Hvis mulig bør det slås i kantsoner utenfor enga på steder
med tett bestand med hagelupin.

•

Hvis utbredelsen skulle øke i enga må man vurdere om det
bør settes inn ekstra tiltak for å forsøke å redusere
bestanden.

•

Fruktbærende lauvtrær som rogn, hegg og seljetrær som gir
gåsunger om våren må gjerne settes igjen som mat til fugler
og insekter.

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

20202025

daa
20 t/daa

Vinter
Uttak av
trær bør
gjøres på
frossen
mark

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/ AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Årlig

8,1 daa

Uke 3033

2.8 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.8.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Slåttemarka har gjennomgått tradisjonell skjøtsel fram til i
dag, og det er viktig at denne skjøtselen videreføres for at
den fine slåttemarksstrukturen og artsdiversiteten skal
kunne opprettholdes i enga.
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•

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og
satt frø.

•

Slått med lett redskap én gang i året på sensommeren - ikke
før etter ca. 20. juli.

•

Graset bakketørkes, rakes og vendes før det fjernes - dette
for å opprettholde frømodning og frøspredning blant
engartene på slåttemarka.

•

Graset fra slåtten anvendes i dag som fôr til dyrene.

•

Hvis gras av ulike grunner må kastes skal det ikke
deponeres i kantsoner på enga, da nedbryting av gras gir
gjødslingseffekt.

•

Slåttemarka er stedvis noe kupert og bratt og utgjør
tungdrevet areal.

2.8.2 Utstyrsbehov ved slått og fjerning av gras
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIS

Høyvender til tohjulsslåmaskin

Ca. 25 000.-

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste
halvdel av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og
vekstsesongen. Følg derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå,
avhengig av bratthet. Kantklipper med senn kan og benyttes på mindre areal der det er
vanskelig å komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av
jorda og kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).

2.8.3 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

•

Kortvarig tidlig vårbeite (ca. 1 uke) og høstbeite med sau er
en fordel i dette området.

•

Det er positivt at slåttemarka beites godt ned utover høsten
for å hindre at daugras blir liggende og grønngjødsle
arealene. Beitetrykket må tilpasses fôrtilgangen.
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Årlig

Kr/AREAL/
(DEL)OMRÅDE

6,9 daa

TIDSROM
(MND/UKE)

Mai,
sept, okt.

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
- Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
- Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen
neste vår.
- Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
- Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang)
- Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
- Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
- Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
- Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer) bør ikke beites.
- Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka.
Det vil gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
- Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka.

2.9 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

Skjøtselsplanen bør revideres innen 5-7 år dvs 2025- 2026.
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Jon Martin Schiefloe i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag.
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2.10 Bilder fra lokaliteten

Bildet viser parti av slåttemarka vest for jernbanen, i den sørvestlige delen, sett fra nord mot sørøst.

Foto: Synnøve Nordal Grenne. 12.07.2019 / NIBIO.

Hagelupin vokser i kantsoner til slåttemarka på Ingstad. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 12.07.2019 /
NIBIO.
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Oversiktsbilde av slåttemarka vest for jernbanen sett fra sør mot nord. Foto: Synnøve Nordal Grenne.
12.07.2019 / NIBIO.

Oversikt over slåttemarka vest for jernbanen sett fra nord mot sør. Midt i bildet sees et fuktig sig
dominert av mjødurt og hvitbladtistel. Dette arealet blir slått med ljå, mens området ellers blir slått
med tohjulsslåmaskin. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 12.07.2019 / NIBIO.
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Nattfiol (t.v.) og Storklokke (t.h.) lav risiko (LH). Foto: Synnøve Nordal Grenne. 12.07.2019 / NIBIO.

Glissent og lavt feltsjikt med fin slåttemarksstruktur, dominert av blåklokke, prestekrage,
aurikkelsveve, engkvein og gulaks vest for jernbanen i nordlig del. Foto: Synnøve Nordal Grenne.
12.07.2019 / NIBIO.
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Bildet viser slåttemarka øst for jernbanen med kantsone, sett fra sør mot nord. Foto: Synnøve Nordal
Grenne. 12.07.2019 / NIBIO.

Bildet viser parti av slåttemarka øst for jernbanen med kantsone, sett fra nord mot sør. Foto: Synnøve

Nordal Grenne. 12.07.2019 / NIBIO.
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Bildet viser et artsrikt parti av slåttemarka øst for jernbanen med kantsone, sett fra sør mot nord. Foto:

Synnøve Nordal Grenne. 12.07.2019 / NIBIO.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse til Naturbase
Id
Naturtype
Utforming
Verdi
Utvalgt
Registreringdato
Tilstand
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
Bruk
Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

BN00086036
Slåttemark
Frisk fattigeng
A - Svært viktig
Ja
22.10.2019
God hevd
Nei
Nei
Slått
Slåttemark med rik vegetasjon, har flere naturengarter som indikerer langvarig hevd,
ingen/lite gjødselpåvirket. God hevd gjennom tradisjonell skjøtsel som er opprettholdt fram
til i dag, med slått som viktigste hevdform. Slåttemarka på Ingstad har verdi A (svært viktig).
Verdisettinga endres ikke i forhold til verdisettinga i 2013. Slåttemark er vurdert som kritisk
truet CR på Norsk rødliste for naturtyper (2018)
Revidering av skjøtselsplanen for Ingstad i Stjørdal kommune er utført på oppdrag fra
Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av skjøtselsplaner i
Trøndelag. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO,
Avdeling for Kulturlandskap og Biomangfold. Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har
gjennomført registreringene ved Ingstad og revidert skjøtselsplanen. Skjøtselsplanen for
Ingstad ble første gang utarbeidet i 2013 av Per Vesterbukt, Bioforsk Midt-Norge. Dette var i
forbindelse med oppfølging av handlingsplan for slåttemarker i Nord-Trøndelag, på oppdrag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og grunneier. Beskrivelsene i revidert skjøtselsplan er
basert på skjøtselsplanen fra 2013. Den tar utgangspunkt i den første skjøtselsplanen, men
noe av teksten er revidert. Det ble tatt befaring i enga sammen med grunneier og bruker
Jon Martin Schiefloe den 12.07 2019.
Lokaliteten ligger i skråningen fra en moreneterrasse ned mot Stjørdalselva, 20-25 moh., 5
km øst for Hegra i Størdal kommune. Slåttemarka har god solinnstråling og ligger åpent til i
terrenget med tilgrensing mot jernbanen og fulldyrket mark. Området veksler fra østvendt
tørr/frisk bakke, til et mere friskt, flatere parti i den vestlige delen av enga. Lokaliteten er
omgitt av fulldyrket gjødslet mark og skog i et småkupert terreng med både hellinger og
flatere partier. Området befinner seg i både i klart oseanisk (O2) og i svakt oseanisk (O1)
vegetasjonsseksjoner, i sør-boreal sone. Geologisk ligger lokaliteten i Trondheimsfeltet.
Belter med grønnstein og grønnskifer er karakteristisk for denne regionen. Dette er
bergarter som gir næringsrik jord. Berggrunnen består ellers av glimmergneis,
glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt. Området er dekket av et tynt lag av
morenemateriale.
Ved revideringen ble det ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypene eller
andelene av dem. Naturtypen er slåttemark, med utforminga frisk fattigeng.
Vegetasjonstypen er G4a – Frisk fattigeng, engkvein-rødsvingel-gulakseng. Noe frisk/tørr
veldrenert mark på berg øst for jernbanelina, men med fravær av karakterarter for frisk/tørr
vegetasjonstype, og hele arealet går derfor inn under frisk fattigeng. Dette tilsvarer
henholdsvis T32-4 Intermediær eng med klart hevdpreg og intermediær eng med svakt preg
av gjødsling, T32-C-6 etter NiN 2.2.0.
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Artsmangfold

De rikeste partiene med slåttemarksvegetasjon finnes øst for jernbanelina og vest for
jernbanelina i den nord-østlige delen. Her er et åpent og glissent feltsjikt samt tynt strølag,
med dominans av naturengartene engsoleie, ryllik, engkvein, gulaks, smyle og småengkall.
Andre mengdearter, i noe mindre grad, er blåklokke, engfiol, engsyre, harerug, kvitmaure,
legeveronika, nyseryllik, tveskjeggveronika, prestekrage, rødsvingel og sveve sp. Av andre
arter som ble funnet kan nevnes fuglevikke, karve, marikåpe, rødkløver, smalkjempe,
tepperot, gulskolm, tiriltunge og skogmarihånd. Det flatere engpartiet lengst sørvest
fremstår noe mer næringsrikt og artsfattig, med høyere feltsjikt og større innslag av
engsyre, hundekjeks, engsoleie, sølvbunke, marikåpe og engkvein, og tilsvarer B-verdi som
grenser ned mot C-verdi, denne delen har muligens vært sterkere utsatt for
gjødselpåvirkning tidligere. Enga som helhet tilsier imidlertid A-verdi. Lokaliteten grenser
øverst i vestlige delen mot fulldyrket mark og er noe utsatt for innsådde arter og gjødsling i
kantsonen. Fremmedarten Hagelupin (Lupinus polyphyllus) har stor utbredelse på elveører i
Stjørdalselva rett øst for slåttemarka. Den finnes i kantsoner mot slåttemarka, og har
enkelte steder gått inn i slåttemarka. Hagelupin har svært god spredningsevne og er i Norge
registrert som svartelistet art med svært høy risiko, (SE - Svært høy risiko. Fremmedartslista
2018) og utgjør en særskilt trussel for denne lokaliteten ved opphør av slått. Storklokke
(Campanula latifolia) som har lav risiko, ble observert i enga vest for jernbanelina. Ingen
rødlistearter påvist. Området har forandret seg lite i artsmangfold siden 2013, (se artsliste),
men det er partier med et tett mosedekke (hovedsakelig engkransmose) særlig på vestsiden
av jernbanelina i de nordlige deler av enga, men også på østsiden av jernbanen er det også
stedvis tett mosematte (engkransmose) og noe lav (bikkjenever) i enga.

Påvirkning

Slåttemarka har vært drevet tradisjonelt fram til i dag. Det er ikke gjødslet, mindre deler av
enga i vest er pløyd, men mer enn 20 år tilbake. Det har vært drevet ekstensiv drift der
skjøtselen i dag og tidligere utføres i form av slått og bakketørking av gras i siste halvdel av
juli. Arealet på vestsiden av jernbanelina beites av 30 sau med lam, av rasen norsk kvit sau,
en måneds tid etter slåtten om høsten (oktober måned). Arealet vest for jernbanelina blir
ikke beitet pga. utfordringer med togtrafikken ifølge Schiefloe.

Fremmede Arter

Hagelupin, (Lupinus polyphyllus ), Storklokke (Campanula latifolia).

Skjøtsel

Slåttemarka har gjennomgått tradisjonell skjøtsel fram til i dag, og det er viktig at denne
skjøtselen videreføres for at den fine slåttemarksstrukturen og artsdiversiteten skal kunne
opprettholdes i enga. Dvs. slått med lett redskap én gang i året på sensommeren - ikke før
etter ca. 20. juli. Graset bakketørkes, rakes og vendes før det fjernes - dette for å
opprettholde frømodning og frøspredning blant engartene på slåttemarka. Graset fra
slåtten anvendes i dag som for til dyrene. Hvis gras av ulike grunner må kastes skal det ikke
deponeres i kantsoner på enga, da nedbryting av gras gir gjødslingseffekt. Slåttemarka er
noe kupert og bratt og utgjør tungdrevet areal.
Oppkomme av busker/trær i kantsonene bør tas ut fortløpende å unngå skyggesoner.
Rydding anbefales å gjøre på frossen mark, dette gjelder særlig med tanke på kjøreskader
ved bruk av traktor eller andre tunge landbruksmaskiner. Mindre busker og oppslag kan
også fjernes på sommeren når det er tørt og mye av biomasse er samlet i bladene. Ved evt.
oppkomme av fremmede treslag bør disse fjernes.
Hagelupin går enkelte steder inn i enga, og her bør man følge med på utbredelsen. I følge
bruker holdes bestanden stabilt lav i enga ved slått sist i juli, da den ikke rekker å få
frøsetting før slått. Hvis mulig bør det slås i kantsoner utenfor enga på steder med tett
bestand med Hagelupin. Hvis utbredelsen skulle øke i enga må man vurdere om det bør
settes inn ekstra tiltak for å forsøke å redusere bestanden.

Landskap

Lokaliteten ligger i et variert jordbrukslandskap med innslag av semi-naturlige slåtte- og
naturbeitemarker. En del spredningskorridorer for engvegetasjon i form av kantsoner og
beite finnes i umiddelbar nærhet. Landskapet preges her ellers av granskog og lauvskog
samt mer intensivt drevne landbruksarealer. Slåttemarka grenser inn mot fulldyrket mark
og noe gjengroingsskog. Inngår i et helhetlig jordbrukslandskap med slåttemark, beitemark
og fulldyrket areal.

Totalareal (daa)

8,1 daa

Kommuner

Stjørdal

Kilder

Jon Martin Schiefloe, 2019 (pers. med.).
Vesterbukt, P. 2013. Skjøtselsplan for Ingstad, slåttemark, Stjørdal kommune, NordTrøndelag fylke
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Artsliste
Artslista er basert på en rask gjennomgang av lokaliteten, og er ikke uttømmende.
Norsk navn
Trær, busker og lyng
Gråor
Bjørk
Røsslyng
Einer
Gran
Furu
Osp
Selje
Rogn
Tyttebær
Blåbær
Hegg
Urter
Aurikkelsveve
Blåklokke
Blåknapp
Bringebær
Engfiol
Engfrytle
Enghumleblom
Engsnelle
Engsoleie
Engsyre
Fuglevikke
Følblom
Geitrams
Gjeldkarve
Grasstjerneblom
Gullris
Gulskolm
Hagelupin
Harerug
Hestehov
Hundekjeks
Hvitbladtistel
Hvitkløver
Hvitmaure
Hvitveis
Høymol
Karve
Krattmjølke
Legeveronika
Løvetann
Marikåpe sp.
Mjødurt
Myrfiol
Nattfiol
Prestekrage
Ryllik
Rødkløver

Latinsk

År registrert
2013

Alnus incana
Betula pubescens
Calluna vulgaris
Juniperus communis
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus tremula
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium myrtillus
Prunus padus

x
x

Hieracium lactucella
Campanula rotundifolia
Succisa pratensis
Rubus idaeus
Viola canina ssp. canina
Luzula multiflora ssp. multiflora
Geum rivale
Equisetum pratense
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Vicia cracca
Leontodon autumnalis
Chamerion angustifolium
Pimpinella saxifraga
Stellaria graminea
Solidago virgaurea
Saxifraga aizoides
Stellaria holostea
Bistorta vivipara
Tussilago farfara
Anthriscus sylvestris
Cirsium helenioides
Trifolium repens
Galium boreale
Anemone nemorosa
Rumex longifolius
Carum karvi
Epilobium montanum
Veronica officinalis
Taraxacum sp.
Alchemilla sp.
Filipendula ulmaria
Viola palustris
Platanthera bifolia
Leucanthemum vulgare
Achillea millefolium
Trifolium pratense

x
x
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x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rekartlagt/år
2019
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Setergråurt
Skjermsveve gr.
Skogburkne
Skogmarihånd
Skogsnelle
Skogstorkenebb
Smalkjempe
Småengkall
Stormaure
Tepperot
Tveskjeggveronika

Omalotheca norvegica
Hieracioides sp.
Athyrium filix-femina
Dactylorhiza fuchsii
Equisetum sylvaticum
Geranium sylvaticum
Plantago lanceolata
Rhinantus minor
Galium mollugo
Potentilla erecta
Veronica chamaedrys

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Grasvekster
Engkvein
Gulaks
Smyle
Stjernestarr
Harestarr
Slåttestarr
Bleikstarr
Kornstarr
Hundegras
Sølvbunke
Rødsvingel
Knappsiv
Trådsiv
Engfrytle
Hengeaks
Finnskjegg
Timotei
Tunrapp
Engrapp

Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Avenella flexuosa
Carex echinata
Carex leporina
Carex nigra
Carex pallescens
Carex panicea
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Festuca rubra
Juncus conglomeratus
Juncus filiformis
Luzula multiflora ssp. multiflora
Melica nutans
Nardus stricta
Phleum pratense
Poa annua
Poa pratensis coll.

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
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2

Skjøtselsplan for Ingstadnes slåttemark

GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Håkon Kyllo

Håkon Kyllo

A

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 15.12.2013
DATO REVIDERING:

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): 29.06.2012

01.12.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 18.07.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Befaring og samtaler
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV : Per

Vesterbukt, Bioforsk/NIBIO

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Synnøve

Nordal Grenne, NIBIO

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

UTM33

7040601N

ØST:

310689Ø

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

DEL AV VERNEOMRÅDE:

Nei

3,2 daa.

HVILKET VERN:

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

FIRMA:

NIBIO
GNR./BNR.:

221/1
DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

Nei

3,2 daa

2.1 Innledning
Revidering av skjøtselsplanen for Ingstadnes i Stjørdal kommune er utført på oppdrag fra
Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av skjøtselsplaner i Trøndelag.
Prosjektet har vært et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO, Avdeling for
Kulturlandskap og Biomangfold. Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har gjennomført registreringene ved
Ingstadnes og revidert skjøtselsplanen. Skjøtselsplanen for Ingstadnes ble første gang utarbeidet i
2013 av Per Vesterbukt, Bioforsk Midt-Norge. Dette var i forbindelse med oppfølging av
handlingsplan for slåttemarker i Nord-Trøndelag, på oppdrag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og
grunneier. Beskrivelsene i revidert skjøtselsplan er basert på skjøtselsplanen fra 2013, men noe av
teksten er omskrevet. Det ble tatt befaring i enga sammen med grunneier og bruker Håkon Kyllo den
18.07 2019. Avgrensingen av slåttemarka for Naturbase er uendret i revidering av skjøtselsplanen.
Lokaliteten utgjør en skråning i dalbunnen nær Stjørdalselva, ca. 20-25 moh., 6 km øst for Hegra i
Stjørdal kommune. Dette var elvemælen til Stjørdalselva i sin tid, så området består av et tynt
matjordlag med elvegrus under. Et sted under grusen er det blåleire (Kyllo, pers medd.). Slåttemarka
har god solinnstråling og ligger åpent til i terrenget omgitt av fulldyrket gjødslet mark og skog i et
småkupert terreng med både hellinger og flatere partier. Beliggenheten er nordøst-vendt med frisk
eng med tendenser til tørr/frisk eng i de øverste partier. Et fuktigere sig går gjennom enga fra sør-vest
til nord-øst i den østlige delen.

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for
slåttemark, utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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Området befinner seg i både i klart oseanisk (O2) og i svakt oseanisk (O1) vegetasjonsseksjoner, i sørboreal sone. Geologisk ligger lokaliteten i Trondheimsfeltet. Belter med grønnstein og grønnskifer er
karakteristisk for denne regionen. Dette er bergarter som gir næringsrik jord. Berggrunnen består
ellers av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt. Området er dekket av et tynt lag av
morenemateriale. Øverst i midten av slåttemarka finnes rester av et gammelt jernvinneanlegg med
uviss datering, med slaggforekomster som ligger oppe i dagen. Jernvinneanlegget er registrert som
kulturminne.

Topografisk kart som viser beliggenheten til lokaliteten Ingstadnes i Stjørdal kommune (inntegnet
med rødt). Kartgrunnlag: Norge digitalt.

2.1 Tradisjonell og nåværende drift
Slåttemarka har fram til i dag hatt tradisjonell ekstensiv drift med ljåslått, tohjulslåmaskin fra 1970,
og hesjing. Enga ble sist pløyd og sådd ca. 1940, og har ikke vært beitet. I dag foregår skjøtsel med
slått sent i juli, graset bakketørkes og fjernes. Lokaliteten grenser mot fulldyrket mark og har i
kantsonene noe påvirkning fra innsådde arter og gjødsling. I vinterhalvåret er det forholdsvis mye
hjort i området, noe som gir en del tråkk i enga. I tillegg forekommer det at storfe som beiter på
tilgrensende eng bryter seg ut av gjerdet og går inn i slåttemarka. Bruker ønsker å sette opp
helårsgjerde rundt slåttemarka for å unngå at storfe og hjortevilt tar seg inn i enga. Enga har noe
tråkkskader fra hjort/storfe, men dette bedømmes ikke som store skader (ref. befaring 2019). Et
helårsgjerde er ikke en forutsetning for å opprettholde A-verdien her, men det vil likevel være et
forebyggende tiltak med positiv effekt for slåttemarka.
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Ortofoto fra 2015 som viser dagens avgrensing av Ingstadnes slåttemark, inntegnet med rød grense.
Kartgrunnlag: Norge digitalt.

2.2 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Bruker har skjøttet arealene årlig i tråd med skjøtselsplanen. Området blir skjøttet som slåttemark
med sen årlig slått og bakketørking og fjerning av graset. Slåttemarksarelet på Ingstadnes er delt i to
enger adskilt av en avlingsvei.
Det blir brukt tohjulsslåmaskin til slåtten. Graset blir vendet og raket for hand. Arealet er bratt og
tungdrevent. Arbeidet med skjøtselen er væravhengig både i forhold til slått og tørking av gras.
Hovedmålsettingen med skjøtselen har vært å «opprettholde de åpne arealene med slåttemark med
det botaniske mangfoldet som finnes der i dag». I tillegg har det vært et mål å holde andelen med
lågvokst og relativt artsrik fattigeng minst på samme nivå som i 2013. Målsettinga er oppfylt når det
gjelder å opprettholde åpne arealer og når det gjelder å opprettholde andelen relativt artsrik fattigeng.
Busker og kratt har de seinere år spredt seg noe inn i enga i kantsonen i øst. Det har blitt tynnet ut
trær og ryddet busker i området i senere tid. Dette er gjort for å åpne opp arealer med gjengrodd
kulturmark. Det synes å være et økende problem med mose i slåttemarka. Det var et tett mosedekke
(hovedsakelig engkransmose) særlig i de vestlige partier av enga. Dette er noe som bruker også har
lagt merke til. Dette var godt synlig under kartleggingen i 2019, men ikke nevnt i 2013. Hagelupin
(Lupinus polyphyllus) ble registrert i enga i 2019, ellers ingen fremmedarter registrert.
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2.3 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Ved revideringen ble det ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypen eller andelen av den.
Naturtypen er slåttemark, med utforminga frisk fattigeng. Vegetasjonstypen er G4a – Frisk fattigeng,
engkvein-rødsvingel-gulakseng. Dette tilsvarer henholdsvis Intermediær eng med klart hevdpreg T
32-C-4 og intermediær eng med svakt preg av gjødsling, T32-C-6 etter NiN 2.2.0.
Artsmangfoldet i området synes å ha forandret seg lite siden 2013 (se artsliste). Det ble under
feltregistrering påvist jevn slåttemarksstruktur med åpent, glissent feltsjikt og en rik flora dominert av
naturengarter. Mengdearter utgjøres av prestekrage, ryllik, sveve sp., smyle, gulaks, engkvein og
rødsvingel. Andre arter med stor utbredelse i enga er hvitmaure, engsoleie, harerug, kvitbladtistel,
marikåpe, nyseryllik, gulskolm. Det ble også påvist hanekam, fuglevikke, flekkmarihånd,
skogmarihånd (cf., muligens hybrid mellom flekk- og skogmarihånd), blåklokke, rødknapp, rødkløver
og grov nattfiol. Ingen rødlistearter ble påvist. Hagelupin finnes i kantsoner mot slåttemarka i den
østlige delen. Hagelupin (Lupinus polyphyllus) har svært god spredningsevne og er i Norge registrert
som svartelistet art med svært høy risiko, (SE - Svært høy risiko Fremmedartslista 2018) og utgjør en
særskilt trussel for denne lokaliteten ved opphør av slått.
Det synes å være et økende problem med mose i slåttemarka. Dette var også godt synlig under
kartleggingen i 2019. Det var et tett mosedekke (hovedsakelig engkransmose) særlig i de vestlige
partier av enga. Lokaliteten grenser mot fulldyrket mark og er noe utsatt for innsådde arter og
gjødsling i kantsonen.

2.4 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

x
x
x

Begrunnelse:
Skjøtselen har vært tilfredsstillende for å oppnå målene jf skjøtselsplanen og har i høy grad ført til at
arealene med åpen engvegetasjon og andelen relativt artsrik fattigeng, har blitt opprettholdt
I deler av dette området, særlig i nordre del, er det dominans av moser i bunnsjiktet, her bør det enten
rakes eller brukes moseharv, svis og spres aske tidlig vår (for eksempel ved å brenne mose, kvister og
greiner). Det hadde vært en fordel om området kan beites etter slått, men man må unngå beite med
storfe som kan forårsake store tråkkskader.

2.5 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

•

Andelen med artsrike utforminger av frisk fattigeng (G4) skal være minst på samme nivå eller mer
enn i dag.

•

Opprettholde det åpne arealet med det botaniske mangfoldet som finnes der i dag.

•

Å opprettholde den jevne slåttemarkstrukturen og forekomstene av de karakteristiske
naturengplantene på enga. Eksempler på slike arter er gulaks, harerug, hvitmaure, engfiol,
blåklokke, prestekrage, hårsveve.

•

Opprettholde dagens hevd med sein slått og bakketørking av graset i området.
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2.6 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som
gjennomføres over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Kantsonen i øst grenser mot skog og medfører en mer
artsfattig skyggesone inn i enga her. Et belte på ca. 2 -3 m.
kan med fordel hugges ut for å slippe lys inn i enga

•

Rydding anbefales å gjøre på frossen mark, dette gjelder
særlig med tanke på kjøreskader ved bruk av traktor eller
andre tunge landbruksmaskiner. Mindre busker og oppslag
kan også fjernes på sommeren når det er tørt og mye av
biomasse er samlet i bladene. Ved evt. oppkomme av
fremmede treslag bør disse fjernes.

•

Hagelupin ble observert i kantsonen til enga, og her bør
man følge med på utbredelsen.

•

Hvis mulig bør det slås i kantsoner utenfor enga på steder
med tett bestand med hagelupin. Hvis utbredelsen skulle
øke i enga må man vurdere om det bør settes inn ekstra
tiltak for å forsøke å redusere bestanden.

•

Fruktbærende lauvtrær som rogn, hegg og seljetrær som gir
gåsunger om våren må gjerne settes igjen som mat til fugler
og insekter.

•

Ved hogst er det viktig at ryddeavfall, kvist,
stubber og lignende blir samlet og brent på egnede
steder, og helst fraktet ut av området.

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

20202025

Ca. 0,2
daa.
20 t/daa

Vinter
Uttak av
trær bør
gjøres på
frossen
mark

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/ AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Årlig

3,2 daa
Kr. /daa

Uke 3033

2.7 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.7.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Slåttemarka har gjennomgått tradisjonell skjøtsel fram til i
dag, og det er viktig at denne skjøtselen videreføres for at
den fine slåttemarksstrukturen og artsdiversiteten skal
kunne opprettholdes i enga.

•

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt
frø.

•

Slått med lett redskap én gang i året på sensommeren - ikke
før etter ca. 20. juli.

•

Graset bakketørkes, rakes og vendes før det fjernes - dette
for å opprettholde frømodning og frøspredning blant
engartene på slåttemarka.

•

Graset fra slåtten anvendes i dag som for til dyrene. Hvis
gras av ulike grunner må kastes skal det ikke deponeres i
kantsoner på enga, da nedbryting av gras gir
gjødslingseffekt.

•

Slåttemarka er kupert og bratt og utgjør tungdrevet areal.
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Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste
halvdel av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og
vekstsesongen. Følg derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå,
avhengig av bratthet. Kantklipper med senn kan og benyttes på mindre areal der det er
vanskelig å komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av
jorda og kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).

2.7.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

Kortvarig tidlig vårbeite (ca. 1 uke ) og høstbeite med sau er en
fordel i dette området. Det er positivt at slåttemarka beites godt ned
utover høsten for å hindre at daugras blir liggende og grønngjødsle
arealene.

Årlig

Kr/AREAL/
(DEL)OMRÅDE

3,2 daa

TIDSROM
(MND/UKE)

Mai,
sept, okt.

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
- Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
- Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen
neste vår.
- Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
- Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang)
- Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
- Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
- Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
- Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer) bør ikke beites.
- Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka.
Det vil gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
- Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka.

2.7.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

PRIORITERING
(ÅR)

I deler av dette området er det dominans av moser i
bunnsjiktet, her bør det enten rakes eller brukes moseharv,
svis og spres aske tidlig vår (for eksempel ved å brenne
mose, kvister og greiner).
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Kr/AREAL/
(DEL)OMRÅDE

ca. 1,0
daa

TIDSROM
(MND/UKE)

2.9 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

Skjøtselsplanen bør revideres innen 5-7 år dvs 2025- 2026.
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Håkon Kyllo i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag.

2.10 Bilder fra lokaliteten

Bildet viser et artsrikt parti av slåttemarka på Ingstadnes fra den vestlige delen, sett mot nordøst.
UTM33 7040584N 310676Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.
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Bildet viser et artsrikt parti av slåttemarka på Ingstadnes fra den østlige delen langs avlingsveien, sett
mot nordøst. Her vises Hagelupin i enga. UTM33 7040584N 310676Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne.
18.07.2019 / NIBIO.

Bildet viser et glissent parti av slåttemarka med mye mose i bunnsjiktet, den vestlige delen, sett mot
øst. UTM33 7040649N 310622Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.
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Bildet viser parti av slåttemarka på Ingstadnes fra den østlige delen, sett mot vest. UTM33 7040591N
310735Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.

Bildet viser parti av slåttemarka på Ingstadnes fra den østlige delen, sett mot øst. UTM33 7040603N
310680Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse til Naturbase
Id
Naturtype
Utforming
Verdi
Utvalgt
Registreringdato
Tilstand
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse

Innledning

BN00086031
Slåttemark
Frisk/tørr, middels baserik eng slått
A-Svært viktig
Ja
22.10.2019
God hevd
Nei
Nei
Slått
Arealet har en forholdsvis artsrik vegetasjon med mange karakteristiske kulturmarksarter. Drifta av arealet har vært sammenhengende og slåttemarka er i god hevd. Den
jevne slåttemarks-strukturen er for det meste intakt og arealet er lite prega av gjødsling.
Slike slåttemarker har blitt sjeldne og er nå en utvalgt naturtype etter
Naturmangfoldloven (NML 3) og vurdert som kritisk truet CR på Norsk rødliste for
naturtyper (2018). Etter Miljødirektoratet sine kriterier for verdifastsetting (Utkast til
fakta-ark for slåttemark, Miljødirektoratet 2014), får slåttemarka følgende
verdivurdering: høy vekt for arealstørrelse, høy vekt for artsmangfold, høy vekt for
tilstand (god hevd), høy vekt for påvirkning (i aktiv bruk med sen slått), høy vekt for
landskapsøkologi (under 1km fra nærmeste verdifulle kulturmark). Slåttemarka får verdi
A (svært viktig)
Revidering av skjøtselsplanen for Ingstadnes i Stjørdal kommune er utført på oppdrag fra
Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av skjøtselsplaner i
Trøndelag. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO,
Avdeling for Kulturlandskap og Biomangfold. Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har
gjennomført registreringene ved Ingstadnes og revidert skjøtselsplanen. Skjøtselsplanen
for Ingstadnes ble første gang utarbeidet i 2013 av Per Vesterbukt, Bioforsk Midt-Norge.
Dette var i forbindelse med oppfølging av handlingsplan for slåttemarker i NordTrøndelag, på oppdrag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og grunneier. Beskrivelsene i
revidert skjøtselsplan er basert på skjøtselsplanen fra 2013 og tar utgangspunkt i den,
men noe av teksten er omskrevet. Det ble tatt befaring i enga sammen med grunneier
og bruker Håkon Kyllo den 18.07 2019.

Beliggenhet

Lokaliteten utgjør en skråning i dalbunnen nær Stjørdalselva, ca. 20-25 moh., 6 km øst
for Hegra i Stjørdal kommune. Dette var elvemælen til Stjørdalselva i sin tid, så området
består av et tynt matjordlag med elvegrus under. Et sted under grusen er det blåleire
(Kyllo, pers medd.). Slåttemarka har god solinnstråling og ligger åpent til i terrenget
omgitt av fulldyrket gjødslet mark og skog i et småkupert terreng med både hellinger og
flatere partier. Beliggenheten er nordøst-vendt med frisk eng med tendenser til
tørr/frisk eng i de øverste partier. Et fuktigere sig går gjennom enga fra sør-vest til nordøst i den østlige delen. Området befinner seg i både i klart oseanisk (O2) og i svakt
oseanisk (O1) vegetasjonsseksjoner, i sør-boreal sone. Geologisk ligger lokaliteten i
Trondheimsfeltet. Belter med grønnstein og grønnskifer er karakteristisk for denne
regionen. Dette er bergarter som gir næringsrik jord. Berggrunnen består ellers av
glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt. Området er dekket av et tynt
lag av morenemateriale.

Naturtyper

Ved revideringen ble det ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypen eller
andelen av den. Naturtypen er slåttemark, med utforminga frisk fattigeng.
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Vegetasjonstypen er G4a – Frisk fattigeng, engkvein-rødsvingel-gulakseng. Dette
tilsvarer henholdsvis T32-4 Intermediær eng med klart hevdpreg og intermediær eng
med svakt preg av gjødsling, T32-C-6 etter NiN 2.2.0.
Artsmangfold

Artsmangfoldet i området synes å ha forandret seg lite siden 2013 (se artsliste). Det ble
under feltregistrering påvist jevn slåttemarksstruktur med åpent, glissent feltsjikt og en
rik flora dominert av naturengarter. Mengdearter utgjøres av prestekrage, ryllik, sveve
sp., smyle, gulaks, engkvein og rødsvingel. Andre arter med stor utbredelse i enga er
kvitmaure, engsoleie, harerug, kvitbladtistel, marikåpe, nyseryllik, gulskolm. Det ble også
påvist hanekam, fuglevikke, flekkmarihånd, skogmarihånd (cf., muligens hybrid mellom
flekk- og skogmarihånd), blåklokke, rødknapp, rødkløver og grov nattfiol. Ingen
rødlistearter ble påvist. Hagelupin finnes i kantsoner mot slåttemarka i den østlige
delen. Hagelupin (Lupinus polyphyllus) har svært god spredningsevne og er i Norge
registrert som svartelistet art med svært høy risiko, (SE - Svært høy risiko
Fremmedartslista 2018) og utgjør en særskilt trussel for denne lokaliteten ved opphør av
slått. Det synes å være et økende problem med mose i slåttemarka. Dette var også godt
synlig under kartleggingen i 2019. Det var et tett mosedekke (hovedsakelig
engkransmose) særlig i de vestlige partier av enga. Lokaliteten grenser mot fulldyrket
mark og er noe utsatt for innsådde arter og gjødsling i kantsonen.

Påvirkning

Det er ikke gjødslet og enga ble sist pløyd og sådd ca. 1940. Har ikke vært beitet,
bortsett fra streifdyr av hjort. Ekstensiv drift der skjøtselen i dag som tidligere utføres i
form av slått og bakketørket gras i siste halvdel av juli.
Hagelupin (Lupinus polyphyllus).
Øverst i midten av slåttemarka finnes rester av et gammelt jernvinneanlegg med uviss
datering, med slaggforekomster som ligger oppe i dagen. Jernvinneanlegget er registrert
som kulturminne.
Slåttemarka har gjennomgått tradisjonell skjøtsel fram til i dag, og det er viktig at denne
skjøtselen videreføres for at den fine slåttemarksstrukturen og artsdiversiteten skal
kunne opprettholdes i enga. Dvs. slått med lett redskap én gang i året på sensommeren ikke før etter ca. 20. juli. Graset bakketørkes, rakes og vendes før det fjernes - dette for å
opprettholde frømodning og frøspredning blant engartene på slåttemarka. Graset fra
slåtten anvendes i dag som for til dyrene. Hvis gras av ulike grunner må kastes skal det
ikke deponeres i kantsoner på enga, da nedbryting av gras gir gjødslingseffekt.
Slåttemarka er noe kupert og bratt og utgjør tungdrevet areal.
Oppkomme av busker/trær i kantsonene bør tas ut fortløpende å unngå skyggesoner.
Rydding anbefales å gjøre på frossen mark, dette gjelder særlig med tanke på
kjøreskader ved bruk av traktor eller andre tunge landbruksmaskiner. Mindre busker og
oppslag kan også fjernes på sommeren når det er tørt og mye av biomasse er samlet i
bladene. Ved evt. oppkomme av fremmede treslag bør disse fjernes.
I deler av området er det dominans av moser i bunnsjiktet, her bør det enten rakes eller
brukes moseharv, svis og spres aske tidlig vår (for eksempel ved å brenne mose, kvister
og greiner).

Fremmede Arter
Kulturminner

Skjøtsel

Landskap

Mangler
Totalareal (daa)
Kommuner
Kilder

Lokaliteten ligger i et variert jordbrukslandskap med innslag av semi-naturlige slåtte- og
naturbeitemarker. En del spredningskorridorer for engvegetasjon i form av kantsoner og
beite finnes i umiddelbar nærhet. Landskapet preges her ellers av granskog og lauvskog
samt mer intensivt drevne landbruksarealer. Slåttemarka grenser inn mot fulldyrket
mark. Inngår i et helhetlig jordbrukslandskap med slåttemark, beitemark og fulldyrket
areal.
3,2 daa
Stjørdal
Håkon Kyllo, 2019 (pers. med.).
Vesterbukt, P. 2013. Skjøtselsplan for Ingstadnes, slåttemark, Stjørdal kommune, NordTrøndelag fylke
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Artsliste
Artslista er basert på en rask gjennomgang av lokaliteten, og er ikke uttømmende.
Norsk navn

Latinsk

År registrert
2012

Trær, busker og lyng
Tyttebær
Blåbær
Hegg

Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium myrtillus
Prunus padus

Urter
Aurikkelsveve
Blåklokke
Blåknapp
Bringebær
Engfiol
Engfrytle
Enghumleblom
Engsnelle
Engsoleie
Engsyre
Fuglevikke
Følblom
Geitrams
Grasstjerneblom
Grov Nattfiol
Gullris
Gulskolm
Hagelupin
Harerug
Hestehov
Hundekjeks
Hvitbladtistel
Hvitkløver
Hvitmaure
Hvitveis
Høymol
Krattmjølke
Legeveronika
Løvetann
Marikåpe sp.
Mjødurt
Myrfiol
Prestekrage
Ryllik
Rødkløver
Setergråurt
Skjermsveve gr.
Skogburkne
Skogmarihånd
Skogsnelle
Skogstorkenebb
Smalkjempe
Småengkall
Stormaure
Tepperot
Tveskjeggveronika

Hieracium lactucella
Campanula rotundifolia
Succisa pratensis
Rubus idaeus
Viola canina ssp. canina
Luzula multiflora ssp. multiflora
Geum rivale
Equisetum pratense
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Vicia cracca
Leontodon autumnalis
Chamerion angustifolium
Stellaria graminea
Platanthera chlorantha
Solidago virgaurea
Saxifraga aizoides
Stellaria holostea
Bistorta vivipara
Tussilago farfara
Anthriscus sylvestris
Cirsium helenioides
Trifolium repens
Galium boreale
Anemone nemorosa
Rumex longifolius
Epilobium montanum
Veronica officinalis
Taraxacum sp.
Alchemilla sp.
Filipendula ulmaria
Viola palustris
Leucanthemum vulgare
Achillea millefolium
Trifolium pratense
Omalotheca norvegica
Hieracioides sp.
Athyrium filix-femina
Dactylorhiza fuchsii
Equisetum sylvaticum
Geranium sylvaticum
Plantago lanceolata
Rhinantus minor
Galium mollugo
Potentilla erecta
Veronica chamaedrys
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Grasvekster
Engkvein
Gulaks
Smyle
Hundegras
Sølvbunke
Rødsvingel
Engfrytle
Timotei
Tunrapp
Engrapp

Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Avenella flexuosa
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Festuca rubra
Luzula multiflora ssp. multiflora
Phleum pratense
Poa annua
Poa pratensis coll.
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2

Skjøtselsplan for Almlitrøa nordvest slåttemark

GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Håvard Fossbakk

Håvard Fossbakk

B

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 16.11.2012

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.):

16.06.2012

DATO REVIDERING: 01.12.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 18.07.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Befaring og samtaler
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV :

Ulrike Hanssen, Miljøfaglig Utredning AS

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Synnøve

Nordal Grenne, NIBIO

FIRMA:

NIBIO

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

UTM33

7046992N

321801Ø

318/3

DEL AV VERNEOMRÅDE:

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

nei

3,4 daa.

HVILKET VERN:

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

nei

Slåtteeng 1: 7,0 daa
Slåtteeng 2: 3,4 daa
Slåtteeng 3: 5,3 daa
Slåtteeng 4: 1,9 daa

2.1 Innledning
Revidering av skjøtselsplanen for Almlitrøa nordvest i Stjørdal kommune er utført på oppdrag fra
Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av skjøtselsplaner for 21
kulturmarkslokaliteter i Trøndelag. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NTNU
Vitenskapsmuseet og NIBIO, Avdeling for Kulturlandskap og Biomangfold. Anders Lyngstad har vært
prosjektleder ved NTNU Vitenskapsmuseet. Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har gjennomført
registreringene og revidert skjøtselsplanen for Almlitrøa nordvest. Kontaktperson hos Fylkesmannen
har vært rådgiver Simon Heier.
Lokaliteten ble første gang registrert som naturtypelokalitet i 2001 og ble senere kartlagt i 2004 av
Gunhild Rønning og Harald Bratli. Ved kvalitetssikringen av slåttemarker i 2011 (Hanssen 2011) ble
lokaliteten kartlagt på nytt og vurdert til å ikke tilfredsstille verdikravene til prioritert naturtype etter
DN-Håndbok 13, og gikk da foreløpig ut av systemet som naturtypelokalitet. I 2012 ble første
skjøtselsplan for Almlitrøa nordvest utarbeidet av Ulrike Hanssen, Miljøfaglig utredning AS. Arbeidet
ble gjort på oppdrag for Stjørdal kommune i forbindelse med utarbeiding av skjøtselsplaner for
utvalgte slåtteenger i Nord-Trøndelag i 2012. Skjøtselsplanen ble den gang utarbeidet med målsetning
om å øke verdien til slåttemarka igjen og samtidig utvide arealet for en fremtidig naturtypelokalitet.
Ved revideringen i 2019 er arealet igjen vurdert til å tilfredsstille verdikravene til prioritert naturtype
etter DN-Håndbok 13. Arealet har hatt verdiøkning ved å få et større antall og dekning av
Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for
slåttemark, utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).
1
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naturengarter som er typiske for gamle ugjødslete slåtteenger. Avgrensingen av slåttemarksarelet for
Naturbase er utvidet ved revideringen i 2019 ifht. forrige skjøtselsplan.
Beskrivelsene i revidert skjøtselsplan er basert på skjøtselsplanen fra 2012, men noe av teksten er
revidert. Eilif Bremseth var grunneier og bruker for Almlitrøa nordvest da skjøtselsplanen for 2012 ble
utarbeidet, siden den gang har Håvard Fossbakk overtatt som grunneier og bruker. Det ble tatt
befaring i enga sammen med Håvard Fossbakk den 18.07 2019. Lokaliteten Almlitrøa nordvest ligger i
Forradalen, ca. 3 km nordøst for Ådal og Almlitrøa, i en sørøst-vendt li med svak helning. Slåttemarka
har god solinnstråling og ligger åpent til i terrenget. Den grenser til skog i nord og øst, til beitemark i
vest og til gjødslet slåttemark i sørøst. Det går et gjerde gjennom lokaliteten fra nordøst til sørvest. En
bekk og et kildesig går tvers gjennom midtre del av lokaliteten fra nord-vest til sør-øst. Deler av dette
området har et fuktig preg med noe innslag av torv. Området befinner seg i både i klart oseanisk (O2)
og i svakt oseanisk (O1) vegetasjonsseksjoner, i sør-boreal sone. Geologisk ligger lokaliteten i
Trondheimsfeltet. Belter med grønnstein og grønnskifer er karakteristisk for denne regionen. Dette er
bergarter som gir næringsrik jord. Berggrunnen består ellers av glimmergneis, glimmerskifer,
metasandstein, amfibolitt. Området er dekket av et tynt lag av morenemateriale.

Topografisk kart som viser beliggenheten til lokaliteten Almlitrøa nordvest i Stjørdal kommune
(inntegnet med rødt). Kartgrunnlag: Norge digitalt.

270

Ortofoto som viser Almlitrøa nordvest slik det såg ut i 1964. Avgrensingen av Almlitrøa nordvest
slåttemark i 2012 er inntegnet med blå grense og avgrensingen av Almlitrøa nordvest slåttemark, slik
den er foreslått utvidet i 2019, er inntegnet med rød grense. Kartgrunnlag: Norge digitalt.
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Ortofoto som viser avgrensingen av Almlitrøa nordvest slåttemark i 2012, inntegnet med blå grense og
avgrensingen av Almlitrøa nordvest slåttemark, slik den er foreslått utvidet i revidert skjøtselsplan i
2019, inntegnet med rød grense. Det går et gjerde gjennom lokaliteten fra nordøst til sørvest.
Kartgrunnlag: Norge digitalt 2014.
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Ortofoto som viser avgrensingen av skjøtselsområdet for Almlitrøa nordvest, slik den er foreslått
utvidet i revidert skjøtselsplan i 2019. Arealet er i skjøtselsplanen delt inn i fire slåtteenger, slåtteeng 1
med rosa grense, slåtteeng 2 med oransje grense, slåtteeng 3 med gul grense og slåtteeng 4 med blå
grense. Areal som er foreslått ryddet for skog og kratt er skravert. Kartgrunnlag: Norge digitalt 2014.

2.2 Tradisjonell og nåværende drift
I Almlitrøa nordvest ble slåttearealet dyrket opp i 1937. Frem til 1972 ble engene ekstensiv beitet av
hest og ku, og slått med hesteslåmaskin. Arealet ble da gjødslet litt med fast husdyrgjødsel, noe som
stedvis fremdeles påvirker artssammensetningen. Eilif Bremseth overtok gården i 1972. Engene ble
ikke lenger gjødslet etter dette tidspunktet. Slåtteengene har blitt slått en gang i året med
tohjulsslåmaskin. Tidspunktet for slåtten i området nord for gjerdet brukte å være mellom 20. juli og
begynnelsen av august. I 2011 ble enga ikke slått pga. uegnete værforhold. Dette området ble også
brukt som et ekstensiv beiteområde for sau som gikk her mest om høsten. Dette var den gamle
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sauerasen grå trønder. Slåttetidspunktet for området sør for gjerdet er noe usikker. Garden lå ved det
store seljetreet tidligere (i delområde 4). Den ble flyttet ned dit den er i dag i 1938. Det er fortsatt
murrester etter husene i dette området. Garden lå brakk i flere tiår før flyttinga.

2.3 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Bruker har skjøttet arealene etter at han tok over drifta av Almlitrøa nordvest i 2017. Hele området
blir skjøttet som slåttemark med sen årlig slått og bakketørking og fjerning av graset. Det er 16
vinterfora sau med lam av rasen Gammel norsk spel på garden. Disse blir fóret inne med rundballer
gjennom vinteren, og beiter slåttemarkene etter slåtten.
Det blir brukt lett traktor med sideslåmaskin og høyvender til slåtten på de flateste partiene, mens der
det er brattere blir det brukt tohjulsslåmaskin og her rakes/vendes graset for hand. Slåttemarka er
stedvis noe kupert og bratt og utgjør tungdrevet areal. Det går en bekk og et fuktsig fra nordvest mot
sørøst omtrent midt i skjøtselsområdet.
Arbeidet med skjøtselen er væravhengig både i forhold til slått og tørking av gras. Busker og kratt har
de seinere år spredt seg noe inn i engene, men det har noen steder blitt tynnet ut trær og ryddet
busker i området. Dette er gjort for å åpne opp arealer med gjengrodd kulturmark. Sauer på beite
hjelper til med å holde nede kratt og de lager ingen skader og lite spor i engene.
Hovedmålsettingen med skjøtselen har vært å «opprettholde de åpne arealene med
slåttemark med det botaniske mangfoldet som finnes der i dag». I tillegg har det vært et mål
å holde andelen med lågvokst og relativt artsrik fattigeng minst på samme nivå som i 2012.
Målsettinga er delvis oppfylt når det gjelder å opprettholde åpne arealer og når det gjelder å
opprettholde andelen relativt artsrik fattigeng. Men det synes som det i liten grad har blitt
ryddet kratt og skog i den vestlige delen og langs bekkefaret omtrent midt i skjøtselsområdet.

2.4 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Det er ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypene eller andelene av dem ved revideringa. I
forhold til DN Håndbok 13, kan hele lokaliteten klassifiseres som naturtypen slåttemark (D01). Etter
Fremstad (1997) er mesteparten av arealet vegetasjonstypen frisk fattigeng (G4). Vegetasjonen i
kantsoner, langs bekkedragene og i fuktige og mer næringsrike partier kan klassifiseres som
våt/fuktig, middels næringsrik eng (G12), sig-vegetasjon (N3) og middelsrik fastmattemyr (M2). Dette
tilsvarer henholdsvis T32-4 Intermediær eng med klart hevdpreg og intermediær eng med svakt preg
av gjødsling, T32-C-6 etter NiN 2.2.0. Slåtteenga er forholdsvis artsrik med innslag av mange
karakteristiske kulturmarksarter som er knytta til slike arealer med lang brukshistorie. Disse artene er
avhengige av at den tradisjonelle bruken fortsetter også i åra framover. Det er lagt til noen nye
artsregistreringer i 2019 (se vedlagte artsliste). Ved befaringen i 2019 ble det observert typiske
naturengarter i alle slåtteengene (1-4) som for eksempel tveskjeggveronika, legeveronika,
enghumleblom, hvitmaure, harerug, blåknapp, småengkall, blåklokke, prestekrage, fuglevikke,
markjordbær, karve, engsoleie, stortveblad, flekkmarihånd. Vanlige grasarter er rødsvingel, gulaks,
engkvein og sølvbunke. Her finnes også innslag av heller nitrofile arter, dvs. arter som er
nitrogenkrevende. Blant disse ble her registrert stornesle, engsyre, engsoleie, løvetannarter og
bringebær.
Det er slåtteng 1 som fremstår som den mest urterike, mens de andre er noe mer grasrik ifht. urter.
Den østre delen (slåtteng 2 og 3) er noe bedre drenert og samtidig fattigere enn vestre delen (slåtteeng
1 og 4), som har en del fuktengarter og også innslag av rikmyrsarter. I rikere og fuktigere parti i
slåtteeng 1 vokser breiull og langs bekken også sumphaukskjegg, bekkeblom, enghumleblom og rød
jonsokblom. Det ble også observert innslag av tyrihjelm mot bekkefaret. Det ble i 2004 tidligere
funnet nattfiol, engstarr, småengkall, blåknapp, prestekrage og gulstarr (Rønning, G. & Bratli, H.
2004), som ikke ble registrert i 2012. Alle disse artene, bortsett fra nattfiol, ble registrert på nytt i
2019. Hageplanten Prakttoppklokke (Campanula glomerata 'Superba') ble registrert i 2019, omtrent
der garden lå fram til 1938, ved den store selja. Ellers ingen fremmedarter observert ved revideringen.
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Lokaliteten grenser i sør mot fulldyrket mark og er noe utsatt for innsådde arter og gjødsling i
kantsonen. Ingen rødlistearter påvist.

2.5 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

x
x
x

Begrunnelse:
Skjøtselen har i stor grad vært tilfredsstillende for å oppnå målene jf skjøtselsplanen og har i stor grad
ført til at arealene med åpen engvegetasjon og andelen relativt artsrik fattigeng, har blitt opprettholdt.
Det kunne vært hogd mer i vestlige delen av skjøtselsområdet. Stubber bør hogges helt ned og
kvistavfall fjernes fra slåttemarka.

2.6 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

•

Opprettholde og øke slåttemark som seminaturlig naturtype med det botaniske mangfoldet som
finnes her.

•

Dette innebærer at andelen med lågvokste og relativt artsrike utforminger av frisk fattigeng (G4)
skal være minst på samme nivå som ved forrige skjøtselsplan og helst bedre.

•

Her er ryllik, jonsokkoll, gulaks, blåklokke, hvitmaure, prestekrage og småengkall positive
indikatorer for god tilstand.

EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

•

Delområde 1: Det avgrensete arealet skal inkluderes i skjøtselen. Unntatt selve bekkeløpet skal
dette området også slås sent en gang årlig med fjerning av graset og uten tilførsel av gjødsel. For å
skille fremtidig slåtteareal fra sauebeitet i vest bør det settes opp et gjerde. Det skal gå langs kanten
i vest. I delområdet er det spredt med unge trær, som bør tynnes ut for å forebygge gjengroing og
for mye skyggedannelse. Alle graner bør fjernes, mens noen av løvtrærne kan forbli stående om
ønskelig som skygge for beitedyrene.
Langs kanten i nord på delområdet er det tett gjengrodd med unge løvtrær. For å øke lysinnstråling
på slåttearealet vil det være positivt å rydde denne delen for trær og løvkratt.

•

Delområde 2 og 3: Det avgrensete arealet nord og sør for eksisterende gjerde skal inkluderes i
skjøtselen. Unntatt selve bekkeløpet skal dette området også slås sent en gang årlig med fjerning av
graset og uten tilførsel av gjødsel. Oppslag skal fjernes ved jevnlig rydding. Det er ønskelig å fjerne
innslaget av blåbærlyng og røsslyng i nordøst for å hindre at lyng sprer seg videre utover og for å
skape ei større, sammenhengende slåttemark. Det bør opprettholdes en åpen kantsone mot skogen
i nordvest og nordøst ved hjelp av jevnlig rydding av oppslag av busker og trær. Dette vil bidra til å
forhindre en gradvis gjengroing av slåtteenga og fører samtidig til en mer lysåpen kantsone.

•

Delområde 4: Det avgrensete arealet skal inkluderes i skjøtselen. Unntatt selve bekkeløpet skal
dette området også slås sent en gang årlig med fjerning av graset og uten tilførsel av gjødsel.
Trærne skal tynnes ut for å hindre økende utskygging over tid. Det gamle seljetreet må få stå.
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•

Bekkeløpet: må ryddes jevnlig for å unngå at det gror igjen med lauvkratt og for å holde
næringskrevende arter i sjakk.

TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

•
•
•

Det ble ikke registrert rødlistede arter.
Forekomst av problemarter som rogn, osp, bjørk og mjødurt bør reduseres.
Forekomst av fremmedarten Prakttoppklokke må fjernes.

2.7 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Arealet lengst vest i slåtteeng 1 er en del av den
opprinnelige slåttemarka, og bør på sikt ryddes og
klargjøres for slått igjen.

•

Sørg for å kutte stubbene helt ned slik at man på sikt kan
kjøre over med slåmaskina. Hogsten bør skje på tørr mark
for å unngå kjøreskader, og kvistavfallet bør brennes
utenfor området eller legges i skogen. Lauvkratt tas med
ryddesag i flere omganger hvis det blir nødvendig, og
steiner og andre ujevnheter må fjernes. Når arealet er
restaurert, kan det inkluderes i den ordinære årlige slåtten.

•

Kantsoner mot skogen bør holdes åpne ved jevnlig
rydding av busker og trær, slik at man unngår for
mye skygge inn i enga.

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

20202025

4,2 daa.
20 t/daa

Vinter
Uttak av
trær bør
gjøres på
frossen
mark

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/ AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

17,6 daa

Uke 3033

Hogstbredde 2-3 m.
•

Bekkeløpene må ryddes jevnlig for å unngå at de
gror igjen med lauvkratt og for å holde
næringskrevende arter i sjakk.

•

En bør passe på at gran ikke vokser opp og skygger for mye.

•

Fruktbærende lauvtrær som rogn, hegg og seljetrær som gir
gåsunger om våren må gjerne settes igjen som mat til fugler
og insekter.

2.7 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.7.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og
satt frø (som regel ikke før i siste halvdel av juli).

•

Skjøtsel med årlig og sen slått bør fortsette fremover slik
det tradisjonelt har blitt gjort.

276

Årlig

•

Sent slåttetidspunkt i samsvar med den lokale
slåttetradisjonen er omkring 20. juli i Forradalen.

•

Det er positivt med slik sein slått, fordi mange av plantene
da rekker å sette frø.

•

Bakketørking av høyet et par dager sørger for tilførsel av frø
tilbake til enga. Etter slåtten rakes høyet sammen og kjøres
bort.

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel av
juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg derfor
med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med senn kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig å komme til med
maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).

2.7.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

•

Kortvarig tidlig vårbeite (ca. 1 uke) og høstbeite med sau er
en fordel i dette området. Det er positivt at slåttemarka
beites godt ned utover høsten for å hindre at daugras blir
liggende og grønngjødsle arealene.

•

Beitetrykket må tilpasses fôrtilgangen.

•

Høstbeiting, gjerne så lenge utover høsten som mulig er
positivt for artsmangfoldet i slåttemarka, fordi dette
hindrer opphopningen av daudgras.

•

Beiting fører også til litt opptråkking som er positivt med
tanke på frøspiring.

•

Litt tilførsel av husdyrgjødsel via beitingen er trolig også
positivt med tanke på å holde mosedekket i sjakk.

•

Med lengre vekstsesonger og god tilvekst etter slåtten, vil
trolig beiteeffektene være svært viktige i åra framover.

Årlig

Kr/AREAL/
(DEL)OMRÅDE

17,6 daa

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
- Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
- Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen
neste vår.
- Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
- Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang)
- Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
- Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
- Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
- Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer) bør ikke beites.
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TIDSROM
(MND/UKE)

Mai,
sept, okt.

- Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka.
Det vil gi utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
- Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre
spredning av uønska arter inn i slåttemarka.

2.8 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

Skjøtselsplanen bør revideres innen 5-7 år dvs 2025- 2026.
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Håvard Fossbakk i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag.

2.9 Bilder fra lokaliteten

Bildet viser parti av slåtteeng 1 fra den østlige delen, sett mot sørvest. UTM33 7047020N 321812ØFoto:
Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.
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Bildet viser parti av slåtteeng 1 sett mot nord-øst. Her sees kvistdunge som må fjernes fra slåttemarka.
UTM33 7046999N 321796Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.

Bildet viser parti av slåtteeng 2 i den sørligste delen, sett mot sørvest.UTM33 7047071N 321871Ø. Foto:
Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.
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Bildet viser parti av slåtteeng 3, sett mot nordøst. UTM33 7047028N 321859Ø. Foto: Synnøve Nordal
Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.

Bildet viser parti av slåtteeng 4 fra den sørøstlige delen, sett mot nordvest. UTM33 7046970N 321840Ø.

Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.
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Garden i Almlitrøa nordvest lå ved det store seljetreet tidligere (i delområde 4). Den ble flyttet ned dit
den er i dag i 1938. Det er fortsatt murrester etter husene i dette området. UTM33 7046958N
321800Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.

Et parti av slåttemarka i Almlitrøa nordvest, slåtteeng 1, som har en rekke karakteristiske
plantearter, som er typisk for slike gamle kulturmarker. Foto: Synnøve Nordal Grenne.
18.07.2019 / NIBIO.
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse til Naturbase
Id
Naturtype

BN00013537
Slåttemark

Utforming
Verdi
Utvalgt
Registreringdato
Tilstand
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse

Frisk fattigeng
B - viktig
Ja
22.10.2019
Middels hevd
Nei
Nei
Slått

Innledning

Beliggenhet

Slåtteenga er en del av et gammelt kulturlandskap i Forradalen. Arealet er stort og deler
av arealet har en forholdsvis artsrik vegetasjon med mange karakteristiske kulturmarksarter. Drifta av arealet har vært sammenhengende og slåttemarka er i god hevd. Den
jevne slåttemarks-strukturen er for det meste intakt og arealet er lite prega av gjødsling.
Slike slåttemarker har blitt sjeldne og er nå en utvalgt naturtype etter
Naturmangfoldloven (NML 3) og vurdert som kritisk truet CR på Norsk rødliste for
naturtyper (2018). Etter Miljødirektoratet sine kriterier for verdifastsetting (Utkast til
fakta-ark for slåttemark, Miljødirektoratet 2014), får slåttemarka følgende
verdivurdering: høy vekt for arealstørrelse, middels vekt for artsmangfold, middels vekt
for tilstand (middels hevd), middels vekt for påvirkning (i aktiv bruk med sen slått),
middels vekt for landskapsøkologi (< 1km fra nærmeste verdifulle kulturmark).
Slåttemarka får verdi B (viktig).
Revidering av skjøtselsplanen for Almlitrøa nordvest i Stjørdal kommune er utført på
oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av
skjøtselsplaner for 21 kulturmarkslokaliteter i Trøndelag. Prosjektet har vært et
samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO, Avdeling for Kulturlandskap og
Biomangfold. Anders Lyngstad har vært prosjektleder ved NTNU Vitenskapsmuseet.
Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har gjennomført registreringene og revidert
skjøtselsplanen for Almlitrøa nordvest. Kontaktperson hos Fylkesmannen har vært
rådgiver Simon Heier. Lokaliteten ble første gang registrert som naturtypelokalitet i
2001 og ble senere kartlagt i 2004 av Gunhild Rønning og Harald Bratli. Ved
kvalitetssikringen av slåttemarker i 2011 (Hanssen 2011) ble lokaliteten kartlagt på nytt
og vurdert til å ikke tilfredsstille verdikravene til prioritert naturtype etter DN-Håndbok
13, og gikk da foreløpig ut av systemet som naturtypelokalitet. I 2012 ble første
skjøtselsplan for Almlitrøa nordvest utarbeidet av Ulrike Hanssen, Miljøfaglig utredning
AS. Arbeidet ble gjort på oppdrag for Stjørdal kommune i forbindelse med utarbeiding
av skjøtselsplaner for utvalgte slåtteenger i Nord-Trøndelag i 2012. Skjøtselsplanen ble
den gang utarbeidet med målsetning om å øke verdien til slåttemarka igjen og samtidig
utvide arealet for en fremtidig naturtypelokalitet. Ved revideringen i 2019 er arealet
igjen vurdert til å tilfredsstille verdikravene til prioritert naturtype etter DN-Håndbok 13.
Arealet har hatt verdiøkning ved å få et større antall og dekning av naturengarter som er
typiske for gamle ugjødslete slåtteenger. Avgrensingen av slåttemarksarealet for
Naturbase er utvidet ved revideringen i 2019 ifht forrige skjøtselsplan. Beskrivelsene i
revidert skjøtselsplan er basert på skjøtselsplanen fra 2012, men noe av teksten er
revidert og omskrevet. Eilif Bremseth var grunneier og bruker for Almlitrøa nordvest da
skjøtselsplanen for 2012 ble utarbeidet, siden den gang har Håvard Fossbakk overtatt
som grunneier og bruker. Det ble tatt befaring i enga sammen med Håvard Fossbakk den
18.07 2019.
Lokaliteten Almlitrøa nordvest ligger i orradalen, ca. 3 km nordøst for Ådal og Almlitrøa,
i en sørøst-vendt li med svak helning. Slåttemarka har god solinnstråling og ligger åpent
til i terrenget. Den grenser til skog i nord og øst, til beitemark i vest og til gjødslet
slåttemark i sørøst. Det går et gjerde gjennom lokaliteten fra nordøst til sørvest. En bekk
og et kildesig går tvers gjennom midtre del av lokaliteten fra nord-vest til sør-øst. Deler
av dette området har et fuktig preg med noe innslag av torv. Området befinner seg i
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Naturtyper

både i klart oseanisk (O2) og i svakt oseanisk (O1) vegetasjonsseksjoner, i sør-boreal
sone. Geologisk ligger lokaliteten i Trondheimsfeltet. Belter med grønnstein og
grønnskifer er karakteristisk for denne regionen. Dette er bergarter som gir næringsrik
jord. Berggrunnen består ellers av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein,
amfibolitt. Området er dekket av et tynt lag av morenemateriale.
Det er ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypene eller andelene av dem ved
revideringa. I forhold til DN Håndbok 13, kan hele lokaliteten klassifiseres som
naturtypen slåttemark (D01). Etter Fremstad (1997) er mesteparten av arealet
vegetasjonstypen frisk fattigeng (G4). Vegetasjonen i kantsoner, langs bekkedragene og i
fuktige og mer næringsrike partier kan klassifiseres som våt/fuktig, middels næringsrik
eng (G12), sig-vegetasjon (N3) og middelsrik fastmattemyr (M2). Dette tilsvarer
henholdsvis T32-4 Intermediær eng med klart hevdpreg, intermediær eng med svakt
preg av gjødsling, T32-C-6 og i rikere partier T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart
hevdpreg etter NiN 2.2.0.

Artsmangfold

Slåtteenga er forholdsvis artsrik med innslag av mange karakteristiske kulturmarksarter
som er knytta til slike arealer med lang brukshistorie. Disse artene er avhengige av at
den tradisjonelle bruken fortsetter også i åra framover. Det er lagt til noen nye
artsregistreringer i 2019 (se vedlagte artsliste). Ved befaringen i 2019 ble det observert
typiske naturengarter i alle slåtteengene (1-4) som for eksempel tveskjeggveronika,
legeveronika, enghumleblom, hvitmaure, harerug, blåknapp, småengkall, blåklokke,
prestekrage, fuglevikke, markjordbær, karve, engsoleie, stortveblad, flekkmarihånd.
Vanlige grasarter er rødsvingel, gulaks, engkvein og sølvbunke. Her finnes også innslag
av heller nitrofile arter, dvs. arter som er nitrogenkrevende. Blant disse ble her registrert
stornesle, engsyre, engsoleie, løvetannarter og bringebær. Det er slåtteng 1 som
fremstår som den mest urterike, mens de andre er noe mer grasrik ifht. urter. Den østre
delen (slåtteng 2 og 3) er noe bedre drenert og samtidig fattigere enn vestre delen
(slåtteeng 1 og 4), som har en del fuktengarter og også innslag av rikmyrsarter. I rikere
og fuktigere parti i slåtteeng 1 vokser breiull og langs bekken også sumphaukskjegg,
bekkeblom, enghumleblom og rød jonsokblom. Det ble også observert innslag av
tyrihjelm mot bekkefaret. Det ble i 2004 tidligere funnet nattfiol, engstarr, småengkall,
blåknapp, prestekrage og gulstarr (Rønning, G. & Bratli, H. 2004), som ikke ble registrert
i 2012. Alle disse artene, bortsett fra nattfiol, ble registrert på nytt i 2019. Hageplanten
Prakttoppklokke (Campanula glomerata 'Superba') ble registrert i 2019, omtrent der
garden lå fram til 1938, ved den store selja. Ellers ingen fremmedarter observert ved
revideringen. Lokaliteten grenser i sør mot fulldyrket mark og er noe utsatt for innsådde
arter og gjødsling i kantsonen. Ingen rødlistearter påvist.

Påvirkning

Det er ikke gjødslet, deler av engene er pløyd, men det er lenge siden. Ekstensiv drift der
skjøtselen i dag som tidligere utføres i form av slått og bakketørket gras i siste halvdel av
juli. Det er høstbeite av sau på lokaliteten.
Prakttoppklokke (Campanula glomerata 'Superba'). HI - Høy risiko
Slåttemarka har gjennomgått tradisjonell skjøtsel fram til i dag, og det er viktig at denne
skjøtselen videreføres for at den fine slåttemarksstrukturen og artsdiversiteten skal
kunne opprettholdes og økes i enga. Dvs. slått med lett redskap én gang i året på
sensommeren - ikke før etter ca. 20. juli. Graset bakketørkes, rakes og vendes (evt.
hesjes) før det fjernes - dette for å opprettholde frømodning og frøspredning blant
engartene på slåttemarka. Graset fra slåtten anvendes i dag som for til dyrene. Hvis gras
av ulike grunner må kastes skal det ikke deponeres i kantsoner på enga, da nedbryting
av gras gir gjødslingseffekt. Slåttemarka er noe kupert og bratt og utgjør tungdrevet
areal. Slåttemarka har god solinnstråling og ligger åpent til i terrenget med tilgrensing
mot fulldyrket mark og skog. Oppkomme av busker/trær i kantsonene bør tas ut
fortløpende å unngå skyggesoner. Evt. rydding anbefales å gjøre på frossen mark, dette
gjelder særlig med tanke på kjøreskader ved bruk av traktor eller andre tunge
landbruksmaskiner. Mindre busker og oppslag kan også fjernes på sommeren når det er
tørt og mye av biomasse er samlet i bladene. Ved evt. oppkomme av fremmede treslag
skal disse fjernes.
Prakttoppklokke ble observert i slåtteng 4 ved den store selja, og her bør man følge med
på utbredelsen. Hvis utbredelsen skulle øke i enga må man vurdere om det bør settes
inn ekstra tiltak for å forsøke å redusere bestanden.

Fremmede Arter
Skjøtsel
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Landskap
Mangler
Totalareal (daa)
Kommuner
Kilder

Lokaliteten er omkransa av skog og fulldyrka areal og ligger noe isolert til fra andre
lignende lokaliteter. Totalt sett er det likevel flere artsrike slåttemarker i Forradalen.
17,6 daa
Stjørdal
Håvard Fossbakk, 2019 (pers. medd.).
Hanssen, U. Miljøfaglig Utredning. Skjøtselsplan for Almlitrøa nordvest, slåttemark,
Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke
Hanssen, U. & Flynn, K. 2011
Rønning, G. & Bratli, H. 2004. Biologisk mangfold i Stjørdal kommune. NIJOS rapport
09/04: 98 s.

Artsliste
Artslista er basert på en rask gjennomgang av lokaliteten, og er ikke uttømmende.
Norsk navn
Trær, busker og lyng
Gråor
Bjørk
Røsslyng
Einer
Gran
Furu
Osp
Selje
Rogn
Tyttebær
Blåbær
Urter
Aurikkelsveve
Blåklokke
Blåknapp
Bringebær
Engfiol
Engfrytle
Enghumleblom
Engsnelle
Engsoleie
Engsyre
Fuglevikke
Følblom
Geitrams
Gjeldkarve
Grasstjerneblom
Gullris
Gulskolm
Harerug
Hestehov
Hundekjeks
Hvitbladtistel
Hvitkløver
Hvitmaure
Hvitveis
Høymol
Karve

Latinsk

År registrert
2012

Alnus incana
Betula pubescens
Calluna vulgaris
Juniperus communis
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus tremula
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium myrtillus

x
x

Hieracium lactucella
Campanula rotundifolia
Succisa pratensis
Rubus idaeus
Viola canina ssp. canina
Luzula multiflora ssp. multiflora
Geum rivale
Equisetum pratense
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Vicia cracca
Leontodon autumnalis
Chamerion angustifolium
Pimpinella saxifraga
Stellaria graminea
Solidago virgaurea
Saxifraga aizoides
Bistorta vivipara
Tussilago farfara
Anthriscus sylvestris
Cirsium helenioides
Trifolium repens
Galium boreale
Anemone nemorosa
Rumex longifolius
Carum karvi

x
x
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x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rekartlagt/år
2019
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Krattmjølke
Legeveronika
Løvetann
Marikåpe sp.
Mjødurt
Myrfiol
Prestekrage
Ryllik
Rødkløver
Setergråurt
Skjermsveve gr.
Skogburkne
Skogmarihånd
Skogsnelle
Skogstorkenebb
Smalkjempe
Småengkall
Stormaure
Tepperot
Tveskjeggveronika

Epilobium montanum
Veronica officinalis
Taraxacum sp.
Alchemilla sp.
Filipendula ulmaria
Viola palustris
Leucanthemum vulgare
Achillea millefolium
Trifolium pratense
Omalotheca norvegica
Hieracioides sp.
Athyrium filix-femina
Dactylorhiza fuchsii
Equisetum sylvaticum
Geranium sylvaticum
Plantago lanceolata
Rhinantus minor
Galium mollugo
Potentilla erecta
Veronica chamaedrys

x
x

Grasvekster
Engkvein
Gulaks
Smyle
Stjernestarr
Harestarr
Slåttestarr
Bleikstarr
Kornstarr
Hundegras
Sølvbunke
Rødsvingel
Engfrytle
Hengeaks
Finnskjegg
Timotei
Engrapp

Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Avenella flexuosa
Carex echinata
Carex leporina
Carex nigra
Carex pallescens
Carex panicea
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Festuca rubra
Luzula multiflora ssp. multiflora
Melica nutans
Nardus stricta
Phleum pratense
Poa pratensis coll.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Skjøtselsplan for Nestubakkan slåttemark

GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Odd Helge Klevan

Odd Helge Klevan

B

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 31.10.2011

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.):

7.7.2011, 24.10.2011

DATO REVIDERING: 01.12.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 18.07.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Befaring og samtaler
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV :

P. Vesterbukt og S. N. Grenne, Bioforsk/NIBIO

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Synnøve

Nordal Grenne, NIBIO

FIRMA:

NIBIO

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

UTM33

7035635N

303812Ø

194/1

DEL AV VERNEOMRÅDE:

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

nei

3,6 daa.

HVILKET VERN:

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

nei

5,2 daa.

2.1 Innledning
Revidering av skjøtselsplanen for Nestubakkan i Stjørdal kommune er utført på oppdrag fra
Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av skjøtselsplaner i Trøndelag.
Prosjektet har vært et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO, Avdeling for
Kulturlandskap og Biomangfold. Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har gjennomført registreringene for
Nestubakkan og revidert skjøtselsplanen. Skjøtselsplanen for Nestubakkan ble første gang utarbeidet i
2011 av Per Vesterbukt og Synnøve Nordal Grenne, Bioforsk Midt-Norge. Dette var i forbindelse med
oppfølging av handlingsplan for slåttemarker i Nord-Trøndelag, på oppdrag fra Fylkesmannen i NordTrøndelag og grunneier. Beskrivelsene i revidert skjøtselsplan er basert på skjøtselsplanen fra 2011,
men noe av teksten er endret. Det ble tatt befaring i enga den 12.07 2019.
Nestubakkan ligger sørvendt til, øverst på en bakketopp i hellende terreng, ovenfor Elvran kapell,
205-235 m.o.h. Slåttemarka er omgitt av fulldyrket mark i sør og vest, og skog i nord og øst.
Lokaliteten består av tørrbakke øverst og fuktige sig nederst i bakken. Enga veksler fra tørrbakke i
øvre deler, til et mere friskt parti i den nederste delen. Området befinner seg i både i klart oseanisk
(O2) og i svakt oseanisk (O1) vegetasjonsseksjoner, i sør-boreal sone. Geologisk ligger lokaliteten i
Trondheimsfeltet. Belter med grønnstein og grønnskifer er karakteristisk for denne regionen. Dette er
bergarter som gir næringsrik jord. Berggrunnen består ellers av glimmergneis, glimmerskifer,
metasandstein, amfibolitt. Området er dekket av et tynt lag av morenemateriale.

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for
slåttemark, utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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Topografisk kart som viser beliggenheten til lokaliteten Nestubakkan i Stjørdal kommune (inntegnet
med rødt). Kartgrunnlag: Norge digitalt.

2.1 Tradisjonell og nåværende drift
Det har blitt drevet tradisjonell, ekstensiv drift på lokaliteten og skjøtselen har i senere år blitt
gjenopptatt i form av slått og bakketørking av gras i siste halvdel av juli. Det har ikke blitt gjødslet i
slåttemarka. Beliggenheten er høyere i terrenget enn tilgrensede fullgjødslet areal, slik at faren for
tilførsel/tilsig av kunstgjødsel ikke er til stede. Lokaliteten ligger øverst på et jorde som blir benyttet
som slalåmbakke vinterstid. Kratt og småbusker har derfor hele tiden vært holdt unna lokaliteten.
Flere år på 1980-tallet ble lokaliteten ekstensivt beitet av 2 kalver, dette beitet opphørte 1990.
Lokaliteten var utsatt for noe gjengroing av bjørke- og ospekratt til midten av 2000-tallet. Det ble i
2008 igangsatt rydding av kratt, spesielt i jordekanten. I 2009 og 2010 ble lokaliteten slått med
tohjulsslåmaskin i månedsskiftet juli/august. Gresset ble fjernet og lagt i kantsonen, noe som har
frembrakt næringsrike punkter for nitrofile plantearter. Telenor gravde en fiberkabel gjennom deler
av enga sommeren 2011, helt øverst i utkanten av slåttemarka. Dette inngrepet er så lite at det anses å
ha ubetydelig innvirkning på artssammensetningen i lokaliteten. Når det gjelder restaurering av
tidligere slåttemark er det noe gjengroingsskog/kantskog med gråor som foreslås ryddet på østsiden
mot skitrekket. Dette vil også åpne opp for mere lystilgang i denne delen av slåttemarka. Det er et
stort gjengroingspotensiale hvis ikke enga holdes i hevd, fra bl.a. bjørk, gråor, selje, bringebær og
rosebusker.
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Ortofoto som viser avgrensingen av Nestubakkan slåttemark, inntegnet med rød grense. Foreslått
utvidelse av slåttemarka mot vest, tegnet med svart skravur, og rydding av kantsone mot øst, tegnet
med lys skravur. Kartgrunnlag: Norge digitalt.

2.2 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Bruker har lagt merke til at det har blitt mer blåknapp i enga de siste 2-3 årene, spesielt på den
øverste delen av området (på flata på toppen). Denne blomstrer sent, så i år ble det ventet med å slå
den siste delen til litt uti september. Det har aldri blitt slått så sent før, men det var mye humler i
aktivitet så lenge blåknappen sto i blomst. Bruker fant 8 humlearter i tillegg til en ubestemt gjøkhumle
(Pål Klevan, pers. medd.) Arealet har ellers blitt skjøttet årlig i tråd med skjøtselsplanen, med sen årlig
slått og bakketørking og fjerning av graset. Arbeidet med skjøtselen er væravhengig både i forhold til
slått og tørking av gras. Det har stedvis blitt tynnet ut trær og ryddet busker i området. Dette er gjort
for å åpne opp arealer med gjengrodd kulturmark. Det har blant grunneiere vært diskutert om
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områdene rundt slåttemarka kunne vært beitet med storfe, dvs. øvre del av jordet, i skogen og de
gamle brakklagte områdene ovenfor skolen, og i skogpartier opp mot Blåhåmmåren.
Hovedmålsettingen med skjøtselen har vært å «opprettholde de åpne arealene med
slåttemark med det botaniske mangfoldet som finnes der i dag». I tillegg har det vært et mål
å holde andelen med lågvokst og relativt artsrik fattigeng minst på samme nivå som i 2011.
Målsettinga er oppfylt når det gjelder å opprettholde åpne arealer og når det gjelder andelen
relativt artsrik fattigeng. Det synes å være et økende problem med mose i slåttemarka. Dette
var også godt synlig under kartleggingen i 2019. Det var et tett mosedekke (hovedsakelig
engkransmose) særlig i de nordlige partier av enga.

2.3 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Ved revideringen ble det ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypene eller andelene av dem.
Naturtypen er slåttemark, i hovedsak med utforminga frisk fattigeng og frisk/tørr middels baserik
eng. Vegetasjonstypen er G4 – Frisk fattigeng, engkvein-rødsvingel-gulakseng, samt G7 – Frisk/tørr
middels baserik eng. I tillegg finnes mindre flekker med G1 - Fuktig fattigeng. Dette tilsvarer
henholdsvis T32-4 Intermediær eng med klart hevdpreg og intermediær eng med svakt preg av
gjødsling, T32-C-6 etter NiN 2.2.0. Artsmangfoldet i området synes å ha forandret seg lite siden 2011
(se artsliste). Karplanter er kartlagt på lokaliteten gjennom flere år. På de tørreste områdene i enga
dominerer kattefot og blåklokke, mens friskere områder består av mye firkantperikum og prestekrage.
Vanlig nattfiol finnes spredt over hele enga. Øverste parti har mere gras, med smyle, engkvein, gulaks
og rødsvingel som mengdearter. Andre mengdearter, i noe mindre grad, er blåklokke, engfiol, engsyre,
harerug, kvitmaure, blåknapp, legeveronika, nyseryllik, tveskjeggveronika, prestekrage, rødsvingel og
sveve sp. Av andre arter som ble funnet kan nevnes fuglevikke, marikåpe, rødkløver, tepperot,
tiriltunge. I øvre deler av enga har marinøkkel blitt observert tidligere. En gammel registrering av
bakkesøte og bakkestjerne i området er ikke gjenfunnet. Alle registreringer ligger tilgjengelig i
artskart. Bunnsjiktet har stor dominans av mose over hele lokaliteten. Lokaliteten grenser nederst
mot fulldyrket mark og er noe utsatt for innsådde arter og gjødsling i kantsonen. Det foreslås i
skjøtselsplanen utvidelse av skjøtselsarealet til slått vestover ifht. dagens slåtteareal (se kart) fordi
artsinventaret i denne delen synes nokså likt ifht. resten av arealet på Nestubakkan.

2.4 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

x
x

x

x

Begrunnelse:
Skjøtselen har vært tilfredsstillende for å oppnå målene jf skjøtselsplanen og har i høy grad ført til at
arealene med åpen engvegetasjon og andelen relativt artsrik fattigeng, har blitt opprettholdt. I deler
av dette området er det dominans av moser i bunnsjiktet, her bør det enten rakes eller brukes
moseharv, svis og spres aske tidlig vår (for eksempel ved å brenne mose, kvister og greiner).
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2.5 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

•

Opprettholde det åpne arealet med det botaniske mangfoldet som finnes der i dag.

•

Å opprettholde den jevne slåttemarkstrukturen og forekomstene av de karakteristiske
naturengplantene på enga. Eksempler på slike arter er gulaks, harerug, hvitmaure, engfiol, blåklokke,
prestekrage, hårsveve.

•

Opprettholde dagens hevd med sein slått og bakketørking av graset i området.

2.6 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Holde kantsoner lysåpne for å slippe mer lys inn i enga og
redusere skyggesoner, hogstbredde 2-3 m.

•

Rydding anbefales å gjøre på frossen mark, dette gjelder
særlig med tanke på kjøreskader ved bruk av traktor eller
andre tunge landbruksmaskiner.

•

Mindre busker og oppslag kan også fjernes på sommeren
når det er tørt og mye av biomasse er samlet i bladene. Ved
evt. oppkomme av fremmede treslag bør disse fjernes.

•

Fruktbærende lauvtrær som rogn, hegg og seljetrær som gir
gåsunger om våren må gjerne settes igjen som mat til fugler
og insekter.

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

20202025

0,7 daa
20 t/daa

Vinter
Uttak av
trær bør
gjøres på
frossen
mark

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/ AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Årlig

1,6 daa

Uke 3033

2.7 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.7.1 Slått

SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Det foreslås utvidelse av skjøtselsarealet til slått vestover ifht.
dagens slåtteareal (se kart).

•

Slåttemarka har gjennomgått tradisjonell skjøtsel fram til i
dag, og det er viktig at denne skjøtselen videreføres for at den
fine slåttemarksstrukturen og artsdiversiteten skal kunne
opprettholdes i enga.

•

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt
frø.

•

Sett igjen artsrike deler av enga til en senere slått i september.

•

Slått med lett redskap én gang i året på sensommeren - ikke
før etter ca. 20. juli.

•

Graset bakketørkes, rakes og vendes før det fjernes - dette for
å opprettholde frømodning og frøspredning blant engartene
på slåttemarka.

•

Hvis gras av ulike grunner må kastes skal det ikke deponeres i
kantsoner på enga, da nedbryting av gras gir gjødslingseffekt.

•

Slåttemarka er noe kupert og bratt og utgjør tungdrevet areal.
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3,6 daa

Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste
halvdel av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og
vekstsesongen. Følg derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå,
avhengig av bratthet. Kantklipper med senn kan og benyttes på mindre areal der det er
vanskelig å komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av
jorda og kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).

2.7.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

•

Høstbeite med sau er en fordel i dette området.

•

Det er positivt at slåttemarka beites godt ned utover høsten
for å hindre at daugras blir liggende og grønngjødsle
arealene.

•

Beitetrykket må tilpasses fôrtilgangen.

Årlig

Gjerde rundt enga

Kr/AREAL/
(DEL)OMRÅDE

5,2 daa

TIDSROM
(MND/UKE)

Mai,
sept, okt.

300
meter

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
- Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
- Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen neste vår.
- Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
- Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang)
- Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
- Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
- Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
- Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer) bør ikke beites.
- Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil gi
utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
- Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre spredning
av uønska arter inn i slåttemarka.

2.7.3 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

PRIORITERING
(ÅR)

I deler av dette området er det dominans av moser i
bunnsjiktet, her bør det enten rakes eller brukes moseharv,
svis og spres aske tidlig vår (for eksempel ved å brenne
mose, kvister og greiner).
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Kr/AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

2.8 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

Skjøtselsplanen bør revideres innen 5-7 år dvs 2025- 2026.
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Odd Helge Klevan i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag.

2.9 Bilder fra lokaliteten

Bildet viser parti av slåttemarka på Nestubakkan i den øvre delen, sett mot sørøst. UTM33 7035663N
303804Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.
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Bildet viser parti av slåttemarka i den sørlige delen, sett mot nordvest. UTM33 7035585N 303817Ø.

Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.

Parti av slåttemarka med kantsonen mot øst, i den sørlige delen, sett mot nord. UTM33 7035573N
303820Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO
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Bildet viser parti av slåttemarka i den øvre delen, sett mot vest. UTM33 7035661N 303824Ø. Foto:

Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.

Bildet viser parti av Nestubakkan i øvre del, sett mot sør. Denne delen av enga er foreslått tatt inn
skjøtselsarealet for Nestubakkan. UTM33 7035662N 303795Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne.
18.07.2019 / NIBIO.
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Nattfiol vokser spredt i enga særlig i nordøstlige del. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 18.07.2019 / NIBIO.

Her vises et parti med mye blåknapp på flata i den øverste del av slåttemarka på Nestubakkan. I år
ventet bruker med å slå dette partiet til litt uti september. Foto: Pål Klevan. 11.08.19. Privat.
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Det var mye humler i aktivitet i slåttemarka så lenge blåknappen sto i blomst. Foto: Pål Klevan.
11.08.19. Privat.

Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse til Naturbase
Id
Naturtype
Utforming
Verdi
Utvalgt
Registreringdato
Tilstand
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse

BN00071217
Slåttemark
Frisk fattigeng/frisk-tørr middels baserik eng
B viktig
Ja
22.10.2019
God hevd
Nei
Nei
Slått

Innledning

Revidering av skjøtselsplanen for Nestubakkan i Stjørdal kommune er utført på oppdrag
fra Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av skjøtselsplaner
i Trøndelag. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og
NIBIO, Avdeling for Kulturlandskap og Biomangfold. Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har

Slåttemark, hvor hevd er gjenopptatt. Området er middels rikt, med flere typiske
slåttemarksarter, bl.a. bleikstarr, engkvein, gulaks og rødsvingel. På bakgrunn av
artsregistreringer, samt en jevn slåttemarksstruktur og generelt god hevd, er lokaliteten
gitt verdi B. Med fortsatt skjøtsel i årene framover har lokaliteten potensial for å utvikle
seg til en slåttemarkslokalitet med verdi A.
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gjennomført registreringene for Nestubakkan og revidert skjøtselsplanen.
Skjøtselsplanen for Nestubakkan ble første gang utarbeidet i 2011 av Per Vesterbukt og
Synnøve Nordal Grenne, Bioforsk Midt-Norge. Dette var i forbindelse med oppfølging av
handlingsplan for slåttemarker i Nord-Trøndelag, på oppdrag fra Fylkesmannen i NordTrøndelag og grunneier. Beskrivelsene i revidert skjøtselsplan er basert på
skjøtselsplanen fra 2011, men noe av teksten er endret. Det ble tatt befaring i enga den
18.07 2019.
Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede Arter
Skjøtsel

Lokaliteten ligger øverst på en bakketopp i hellende terreng, ovenfor Elvran kapell, 205235 m.o.h. og er sørvendt. Slåttemarka er omgitt av fulldyrket mark i sør og vest, skog i
nord og øst. Lokaliteten består av tørrbakke øverst og fuktige sig nederst i bakken.
Enga veksler fra østvendt tørrbakke, til et mere friskt parti i den nederste delen.
Området befinner seg i både i klart oseanisk (O2) og i svakt oseanisk (O1)
vegetasjonsseksjoner, i sør-boreal sone. Geologisk ligger lokaliteten i Trondheimsfeltet.
Belter med grønnstein og grønnskifer er karakteristisk for denne regionen. Dette er
bergarter som gir næringsrik jord. Berggrunnen består ellers av glimmergneis,
glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt. Området er dekket av et tynt lag av
morenemateriale.
Ved revideringen ble det ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypene eller
andelene av dem. Naturtypen er slåttemark, i hovedsak med utforminga frisk fattigeng
og frisk/tørr middels baserik eng. Vegetasjonstypen er G4 – Frisk fattigeng, engkveinrødsvingel-gulakseng, samt G7 – Frisk/tørr middels baserik eng. I tillegg finnes mindre
flekker med G1 - Fuktig fattigeng. Dette tilsvarer henholdsvis T32-4 Intermediær eng
med klart hevdpreg og intermediær eng med svakt preg av gjødsling, T32-C-6 etter NiN
2.2.0.
Artsmangfoldet i området synes å ha forandret seg lite siden 2011 (se artsliste).
Karplanter er kartlagt på lokaliteten gjennom flere år. Lokaliteten inneholder ingen arter
som står på Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen S. og Hilmo O., red.,2015). På de
tørreste områdene i enga dominerer kattefot og blåklokke, mens friskere områder
består av mye firkantperikum og prestekrage. Vanlig nattfiol finnes spredt over hele
enga. Øverste parti har mere gras, med smyle, engkvein, gulaks og rødsvingel som
mengdearter. Andre mengdearter, i noe mindre grad, er blåklokke, engfiol, engsyre,
harerug, kvitmaure, legeveronika, nyseryllik, tveskjeggveronika, prestekrage, rødsvingel
og sveve sp. Av andre arter som ble funnet kan nevnes fuglevikke, karve, marikåpe,
rødkløver, smalkjempe, tepperot, gulskolm, tiriltunge. I øvre deler av enga har
marinøkkel blitt observert tidligere. En gammel registrering av bakkesøte og
bakkestjerne i området er ikke gjenfunnet. Alle registreringer ligger tilgjengelig i artskart.
Bunnsjiktet har stor dominans av mose over hele lokaliteten. Lokaliteten grenser
nederst mot fulldyrket mark og er noe utsatt for innsådde arter og gjødsling i kantsonen.
Det foreslås i skjøtselsplanen utvidelse av skjøtselsarealet til slått vestover ifht. dagens
slåtteareal (se kart) fordi artsinventaret i denne delen synes nokså likt ifht. resten av
arealet på Nestubakkan.
Det har blitt drevet tradisjonell, ekstensiv drift på lokaliteten og skjøtselen har blitt
gjenopptatt i form av slått og bakketørking av gras i siste halvdel av juli. Det har ikke blitt
gjødslet i slåttemarka.
Ingen registrert
Slåttemarka har gjennomgått tradisjonell skjøtsel fram til i dag, og det er viktig at denne
skjøtselen videreføres for at den fine slåttemarksstrukturen og artsdiversiteten skal
kunne opprettholdes i enga. Dvs. slått med lett redskap én gang i året på sensommeren ikke før etter ca. 20. juli. Hvis mulig så sett gjerne igjen artsrike deler av enga til en
senere slått (september). Graset bakketørkes, rakes og vendes (evt. hesjes) før det
fjernes - dette for å opprettholde frømodning og frøspredning blant engartene på
slåttemarka. Hvis gras av ulike grunner må kastes bør det ikke deponeres i kantsoner på
enga, da nedbryting av gras gir gjødslingseffekt. Slåttemarka er noe kupert og bratt og
utgjør tungdrevet areal. Det foreslås i skjøtselsplanen utvidelse av skjøtselsarealet til
slått vestover ifht. dagens slåtteareal (se kart) fordi artsinventaret i denne delen synes
nokså likt ifht. resten av arealet på Nestubakkan.
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Landskap

Mangler
Totalareal (daa)
Kommuner
Kilder

Oppkomme av busker/trær i kantsonene skal tas ut fortløpende å unngå skyggesoner.
Evt. rydding anbefales å gjøre på frossen mark, dette gjelder særlig med tanke på
kjøreskader ved bruk av traktor eller andre tunge landbruksmaskiner. Mindre busker og
oppslag kan også fjernes på sommeren når det er tørt og mye av biomasse er samlet i
bladene. Ved evt. oppkomme av fremmede treslag skal disse fjernes.
Lokaliteten ligger i et variert jordbrukslandskap med innslag av semi-naturlige slåtte- og
naturbeitemarker. Landskapet preges her ellers av granskog og lauvskog samt mer
intensivt drevne landbruksarealer. Slåttemarka grenser inn mot fulldyrket mark og noe
gjengroingsskog. Inngår i et helhetlig jordbrukslandskap med slåttemark, beitemark og
fulldyrket areal.
3,6 daa. Areal etter evt. utvidelse: 5,2 daa.
Stjørdal
Odd Helge Klevan og Pål Klevan, 2019 (pers. med.).
Vesterbukt, P. 2011. Skjøtselsplan for Nestubakkan, slåttemark, Stjørdal kommune,
Nord-Trøndelag fylke

Artsliste
Artslista er basert på en rask gjennomgang av lokaliteten, og er ikke uttømmende.
Norsk navn
Trær, busker og lyng
Gråor
Bjørk
Røsslyng
Einer
Gran
Furu
Osp
Selje
Rogn
Tyttebær
Blåbær
Blokkebær
Urter
Aurikkelsveve
Blåklokke
Blåknapp
Bringebær
Då sp.
Engfiol
Engfrytle
Enghumleblom
Engsnelle
Engsoleie
Engsyre
Firkantperikum
Fuglevikke
Følblom
Grasstjerneblom
Gullris
Hagelupin
Harerug
Hundekjeks

Latinsk

År registrert
2011

Rekartlagt/år
2019

Alnus incana
Betula pubescens
Calluna vulgaris
Juniperus communis
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus tremula
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hieracium lactucella
Campanula rotundifolia
Succisa pratensis
Rubus idaeus
Galeopsis sp.
Viola canina ssp. canina
Luzula multiflora ssp. multiflora
Geum rivale
Equisetum pratense
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Hypericum maculatum
Vicia cracca
Leontodon autumnalis
Stellaria graminea
Solidago virgaurea
Stellaria holostea
Bistorta vivipara
Anthriscus sylvestris

x
x
x
x
x

x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hvitbladtistel
Hvitkløver
Hvitmaure
Hvitveis
Hårfrytle
Kattefot
Klengjemaure
Krattmjølke
Legeveronika
Løvetann
Marikåpe sp.
Markjordbær
Mjødurt
Myrfiol
Nattfiol
Nyseryllik
Prestekrage
Rødknapp
Rose
Ryllik
Rødkløver
Setergråurt
Skjermsveve gr.
Skogburkne
Skogmarihånd
Skogsnelle
Skogstorkenebb
Smalkjempe
Småengkall
Småmarimjelle
Stormaure
Tepperot
Tiriltunge
Tveskjeggveronika

Cirsium helenioides
Trifolium repens
Galium boreale
Anemone nemorosa
Luzula pilosa
Antennaria dioica
Galium aparine
Epilobium montanum
Veronica officinalis
Taraxacum sp.
Alchemilla sp.
Fragaria vesca
Filipendula ulmaria
Viola palustris
Platanthera bifolia
Achillea ptarmica
Leucanthemum vulgare
Knautia arvensis
Rosa s.
Achillea millefolium
Trifolium pratense
Omalotheca norvegica
Hieracioides sp.
Athyrium filix-femina
Dactylorhiza fuchsii
Equisetum sylvaticum
Geranium sylvaticum
Plantago lanceolata
Rhinantus minor
Melanpyrum sylvaticum
Galium mollugo
Potentilla erecta
Lotus corniculatus
Veronica chamaedrys

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Grasvekster
Engkvein
Gulaks
Smyle
Harestarr
Bleikstarr
Hundegras
Sølvbunke
Rødsvingel
Engfrytle
Timotei
Engrapp

Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Avenella flexuosa
Carex leporina
Carex pallescens
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Festuca rubra
Luzula multiflora ssp. multiflora
Phleum pratense
Poa pratensis coll.

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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Revidert skjøtselsplan for Schivevollen,
Trondheim kommune, Trøndelag fylke,
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype
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2 Revidert skjøtselsplan for Schivevollen
slåttemark
GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Statskog

Bård Knutsen

B

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 02.12.2005

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): juli

2005

DATO REVIDERING: 01.12.2019

DATO BEFARING (REVIDERING): 16.07.2019

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Befaring og samtaler
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV :

Bele, Rosef & Norderhaug 2005 Planteforsk/NIBIO

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Synnøve

Nordal Grenne, NIBIO

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

UTM33

7028855N

280635Ø

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

DEL AV VERNEOMRÅDE:

nei

9,1 daa.

HVILKET VERN:

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

FIRMA:

NIBIO
GNR./BNR.:

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

nei

2.1 Innledning
Revidering av skjøtselsplanen for Schivevollen i Trondheim kommune er utført på oppdrag fra
Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av skjøtselsplaner for 21
kulturmarkslokaliteter i Trøndelag. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet
og NIBIO, Avdeling for Kulturlandskap og Biomangfold. Anders Lyngstad har vært prosjektleder ved
NTNU Vitenskapsmuseet. Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har gjennomført registreringene og revidert
skjøtselsplanen for Schivevollen. Kontaktperson hos Fylkesmannen har vært rådgiver Simon Heier.
Skjøtselsplanen for Schivevollen ble første gang utarbeidet i 2005 av Bolette Bele, Line Rosef og Ann
Norderhaug, Planteforsk Kvithamar (Bele, Rosef & Norderhaug 2005). Dette var på oppdrag fra
Bratsberg skole, Solbakken skole og Dragsten Oppvekstsenter ved prosjektleder Bård Knutsen i
forbindelse med utvikling av Schivevollen som ny læringsarena. Schivevollen ble naturtypekartlagt i
2015, dette ble utført av Bolette Bele, NIBIO, på oppdrag fra Program for lærerutdanning og
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (Bele, B. 2015). I tillegg ble det gjort registreringer av beitemarkssopp
på Schivevollen høsten 2015 gjennomført av Anna Baadsvik og Tijana Gajic.
Den reviderte skjøtselsplanen er basert på første skjøtselsplan som ble utarbeidet for området, men
noe av teksten er endret, kartleggingen fra 2015 og på registreringer av beitemarkssopp høsten 2015
(Gajic & Baadsvik 2015). Avgrensingen av slåttemarksarelet for Naturbase er utvidet noe ved
revideringen i 2019 ifht. forrige skjøtselsplan.
Schivevollen er etter restaureringshogst 9,1 daa., og ligger i Haukås Statsallmenning, sør for
Jonsvatnet i Trondheim kommune. Lokaliteten ligger like ved Hestsjøen, 300 meter over havet.
Området hører til i den mellomboreale sonen (midtre barskogssone), og områdene omkring preges av
Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for
slåttemark, utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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barskog, myrer, vann og bekker. Lokaliteten hører til innenfor svakt oseanisk vegetasjonsseksjon.
Bergartene består av sure vulkanske bergarter av granittisk sammensetning (rhyolitt-tuff).
Løsmassene består av morenemateriale og myr (organisk materiale).

Topografisk kart som viser beliggenheten til lokaliteten Schivevollen som ligger i Haukås
Statsalmenning, ved Hestsjøen, sør for Jonsvatnet i Trondheim kommune (inntegnet med
rødt). Kartgrunnlag: Norge digitalt.
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Ortofoto fra 1947 som viser dagens avgrensing av Schivevollen slåttemark, inntegnet med rød
grense. Her ser vi hvor åpent det var på og rundt vollen på 1940-tallet. Kartgrunnlag: Norge
digitalt.
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Ortofoto fra 2010 som viser avgrensingen av Schivevollen slåttemark i 2019, inntegnet med
rød grense. Her ser vi hvordan skogen har lukket seg på og rundt vollen siden 1940-tallet.
Kartgrunnlag: Norge digitalt.
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Ortofoto fra 2019 som viser dagens avgrensing av Schivevollen slåttemark, inntegnet med rød
grense. Her ser vi at det har blitt hogd ut trær og ryddet busker både på vollen og i
omkringliggende kantsoner i de senere år. Kartgrunnlag: Norge digitalt.
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2.2 Tradisjonell og nåværende drift
Det har vært ulik drift og bruk på Schivevollen opp gjennom tida. Vollen ble opprinnelig anlagt som
seter, ei driftsform som kan føres tilbake til 1700-tallet. Fra 1847 ble det helårsdrift og fast bosetning,
med grasproduksjon, litt grøntfôr og potetdyrking. Lauv fra bjørk, rogn og selje var viktig tilleggsfôr til
utpå 1950-tallet. Drifta holdt på fram til 1953, da ble Schivevollen fraflytta og den vel hundre års lange
perioden med fast bosetting var over. De to neste årene (1953- 1954) utnytter Haukås søndre
slåttearealene på Schivevollen, og fraktet høyet til gards med hest og slede på vinterføre, slik det også
ble gjort den tida. Kuset drev seterbruk her. Inntrenging av beitedyr på grunn av grinder som ble åpnet
av folk på tur gjorde det umulig å fortsette slåtten på Schivevollen. Siste året med slått ble derfor 1954
(Bele, B., Rosef, L. & Norderhaug, A. 2005).
Siden begynnelsen på 2000-tallet har Schivevollen blitt brukt til undervisningsformål gjennom
skoleprosjektet "Schivevollen naturskole - en alternativ læringsarena" (drevet av Dragsten
oppvekstsenter, Bratsberg skole og Solbakken skole). I 2019 drives prosjektet av Institutt for
lærerutdanning (NTNU), Solbakken skole og Bratsberg skole, som leier området av Haukåsen
allmenningsstyre. Aktiviteten er avklart med grunneier som er Statsskog SF. Hele vollen ble slått i
2012, og to tredjedeler ble slått i 2014. Graset ble ikke fjerna disse sesongene. I 2015 ble en tredjedel av
vollen slått, og graset fjerna i henhold til skjøtselsplanen. Det er ikke gjødslet, deler av enga er pløyd,
men dette var antakelig siste gang på 1950-tallet. Det har hele tiden vært drevet en ekstensiv drift der
skjøtselen i dag og tidligere utføres i form av sein slått og bakketørking av graset. Schivevollen beites i
dag sporadisk av sau, storfe og hjortevilt som holder til i området (Bele, B., Rosef, L. & Norderhaug, A.
2005). Deler av vollen brann i 1959 og spredte seg oppover til toppen av lia før den ble slukket (Bele,
B., Rosef, L. & Norderhaug, A. 2005).
Det har blitt gjennomført hogst og rydding av skog både på vollen og omkringliggende områder de
siste årene. Dette er gjort for å åpne opp arealer med gjengrodd kulturmark. Kvister og hogstavfall
etter rydding har blitt brent på flere bålplasser på sørsiden av vollen.

2.3 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Schivevollen blir skjøttet som slåttemark med sen årlig slått, bakketørking og fjerning av graset. Det
blir brukt tohjulsslåmaskin til slåtten på hele vollen. Graset blir vendet og raket for hand. Deler av
arealet er bratt og tungdrevent. Det er skoleelever som hjelper til med slåtten som en del av et
undervisningopplegg. Tidspunktet for slåtten er derfor fastlagt ifht. til dette, dvs. at slåtten er sein og
tidligst i månedskifte juli/august (uke 31-38). Arbeidet med skjøtselen er væravhengig både i forhold
til slått og tørking av gras.
Hovedmålsettingen med skjøtselen har vært å «opprettholde de åpne arealene med slåttemark med
det botaniske mangfoldet som finnes der i dag». I tillegg har det vært et mål å holde andelen med
lågvokst og relativt artsrik fattigeng minst på samme nivå som i 2005. Målsettinga er oppfylt når det
gjelder å opprettholde åpne arealer og når det gjelder å opprettholde andelen relativt artsrik fattigeng.

2.4 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Ved revideringen ble det ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypene eller andelene av dem. I
henhold til DN Håndbok 13 er naturtypen slåttemark (D01). Det åpne engområdet (vollen) ble
identifisert som frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a). Feltsjiktet domineres av grasarter og et
varierende innslag av urter. På Schivevollen har enga en forholdsvis jevn struktur (lite tua), noe som
karakteriserer arealer som blir eller tidligere ble slått. Det går et sig fra nord til sør midt på vollen og
fra vest mot øst i søndre del av vollen.
Etter NiN 2.0.0 er dette intermediær eng med klart hevdpreg (T32- C-4). På deler av vollen har det
vært potetåker og dette arealet skiller seg klart ut fra resten av vollen, og kan klassifiseres som
sølvbunkeeng (G3). Oppdyrkingen og gjødslingen med husdyrgjødsel da åkeren var i bruk har satt sitt
preg på vegetasjonen. I tillegg til sølvbunke vokser også andre næringskrevende arter i den gamle
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åkeren, blant annet bringebær og stornesle. Etter NiN 2.0.0 er dette intermediær eng med svakt preg
av gjødsling (T32-C-6). Forekomstene av karplanter på Schivevollen gjenspeiler den tidligere bruken
og den forholdsvis kalkfattige berggrunnen i området. Blant andre så ble disse artene registrert både i
2005 og ved revideringen i 2019: blåknapp, blåkoll, engfrytle, enghumleblom, firkantperikum,
flekkmarihand, gjerdevikke, harerug, jonsokkoll, karve, kvitkløver, legeveronika, markjordbær,
prestekrage, rød jonsokblom, engsyre, rødknapp, ryllik, skogstorkenebb, småengkall og
tveskjeggveronika. Gras og starr registrert på vollen er: engkvein, engrapp, gulaks, markrapp,
rødsvingel, slåttestarr, bleikstarr og kornstarr. I 2015 ble det dessuten registrert 13 arter av
beitemarkssopp, og en av disse, røykkøllesopp er nær truet (NT). Øvrige arter som ble registrert er:
tuekøllesopp, lutrødspore, stor melrødspore, bronserødspore, liten vokssopp, gul vokssopp,
engvokssopp, honningsvokssopp, beiterødspore, stjernesporet rødspore, krittvokssopp og
kjeglevokssopp. I 2019 ble det i tillegg funnet liten vokssopp og limvokssopp.
På grunn av lavt beitetrykk sprer flere lyngarter seg nå innover vollen i enkelte parti. Det synes også å
være et økende problem med mose i slåttemarka. Dette var godt synlig under kartleggingen i 2019.
Det var et tett mosedekke (hovedsakelig engkransmose) mange steder, men særlig i den nordlige delen
av vollen. Det er også noe myrtistler i slåttemarka, særlig i fuktigere deler slåttemarka.
Prakttoppklokke (Campanula glomerata 'Superba') vokser i kantsoner ved tunet og går også enkelte
steder inn i enga, og her bør man følge med på utbredelsen. Hvis utbredelsen skulle øke i enga må man
vurdere om det bør settes inn ekstra tiltak for å forsøke å redusere bestanden. Prakttoppklokke har
god spredningsevne og er i Norge registrert som svartelistet art med høy risiko, (HI- høy risiko
Fremmedartslista 2018).

2.5 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

I LITEN
GRAD

x
x
x

Begrunnelse:
Skjøtselen har vært tilfredsstillende for å oppnå målene jfr skjøtselsplanen og har i høy grad ført til at
arealene med åpen engvegetasjon og andelen relativt artsrik fattigeng, har blitt opprettholdt. deler av
dette området er det dominans av moser i bunnsjiktet, her bør det enten rakes eller brukes moseharv,
svis og spres aske tidlig vår (for eksempel ved å brenne mose, kvister og greiner).

2.6 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

•

Opprettholde det åpne arealet med det botaniske mangfoldet som finnes der i dag.

•

Opprettholde den jevne slåttemarkstrukturen og forekomstene av de karakteristiske
naturengplantene på enga skal øke i utbredelse og forekomst. Eksempler på slike arter er gulaks,
harerug, hvitmaure, engfiol, blåklokke, prestekrage, hårsveve.

•

Opprettholde dagens hevd med sein slått og bakketørking av graset i området.

EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

•

I deler av dette området er det dominans av moser i bunnsjiktet, her bør det enten rakes eller
brukes moseharv, svis og spres aske tidlig vår (for eksempel ved å brenne mose, kvister og greiner).

TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

•

Opprettholde forekomster av rødlistede beitemarksopper.
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2.7 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som
gjennomføres over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Holde kantsoner lysåpne for å slippe mer lys inn i enga og
redusere skyggesoner, hogstbredde 2-3 m.

•

Rydde lauvoppslag i kanter og på eng.

•

En bør passe på at gran ikke vokser opp og skygger for mye.

•

Fruktbærende lauvtrær som rogn, hegg og seljetrær som gir
gåsunger om våren må gjerne settes igjen som mat til fugler
og insekter.

•

For å unngå næringsoppsamling i skjøtselsområdet må
kvistavfallet fjernes fra slåtteenga.

•

Ved brenning av kvisthauger må det alltid tas hensyn til
brannrisikoen og framfor alt at det kan oppstå jordbrann.
Det er derfor viktig å velge brannplasser med omhu.

•

For Schivevollen anbefales det å etablere en fast bålplass
nederst mot skogen, sør for vollen.

•

For å unngå unødig skade på flora og vegetasjon kan denne
framgangsmåten benyttes (Norderhaug et al. 1999):

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

20192024

daa
20 t/daa

Vinter
Uttak av
trær bør
gjøres på
frossen
mark

PRIORITERING
(ÅR)

Kr/ AREAL/ tid
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Årlig

9,1 daa

Uke 31-38

Gjør opp en liten ild. Laget med glør som dannes spres ut til
ønsket omfang. Lengden på kvistene som legges på bør ikke
være lengre enn diameteren til glolaget. Utbrente rester
rakes inn mot midten etter hvert.
•

Et tynt askelag kan ligge igjen på bålplassen, men resten
fjernes eller spres utover området.

•

Hvis det brennes på flere steder kan høy fra enga spres
utover brannflekkene for å unngå at uønskete arter
etablerer seg.

•

Brannflekker blir ofte artsrike med innslag av erteplanter
fordi jorda blir rik på kalium og fosfor, men forholdsvis
fattig på nitrogen.

2.8 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.8.1 Slått
SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

Enga skal slås med tohjulsslåmaskin en gang hvert år

•

Kantklipper med senn benyttes på mindre areal der det er
vanskelig å komme til med maskiner.

•

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har
blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste
halvdel av juli).

•

Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra
området.
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Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel av
juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg derfor
med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).

2.8.2 Beiting
BEITETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

•

PRIORITERING
(ÅR)

Kortvarig tidlig vårbeite (ca. 1 uke) og høstbeite med sau er
en fordel i dette området.

Årlig

Kr/AREAL/
(DEL)OMRÅDE

9,1 daa

TIDSROM
(MND/UKE)

Mai,
sept, okt.

Generelt gjelder for beiting i slåttemark (for forklaring se veiledningshefte):
- Beiting er positivt for slåttemarka, og har vært tradisjon mange steder.
- Høstbeiting hindrer opphopning av daugras (som gir grønngjødsling) og letter spiringen neste vår.
- Beiting gir tråkkspor som frøplanter kan spire i.
- Hvis arealet vårbeites, blir slåtten seinere (da blomstring/frøsetting kommer seinere igang)
- Unngå tilleggsfôring inne på slåttemarka.
- Sett alltid dyrevelferden og fôrtilgangen i høysetet.
- Tunge storferaser bør ikke beite slåttemark (pga. tråkkskader).
- Slåttemark med rik vårblomstring (f.eks. med tidligblomstrende orkideer) bør ikke beites.
- Beit gjerne nærliggende skog, hagemark eller naturbeiter i sammenheng med slåttemarka. Det vil gi
utveksling av frø og gener mellom ulike arealer.
- Isådde, fulldyrka kulturenger bør ikke beites sammen med slåttemarka. Dette for å hindre spredning
av uønska arter inn i slåttemarka.

2.9 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

Skjøtselsplanen bør revideres innen 5-7 år dvs 2025- 2026.
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Bård Knutsen i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag.
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2.10 Bilder fra lokaliteten

Bildet viser parti av slåttemarka med tunet, sett fra sør mot nord. UTM33 7028811N 280636Ø. Foto:
Synnøve Nordal Grenne. 16.07.2019 / NIBIO.

Bildet viser slåttemarka på Schivevollen sett fra nord mot sør. Det ble i 2018 ryddet en del skog
mellom vollen og Hestsjøen som skimtes i bakgrunnen. UTM33 7028892N 280623Ø. Foto: Synnøve
Nordal Grenne. 16.07.2019 / NIBIO.
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Bildet viser et fuktig parti av slåttemarka, sett fra øst mot vest. Her går det et sig fra nord-øst til sørvest. UTM33 7028860N 280689Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 16.07.2019 / NIBIO.

Bildet viser et parti av slåttemarka like sør-øst for tunet, sett fra øst mot nordvest. UTM33 7028841N
280634Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 16.07.2019 / NIBIO.
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Bildet viser et parti av nordlige del av slåttemarka, sett fra nord mot sørvest. UTM33 7028895N
280625Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 16.07.2019 / NIBIO.

Bildet viser et artsrikt parti av slåttemarka på Schivevollen. Foto: Synnøve Nordal Grenne. 16.07.2019
/ NIBIO.
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Prakttoppklokke (Campanula glomerata 'Superba') som vokser enkelte steder inn i enga, har
god spredningsevne og er i Norge registrert som svartelistet art med høy risiko, (HI- høy
risiko Fremmedartslista 2018 ). UTM33 7028873N 280632Ø. Foto: Synnøve Nordal Grenne.
16.07.2019 / NIBIO.

Liten vokssopp funnet på Schivevollen høsten 2019. Foto: Ingunn Moslett/ Trondheim soppog nyttevekstforening
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse til Naturbase
Id
Naturtype
Utforming

BN00071217
Slåttemark
Frisk fattigeng

Verdi
Utvalgt
Registreringdato
Tilstand
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse

B viktig
Ja
22.10.2019
God hevd
Nei
Nei
Slått

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Lokaliteten gis verdi B (viktig). Med utgangspunkt i Fakta-ark fra Miljødirektoratet (2015)
gis parameterne for slåttemark følgende vekting: størrelse- får høy vekting (areal over 1
dekar), typevariasjon- får lav-middels (antall grunntyper NiN), artsmangfold- får middels
(forekomster av tyngdepunktarter, 1 rødlista beitemarkssopp, NT), tilstand – vurderes til
middels (lite gjengroingspreg) og påvirkning- gis middels (gode forekomster av
slåttefavoriserte arter, deler av arealet slås). Landskapsøkologi- gis lav vekt på grunn av
lang avstand til nærmeste verdifulle kulturmark.
Revidering av skjøtselsplanen for Schivevollen i Trondheim kommune er utført på
oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag, og er en del av et prosjekt med revisjon av
skjøtselsplaner for 21 kulturmarkslokaliteter i Trøndelag. Prosjektet har vært et
samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og NIBIO, Avdeling for Kulturlandskap og
Biomangfold. Anders Lyngstad har vært prosjektleder ved NTNU Vitenskapsmuseet.
Synnøve Nordal Grenne, NIBIO har gjennomført registreringene og revidert
skjøtselsplanen for Schivevollen. Kontaktperson hos Fylkesmannen har vært rådgiver
Simon Heier. Skjøtselsplanen for Schivevollen ble første gang utarbeidet i 2005 av
Bolette Bele, Line Rosef og Ann Norderhaug, Planteforsk Kvithamar (Bele, Rosef &
Norderhaug 2005). Dette var på oppdrag fra Bratsberg skole, Solbakken skole og
Dragsten Oppvekssenter ved prosjektleder Bård Knutsen i forbindelse med utvikling av
Schivevollen som ny læringsarena. Schivevollen ble naturtypekartlagt i 2015, dette ble
utført av Bolette Bele, NIBIO, på oppdrag fra Program for lærerutdanning og
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (Bele, B. 2015). I tillegg ble det gjort registreringer av
beitemarkssopp på Schivevollen høsten 2015 gjennomført av Anna Baadsvik og Tijana
Gajic. Den reviderte skjøtselsplanen er basert på første skjøtselsplan som ble utarbeidet
for området, men noe av teksten er endret, kartleggingen fra 2015 og på registreringer
av beitemarkssopp høsten 2015 (Gajic & Baadsvik 2015). Avgrensingen av
slåttemarksarelet for Naturbase er utvidet noe ved revideringen i 2019 ifht. forrige
skjøtselsplan.
Schivevollen er på 9,1 dekar, og ligger i Haukås Statsallmenning, sør for Jonsvatnet i
Trondheim kommune. Lokaliteten ligger like ved Hestsjøen, 300 meter over havet.
Området hører til i den mellomboreale sonen (midtre barskogssone), og områdene
omkring preges av barskog, myrer, vann og bekker. Lokaliteten hører til innenfor svakt
oseanisk vegetasjonsseksjon. Bergartene består av sure vulkanske bergarter av granittisk
sammensetning (rhyolitt-tuff). Løsmassene består av morenemateriale og myr (organisk
materiale).
Ved revideringen ble det ikke gjort endringer i klassifiseringen av naturtypene eller
andelene av dem. I henhold til DN Håndbok 13 er naturtypen slåttemark (D01). Det åpne
engområdet (vollen) ble identifisert som frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a).
Etter NiN 2.0.0 er dette intermediær eng med klart hevdpreg (T32- C-4). På deler av
vollen har det vært potetåker og dette arealet skiller seg klart ut fra resten av vollen, og
kan klassifiseres som sølvbunkeeng (G3). Etter NiN 2.0.0 er dette intermediær eng med
svakt preg av gjødsling (T32-C-6).

317

Artsmangfold

På deler av vollen har det vært potetåker og dette arealet skiller seg klart ut fra resten
av vollen, og kan klassifiseres som sølvbunkeeng (G3). Oppdyrkingen og gjødslingen med
husdyrgjødsel da åkeren var i bruk har satt sitt preg på vegetasjonen. I tillegg til
sølvbunke vokser også andre næringskrevende arter i den gamle åkeren, blant annet
bringebær og stornesle. Etter NiN 2.0.0 er dette intermediær eng med svakt preg av
gjødsling (T32-C-6). Forekomstene av karplanter på Schivevollen gjenspeiler den
tidligere bruken og den forholdsvis kalkfattige berggrunnen i området. Blant andre så
ble disse artene registrert både i 2005 og 2019: blåknapp, blåkoll, engfrytle,
enghumleblom, firkantperikum, flekkmarihand, gjerdevikke, harerug, jonsokkoll, karve,
kvitkløver, legeveronika, markjordbær, prestekrage, rød jonsokblom, engsyre, rødknapp,
ryllik, skogstorkenebb, småengkall og tveskjeggveronika. Gras og starr registrert på
vollen er: engkvein, engrapp, gulaks, markrapp, rødsvingel, slåttestarr, bleikstarr og
kornstarr. I 2015 ble det dessuten registrert 13 arter av beitemarkssopp, og en av disse,
røykkøllesopp er nær truet (NT). Øvrige arter som ble registrert er: tuekøllesopp,
lutrødspore, stor melrødspore, bronserødspore, liten vokssopp, gul vokssopp,
engvokssopp, honningsvokssopp, beiterødspore, stjernesporet rødspore, krittvokssopp
og kjeglevokssopp. I 2019 ble det i tillegg funnet liten vokssopp og limvokssopp. På
grunn av lavt beitetrykk sprer flere lyngarter seg nå innover vollen i enkelte parti. Det
synes også å være et økende problem med mose i slåttemarka. Dette var godt synlig
under kartleggingen i 2019. Det var et tett mosedekke (hovedsakelig engkransmose)
mange steder, men særlig i den nordlige delen av vollen. Det er også noe myrtistler i
slåttemarka. Prakttoppklokke (Campanula glomerata 'Superba') vokser i kantsoner ved
tunet og går også enkelte steder inn i enga, og her bør man følge med på utbredelsen.
Hvis utbredelsen skulle øke i enga må man vurdere om det bør settes inn ekstra tiltak
for å forsøke å redusere bestanden. Prakttoppklokke har god spredningsevne og er i
Norge registrert som svartelistet art med høy risiko, (HI- høy risiko Fremmedartslista
2018).

Påvirkning

Hele vollen ble slått i 2012, og to tredjedeler ble slått i 2014. Graset ble ikke fjerna disse
sesongene. I 2015 ble en tredjedel av vollen slått, og graset fjerna i henhold til
skjøtselsplanen. Det er ikke gjødslet, deler av enga er pløyd, men dette var antakelig
siste gang på 1950-tallet. Det har hele tiden vært drevet en ekstensiv drift der skjøtselen
i dag og tidligere utføres i form av sein slått og bakketørking av graset. Schivevollen
beites i dag sporadisk av sau, storfe og hjortevilt som holder til i området (Bele, B.,
Rosef, L. & Norderhaug, A. 2005). Deler av grasvollen brann i 1959 og spredte seg
oppover til toppen av lia før den ble slukket (Bele, B., Rosef, L. & Norderhaug, A. 2005).
Det har blitt gjennomført hogst og rydding av skog både på vollen og omkringliggende
områder de siste årene. Dette er gjort for å åpne opp arealer med gjengrodd
kulturmark. Kvister og hogstavfall etter rydding har blitt brent på flere bålplasser på
sørsiden av vollen.
Prakttoppklokke ( Campanula glomerata 'Superba')

Fremmede Arter
Skjøtsel

Slåttemarka har gjennomgått tradisjonell skjøtsel fram til i dag, og det er viktig at denne
skjøtselen videreføres for at den fine slåttemarksstrukturen og artsdiversiteten skal
kunne opprettholdes i enga. Dvs. slått med lett redskap én gang i året på sensommeren ikke før etter ca. 20. juli. Graset bakketørkes, rakes og vendes (evt. hesjes) før det
fjernes - dette for å opprettholde frømodning og frøspredning blant engartene på
slåttemarka. Hvis gras av ulike grunner må kastes bør det ikke deponeres i kantsoner på
enga, da nedbryting av gras gir gjødslingseffekt. Slåttemarka er noe kupert og bratt og
utgjør tungdrevet areal. Oppkomme av busker/trær i kantsonene bør tas ut fortløpende
å unngå skyggesoner. Rydding anbefales å gjøre på frossen mark, dette gjelder særlig
med tanke på kjøreskader ved bruk av traktor eller andre tunge landbruksmaskiner.
Mindre busker og oppslag kan også fjernes på sommeren når det er tørt og mye av
biomasse er samlet i bladene. Ved evt. oppkomme av fremmede treslag skal disse
fjernes. I deler av dette området er det dominans av moser i bunnsjiktet, her bør det
enten rakes eller brukes moseharv, svis og spres aske tidlig vår (for eksempel ved å
brenne mose, kvister og greiner). Prakttoppklokke ( Campanula glomerata 'Superba') går
enkelte steder inn i enga, og her bør man følge med på utbredelsen. Hvis utbredelsen
skulle øke i enga må man vurdere om det bør settes inn ekstra tiltak for å forsøke å
redusere bestanden.
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Landskap
Totalareal (daa)
Kommuner
Kilder

Schivevollen ligger i et landskap som ellers er preget av skog og myr. Lokaliteten
representerer en viktig del av et landskap der ressursutnyttelsen i utmarka tidligere var
mer omfattende.
9,1 daa
Trondheim
Bård Knutsen 2019 (pers. medd.).
Bele, B, Rosef, L. og Norderhaug, A. 2005. Skjøtselsplan for Schivevollen, Trondheim
kommune, Sør-Trøndelag
Bele, B. 2015. Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim
kommune. NIBIO Rapport 10 (79) 2015
Gajic, T. 2015. Rapport fra kartlegging av sopp på Skivevollen/Hestsjøen ved Jonsvatnet.
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Artsliste
Artslista er basert på en rask gjennomgang av lokaliteten, og er ikke uttømmende.
Norsk navn
Trær, busker og lyng
Gran
Gråor
Bjørk
Røsslyng
Einer
Furu
Osp
Selje
Rogn
Tyttebær
Blåbær
Urter
Aurikkelsveve
Beitesveve
Blåklokke
Blåknapp
Bringebær
Engfiol
Engfrytle
Enghumleblom
Engsnelle
Engsoleie
Engsyre
Flekkmarihand
Fuglevikke
Følblom
Geitrams
Gjeldkarve
Grasstjerneblom
Gullris
Gulskolm
Harerug
Hestehov
Hundekjeks
Hvitkløver
Hvitmaure
Hvitveis
Høymol
Karve
Krattmjølke
Legeveronika
Løvetann
Marikåpe sp.
Mjødurt
Myrfiol
Myrtistel
Prestekrage
Ryllik
Rødkløver
Setergråurt
Skjermsveve gr.

Latinsk

År registrert
2005

Rekartlagt/år
2019

Picea abies ssp. abies
Alnus incana
Betula pubescens
Calluna vulgaris
Juniperus communis
Pinus sylvestris
Populus tremula
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium myrtillus

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hieracium lactucella
Hieracium sect. Vulgata
Campanula rotundifolia
Succisa pratensis
Rubus idaeus
Viola canina ssp. canina
Luzula multiflora ssp. multiflora
Geum rivale
Equisetum pratense
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Dactylorhiza maculata
Vicia cracca
Leontodon autumnalis
Chamerion angustifolium
Pimpinella saxifraga
Stellaria graminea
Solidago virgaurea
Saxifraga aizoides
Bistorta vivipara
Tussilago farfara
Anthriscus sylvestris
Trifolium repens
Galium boreale
Anemone nemorosa
Rumex longifolius
Carum karvi
Epilobium montanum
Veronica officinalis
Taraxacum sp.
Alchemilla sp.
Filipendula ulmaria
Viola palustris
Cirsium palustre
Leucanthemum vulgare
Achillea millefolium
Trifolium pratense
Omalotheca norvegica
Hieracioides sp.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Skogburkne
Skogsnelle
Skogstorkenebb
Smalkjempe
Småengkall
Stormaure
Tepperot
Tveskjeggveronika

Athyrium filix-femina
Equisetum sylvaticum
Geranium sylvaticum
Plantago lanceolata
Rhinantus minor
Galium mollugo
Potentilla erecta
Veronica chamaedrys

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Grasvekster
Engkvein
Gulaks
Smyle
Harestarr
Slåttestarr
Bleikstarr
Kornstarr
Hundegras
Sølvbunke
Rødsvingel
Knappsiv
Trådsiv
Engfrytle
Hengeaks
Finnskjegg
Engrapp

Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Avenella flexuosa
Carex leporina
Carex nigra
Carex pallescens
Carex panicea
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Festuca rubra
Juncus conglomeratus
Juncus filiformis
Luzula multiflora ssp. multiflora
Melica nutans
Nardus stricta
Poa pratensis coll.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Vedlegg 19

Skjøtselsplan for Grønlia, Trondheim
kommune, Trøndelag fylke
Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Den østlige delen av Grønlia sett mot øst. Foto: D.-I. Øien 15.06.2016
NIBIO RAPPORT | VOL. x | NR. x | 2016
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2 Skjøtselsplan for Grønlia
GRUNNEIER:

ANSVAR SKJØTSEL:

LOKALITETSVERDI I NATURBASE 1:

Trondheim kommune

Evelyne Gildemyn

B

DATO UTARBEIDING AV 1.SKJØTSELSPLAN: 05.10.1999

DATO BEFARING (1.SKJ.PL.): august

DATO REVIDERING: 1.

DATO BEFARING (REVIDERING): 09.08.2019

revidering desember 2010, siste
revidering: 25.10.2019

1999

KONTAKT MED GRUNNEIER/BRUKER (TELEFON, BEFARING, EPOST MM):

Flere ganger årlig, hovedsakelig via epost, men også flere møter og befaringer siden 2008
1.SKJØTSELSPLAN UTFORMET AV : Sissel

FIRMA:

Rübberdt

REVIDERT UTGAVE UTFORMET AV : Dag-Inge

NTNU
Vitenskapsmuseet

Øien

UTM SONE LOKALITET(ER):

NORD:

ØST:

GNR./BNR.:

32 V

7036125

0571520

414/1

NÅVÆRENDE AREAL PÅ SKJØTSELSPLAN-/NATURBASE LOKALITET:

DEL AV VERNEOMRÅDE:

5 daa/7 daa

Nei

DEL AV UTVALGT
KULTURLANDSKAP:

AREAL (ETTER EVENTUELT RESTAURERING):

HVILKET VERN:

Nei

6 daa

2.1 Innledning
Grønlia er et engområde i bakkene vest for Lade skole i Trondheim. Navnet Grønlia er knyttet til et
tidligere landsted i Lade allé 25, opprinnelig husmannsplassen Ladevollen under Lade, bortfestet fra
1827 (Bratberg 2008). Området ligger i sørboreal vegetasjonssone og svakt oseanisk
vegetasjonsseksjon. Lokaliteten ligger på marin leire som dekker over en beggrunn av grønnstein. De
åpne engene, som deles i en østre og vestre del av et tresatt svakt dalsøkk, er restene av det gamle
kulturlandskapet på Lade, og et av de få åpne engområdene som er igjen i området. Engene er relativt
artsrike og bl.a. den eneste kjente, varige forekomsten av plantearten lodneengkall i Midt-Norge, en
innført art som trolig er blitt sådd ut i Grønlia i sin tid. Området er også den eneste kjente lokaliteten i
Trondheim kommune for den sjeldne dagsommerfuglarten dvergblåvinge.

Verdisettingen er definert etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), og faktaark for slåttemark,
utformet av Ellen Svalheim (Svalheim 2014).

1
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Ortofoto fra 2018 (Norge i bilder) over vestlige deler av Lade-området i Trondheim, med
undersøkelsesområdet i Grønlia inntegnet.

2.2 Hensyn og prioriteringer
I de første årene med skjøtsel ble den østlige enga prioritert på grunn av liten kapasitet til å
gjennomføre nødvendig rydding og slått av den vestlige enga. Et av delmålene med skjøtselen i Grønlia
har vært å sikre en levedyktig poulasjon av sommerfuglarten dvergblåvinge. Av den grunn er det i noen
år satt igjen mindre partier som ikke har blitt slått i det bratteste delene for å skåne voksestedene til
rundskolm. Arten er vertsplante for larvene til dvergblåvinge.

2.3 Tradisjonell og nåværende drift
Tidlig på 1900-tallet ble området brukt til storfebeite under Tingsteinen gård (som lå der hvor Lade
skole ligger i dag), og området må en gang i tiden ha vært overflatedyrka og tilsådd. Høgproduktiv
vegetasjon i nedre deler av engbakkene mot Jarlsborgvegen tyder også på at deler av området har vært
brukt som åker. Trolig har det ikke vært drevet noen form for tradisjonell drift eller skjøtsel etter 1941.
Dette bekrefter også eldre flyfoto over området. På foto fra 1937 er hele området åpent, mens det på
foto fra 1947 ser ut som området ligger brakk. Seinere flyfoto fra 1957 og 1964 viser tydelige tegn til
gjengroing.
Området eies av Trondheim kommune og har vært regulert til park og grøntområde siden 1960. I dag
blir området brukt til rekreasjon, undervisning og lek. En markert sti mellom boligområdene på
Ladehammeren og Lade skole, idrettsplass, etc., går gjennom lokaliteten. Det har i perioder også vært
en del deponering av hageavfall i området. Bakken ned mot Lade skole har vært mye brukt som
akebakke om vinteren.
Aktiv skjøtsel av den østlige delen av området startet i 1999, men det var ingen aktivitet i årene 20022007. Siden 2008 har det årlig vært gjennomført skjøtsel på den østlige delen, og fra 2014 har også
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den vestlige delen av Grønlia vært skjøtta. Skjøtselen har i hovedsak bestått i slått og rydding av
krattoppslag, men det har også blitt tatt ut trær (bl.a. platanlønn) langs vestkanten av den østre enga
og i overkanten (nord) av engene. I hovedsak har ryddinga vært gjennomført på vårparten og slåtten i
august. De fleste årene har hele eller deler av området vært slått med ljå, organisert som et slåttekurs i
samarbeid med Voll gård, men det har også vært brukt kantklipper og tohjulstraktor (spesielt lengst
øst i bakken ned mot Lade skole) som Trondheim kommune har stilt til rådighet. Slåttegraset har blitt
fjerna fra området, som oftest etter noen dagers bakketørking, av personale fra kommunen.

2.4 Aktuelle erfaringer med skjøtselen
Slåtten i Grønlia har til en viss grad vært basert på frivillig arbeid (WWF, Naturvernforbundet), og
erfaringene med dette er stort sett gode. Det har i noen år vært en utfordring å få nok folk til å stille
opp, og arbeidet har da tatt noe lenger tid enn planlagt. Likevel har slåtten stort sett vært gjennomført
i løpet av få dager i siste halvdel av august. Ved oppstart av slåtten på den vestre enga ble det også slått
tidligere på sommeren. Denne slåtten ble utført av personale fra Trondheim kommune. Det er også
kommunens personale som stort sett har utført arbeidet med rydding av kratt og transporten av graset
ut fra lokaliteten.
Tiltakene som ble foreslått i skjøtselsplanen er gjennomført, men skjøtselen av den vestre enga startet
opp et år senere enn planlagt. Målsettingen med skjøtselen i Grønlia har vært todelt:
1

Bevare arealer med åpen engvegetasjon i området med minst samme omfang som i dag
(2010). Minst 3 daa skal være åpen engvegetasjon.

2

Sikre en levedyktig populasjon av plantearten storengkall (lodneengkall) og
dagsommerfuglarten dvergblåvinge.

Målsettinga er oppfyllt når det gjelder det første målet. Det er ved revidering av skjøtselsplanen minst
3 daa åpen engvegetasjon i Grønlia. Når det gjelder det andre målet er status usikker. Se nærmere
beskrivelse i avsnitt 2.6.

2.5 Artsmangfold og eventuelle observerte endringer
Det er registrert 99 arter av karplanter innenfor skjøtselsområdet i Grønlia. De vanligste artene i
feltsjiktet er ryllik, gulmaure og dunhavre. Også marikåper, prikkperikum, raudknapp, gjeldkarve,
engkvein, hundegras og raudsvingel forekommer relativt vanlig. Det er noen forskjeller mellom den
østlige og vestlige delen. Arter som vill-lauk, harerug, vanlig arve, åkerminneblom, kvitkløver og
sauesvingel er bare funnet i øst, mens arter som åkertistel, augnetrøst, småengkall og tågebær bare er
funnet i vest.
Engkransmose er den dominerende arten i botnsjiktet, men det er også funnet flere spesialister knyttet
til maurhauger, slike som rødknollvrangmose, vorteknollvrangmose, pillevrangmose rosettgaffelmose
og engtustmose. For både pillevrangmose og engtustmose utgjør Trondheimsfjordområdet en
vesentlig del av utbredelsesområdet (www.artskart.artsdatabanken.no).
Engvegetasjonen i Grønlia har klare fellestrekk med baserik engvegetasjon av typen ”frisk/tørr
middels baserik eng i låglandet, dunhavre-dunkjempeutforming” (G7b; Fremstad 1997). Både
dunhavre og gulmaure, som er de mest vanlige artene i Grønlia, er karakteristiske arter for denne
vegetasjonstypen, og også arter som rundskolm, marinøkkel og vill-lauk er typiske. Vegetasjonen faller
inn under naturtypen T32-20 Svak kalkrik eng med klart hvedpreg etter NiN 2.2.0.
Før 1.skjøtselsplan ble utarbeidet var deler av området preget av begynnende gjengroing med innslag
av storvokste urter og gras, såkalte gammelengarter som liker god tilgang på næring, spesielt
hundekjeks, åkertistel, hundegras, sibirbjønnkjeks og vendelrot, samt innslag av småplanter av
treslagene omkring engene. Det siste galdt i hovedsak området i vest.
De skjøtta arealene i Grønlia var i 2019 i relativt god hevd, men produksjonen i feltsjiktet var høg, med
innslag av høgvokste og næringskrevende urter og gras på deler av området. Det var fortsatt noe
oppslag av kratt (hovedsakelig rosebusker), men dette holdes i sjakk ved jevnlig slått og rydding. De
bratteste arealene er utsatt for tørke i perioder med lite nedbør, og også spesielt sårbare for tråkk.
Både her og ellers i området hadde arter som ryllik, vill-lauk, karve, kransmynte og reinfann gått
tilbake. Noen arter hadde også gått tydelig fram, slik som firkantperikum, raudknapp og
lintorskemunn. De fleste av disse er arter som man ønsker å fremme gjennom skjøtselen. For de to
kanskje viktigste planteartene i forhold til formålet med skjøtselen i Grønlia, lodneengkall og
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rundskolm, var statusen litt forskjellig. Lodneengkall så ut til å klare seg bra, men rundskolm hadde
gått kraftig tilbake.
I områdene som ble rydda for kratt i 2010 var bringebær og andre høgvokste arter som
kratthumleblom og vendelrot i stor grad erstattet med typiske engarter som ryllik, raudknapp,
storengkall og gulaks. Dessuten hadde flere nye arter etablert seg, bl.a. markjordbær og
skogstorkenebb, og artsantallet hadde økt. Innslaget av næringskrevende arter som vendelrot og
marikåper, samt høgvokste gras som dunhavre, hundegras og raudsvingel var størst i den vestlige
enga. Disse artene hadde dessuten økt siden 2010 og var til dels dominerende i partier.

2.6 Evaluering/vurdering av skjøtselen
OPPSUMMERENDE VURDERING
Har skjøtselen vært tilfredsstillende for å oppnå målene, jf skjøtselsplanen
som nå revideres?
Bør skjøtselen endres for neste skjøtselsplanperiode (neste 5 år)?
Er det realistisk at lokaliteten holdes i hevd de neste 5 åra?

I HØY
GRAD

IMIDDELS
GRAD

x

x

x

I LITEN
GRAD

x

Begrunnelse:
-

Skjøtselen har i høg grad ført til at arealene med åpen engvegetasjon er bevart og økt, i tråd
med hovedmålet. Det er mer usikkert om skjøtselen har hatt positiv effekt på bestanden av
dvergblåvinge og rundskolm. Den estimerte størrelsen på bestanden av dvergblåvinge har
variert mye fra år til år, men har ligget noe lågere de siste åra sammenlignet med 2012-2013.
Også mengden av rundskolm, vertsplanten til dvergblåvingens larver, ser ut til å ha gått
tilbake.

-

Observasjoner gjort både i 2016 og 2019 viser svært høg produksjon i feltsjiktet over en stor
del av engene, og at engene ser ut til å være mindre brukt som rekreasjonsområde. Dette tilsier
at det er behov for å ta ut mer biomasse fra områder tidligere i sesongen for å få ned mengden
av næringsstoffene i jorda, men også for å fremme lågvokste arter og gjøre området mer
tilgjengelig for publikum. Dette vil også gi økt forstyrrelse som kan være gunstig for
rekruttering av nye planter av f.eks. rundskolm fra frø. Samtidig kan tidligere slått være
negativt for artsmangfoldet på lengre sikt, og redusere muligheten for at dvergblåvingen kan
fullføre larvestadiet i blomsterhodene av rundskolm. Slike negative effekter vil reduseres hvis
man varierer slåttetidspunktet.

-

Den vestre enga er i dag omkranset av en tett skogrand både i vest, sør og øst. Denne har blitt
betydelig høgere og tettere de siste tiårene (se flyfoto fra 1999 og 2017 nedenfor) og har nå en
klar skyggeeffekt på enga. Dette fører til mindre solinnstråling og endret artssammensetning i
feltsjiktet, og kan være en medvirkende årsak til nedgangen for rundskolm. Det er nødvendig å
fjerne eller tynne kraftig i skogranden rundt enga for å opprettholde en god tilstand for
slåttemarka i denne delen av lokalieten.
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Ortofoto over Grønlia fra 1999 (øverst) og 2017 (nederst). Kilde: Norge i bilder.
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2.7 Mål for verdifull slåttemark
HOVEDMÅL FOR LOKALITETEN(E):

Bevare arealer med åpen engvegetasjon i Grønlia i minst samme omfang som i dag (2019). Minst 5 daa
skal være åpen engvegetasjon.
EVENTUELLE SPESIFIKKE MÅL FOR DELOMRÅDER:

Arealet med åpen engvegetasjon skal økes på den vestre delen av enga til minst 2 daa.
TILSTANDSMÅL FOR ENKELTE AV ARTENE:

Fremme en artsrik vegetasjon som er gunstig for en mangfoldig insektfauna, deriblant den sjeldne
dagsommerfuglarten dvergblåvinge.

2.8 Restaureringstiltak (engangstiltak eller tiltak som gjennomføres
over en avgrensa periode)
RESTAURERINGSTILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Hogst av trær i skogranden vest, sør og øst for den vestre enga (se
skjøtselskart). Hele randen i sør og vest bør fjernes, og det bør
tynnes i skogranden mot øst. Stubber bør freses bort etter hogst slik
at arealene så raskt som mulig kan slås.

2020

ca 1 daa/
stort sett i
vest

februarmars

SLÅTTETILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Slått, bakketørking og fjerning av gras.

årlig

2,5 daa i
vest

uke 28-29
eller 33

årlig

2,5 daa i
øst

uke 28-29
eller 33

2.9 Skjøtselstiltak (tiltak som gjentas årlig)
2.9.1 Slått

Tidlig slått (første halvdel av juli) gjennomføres i partallsår (fra
2020), sein slått i oddetalsår (midten av august) fra 2021.
Slått, bakketørking og fjerning av gras.
Sein slått (midten av august) gjennomføres i partallsår fra 2020,
tidlig slått (første halvdel av juli) i oddetalsår fra 2021.
Generelt gjelder for skjøtselsslått (for forklaring se veiledningshefte):
-

-

-

Slåtten bør skje etter at de fleste artene har blomstret og satt frø (som regel ikke før i siste halvdel
av juli). Slåttetidspunktet vil variere fra år til år ut fra variasjoner i været og vekstsesongen. Følg
derfor med på blomstring og frøsetting!
Graset bakketørkes 2-3 dager før det fjernes fra området.
Områdene kan slås med liten lett traktor med slåmaskin, tohjulsslåmaskin eller ljå, avhengig av
bratthet. Kantklipper med senn eller knivblad kan og benyttes på mindre areal der det er vanskelig
å komme til med maskiner.
Ikke bruk tunge maskiner, spesielt i de fuktige partiene, som kan påføre komprimering av jorda og
kjøreskader.
Unngå bruk av kunstgjødsel, gylle eller store mengder bløt husdyrgjødsel (se veileder).
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2.9.2 Andre aktuelle skjøtselstiltak
TILTAK (KORT BESKRIVELSE, REDSKAPSBRUK M.M.)

PRIORITERING
(ÅR)

AREAL/
(DEL)OMRÅDE

TIDSROM
(MND/UKE)

Rydding av krattoppslag i kantene, spesielt på arealene som blir
rydda for trær. Ryddinga bør gjennomføres i starten av den mest
intensive vekstperioden, og da før slått (eller under slåtten hvis
arealet slås med tohjulstraktor) i de årene som har tidlig
slåttetidspunkt.

etter
behov

hele
arealet

juni

Skjøtselskart over Grønlia. Skråskravur angir totalt slåtteareal. Området med dobbelskravur angir
areal der det bør hogges trær.

2.10 Oppfølging av skjøtselsplanen
NESTE REVIDERING/EVALUERES ÅR:

2025
BEHOV FOR YTTERLIGERE REGISTRERING AV SPESIFIKKE NATURTYPER OG/ELLER ARTSGRUPPER:

Skjøtselen bør følges opp med årlige befaringer der man spesielt vurderer utviklingen for plantearter som
er regnet som indikatorer for gammel kulturmark eller viktig for insektarter, f.eks. ryllik, vill-løk,
rundskolm, dunhavre, marinøkkel, aurikkelsvæve, raudknapp, prestekrage, engkall-arter, etc. Se også
artsliste i rapporten om botanisk mangfold i kulturmark i Trondheim (Øien, D.-I. 2013. NTNU
Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7, s. 44).
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Registreringer i faste vegetasjonsflater som ble lagt ut i 2009-10 bør gjøres i forbindelse med neste
evaluering/revidering av skjøtselsplanen.
GJENNOMFØRTE ELLER PÅBEGYNTE TILTAK SOM ER FINANSIERT DE SISTE 5 ÅRA:

Slått av ca. 4 daa årlig, noe rydding av kratt i vest.
PERSON(-ER) SOM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE I SKJØTSELSPLANEN:

Evelyne Gildemyn/Tijana Gajic fra Trondheim kommune, Miljøenheten

2.11 Bilder fra lokaliteten(e)

Den østlige enga mot øst. Foto: D.-I. Øien 15.06.2016
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Den vestlige delen av enga i øst som ble rydda for kratt i 2010. Foto: D.-I. Øien 15.06.2016.

Rundskolm (til venstre) og lodneengkall (til høgre) på enga i øst. Foto: D.-I. Øien 15.06.2016
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Fra den vestlige enga. Foto: D.-I. Øien 15.06.2016
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Vedlegg
Lokalitetsbeskrivelse i Naturbase
ID

BN00087423 Grønlia

Naturtype

Slåttemark

Utforming

-

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

Slåttemark

Registreringsdato

14.08.2010

Hevdstatus

-

Forvaltningsplan

Nei

Forvaltningsavtale

Nei

Forvaltningsavtale
Inngått

-

Forvaltningsavtale
utløper

-

Verdi begrunnelse

Arealet har fått verdi B, på grunn av sin sin utforming som en av de siste inntakte
slåttemarka i Trondheim. Arealet fremstår som relativt artsrik, til tross for uregelmessig
drift siden 40-tallet. Flere typiske indikatorarter for gammel kulturmark forekommer.
Engasjementet som har oppstått rundt bevaring av enga med dugnadsbasert skjøtsel
tidlig på 2000-tallet er nå satt mer i system og enga har fått skjøtselplan med egne
bevaringsmål. Dette vil føre til at engas verdi opprettholdes og kanskje til og med økes.
Den høye forekomsten av reliktarten storengkall er spesiell. I tillegg er enga den eneste
kjente lokaliteten for den sjeldne dagsommerfuglarten dvergblåvinge.

Innledning

-

Beliggenhet og
naturgrunnlag

Gammel kulturmark vest for Lade skole. Berggrunnen består av grønnstein, mens
løsmassene over berggrunnen består av marine leiravsetninger.

Naturtyper og
utforminger

Gjengroingstruet gammel kulturmark, aktivt brukt av bl.a. skoleelever ved Lade skole.
Området har sansynligvis blitt beitet gjennom svært lang tid, inntil kommunen overtok
eiendommen i 1941. Enga er det eneste kjente stedet i Trondheim med en naturlig
populasjon av Rhinantus serotinus, storengkall, en kulturrelikt som det er verdt å ta
vare på. Det er ikke kjent at storengkall har stabile forekomster andre steder i
Trøndelag. Området er preget av gjengroing med rosebusker og bringebærkratt som
sprer seg og innslag av ruderater som hundekjeks, åkertistel, hundegras og vendelrot,
spesielt i vest. Høy forekomst av flere arter som indikerer gammel kulturmark (f.eks.
gjeldkarve, gulmaure, kvitmaure) på de tørreste og bratteste partiene viser at området
likevel har et fint potensial som verdifull gammel kulturmark hvis det skjøttes aktivt.
Dette vil kunne øke verdien på området til svært viktig, A. Vegetasjonstypen ligger
nærmest opp til Dunhavreeng, hvilket er kategorisert som en sterkt truet
vegetasjonstype på nasjonalt nivå. Underutforming på arealet er kantkratt og hvis det
ikke blir holdt åpent, vil dette arealet utvikle seg fullstendig til kantkratt. Fra 1999 til
2001 ble enga delvis slått på privat initiativ. I 2009 og 2010 ble den østlige delen slått.
Kommunen har fått utarbeidet en skjøtselsplan for området.

Artsmangfold

Dunhavre, gulmaure, småengkall, storengkall, ryllik, marikåpe sp., mørkkongslys,
raudknapp, blåklokke, gjeldkarve, lintorskemunn, marinøkkel, blåtopp, kvitmaure,
rødsvingel, villøk, firkantperikum, reinfann, rødkløver, bjønnkjeks, timotei,
grasstjerneblomst, tiriltunge, engsoleie, rosa sp., bringebær. Stor bestand av
dvergblåvinge, en sommerfugl som er knyttet til kalkrike enger. NTNU
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ID

BN00087423 Grønlia
vitenskapsmuseet har registrert totalt 90 karplanter i området under feltarbeid i 2009
og 2010.

Påvirkning

Sporadisk slått mellom 1999 og 2011. Aktivt skjøtselsarbeid fra 2009. Aktivt brukt av
elever ved Lade skole

Fremmede arter

-

Råd om skjøtsel og
hensyn

Det er laget en skjøtselsplan for kulturmarka og langsiktig skjøtsel er satt i gang fra og
med 2009.

Landskap

-

Areal fra kartobjekt
(daa)

7,1

Artsliste, eng i øst
Norsk navn

Latinsk

Registrert
2010

Registrert
2016

Trær, busker og lyng
Alm
Ask
Bjørk
Blåhegg
Hassel
Hegg
Kjøttnype
Osp
Platanlønn
Raudhyll
Rogn
Rognasal
Selje
Spisslønn

Ulmus glabra
Fraxinus excelsior
Betula pubescens
Amelanchier spicata
Corylus avellana
Prunus padus
Rosa cf. dumalis
Populus tremula
Acer pseudoplatanus
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Sorbus hybrida
Salix caprea
Acer platanoides

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Urter
Bergskrinneblom
Bitter bergknapp
Blåklokke
Blåknapp
Bringebær
Engfiol
Engsoleie
Engsyre
Firkantperikum
Fuglevikke
Geitrams
Gjeldkarve
Gjerdevikke
Grasstjerneblom
Groblad

Arabis hirsuta
Sedum acre
Campanula rotundifolia
Succisa pratensis
Rubus idaeus
Viola canina
Ranunculus acris coll.
Rumex acetosa
Hypericum maculatum
Vicia cracca
Chamerion angustifolium
Pimpinella saxifraga
Vicia sepium
Stellaria graminea
Plantago major

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Gullris
Gulmaure
Gulskolm
Harerug
Hundekjeks
Hårsveve
Karve
Kranskonvall
Kransmynte
Kratthumleblom
Krattmjølke
Kvitbladtistel
Kvitkløver
Kvitmaure
Liljekonvall
Lintorskemunn
Lodneengkall
Løvetann
Marikåpe
Marinøkkel
Markjordbær
Mørkkongslys
Prestekrage
Prikkperikum
Raudkløver
Raudknapp
Reinfann
Rundskolm
Ryllik
Sibirbjønnkjeks
Skjermsveve
Skogstorkenebb
Stornesle
Sumpmaure
Sveve
Sølvmure
Tiriltunge
Tveskjeggveronika
Tågebær
Vanlig arve
Vanlig sandarve
Vendelrot
Vill-lauk
Vårskrinneblom
Åkerminneblom
Åkersnelle

Solidago virgaurea
Galium verum
Lathyrus pratensis
Bistorta vivipara
Anthriscus sylvestris
Hieracium sect. pilosella
Carum carvi
Polygonatum verticillatum
Clinopodium vulgare
Geum urbanum
Epilobium montanum
Cirsium heterophyllum
Trifolium repens
Galium boreale
Convallaria majalis
Linaria vulgaris
Rhinanthus cf. alectorolophus
Taraxacum sp.
Alchemilla sp.
Botrychium lunaria
Fragaria vesca
Verbascum nigrum
Leucanthemum vulgare
Hypericum perforatum
Trifolium pratense
Knautia arvensis
Tanacetum vulgare
Anthyllis vulneraria
Achillea millefolium
Heracleum cf. sibirica
Hieracium cf. umbellatum
Geranium sylvaticum
Urtica dioica
Galium uliginosum
Hieracium sp.
Potentilla argentea
Lotus corniculatus
Veronica chamaedrys
Rubus saxatilis
Cerastium fontanum
Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia
Valeriana sambucifolia
Allium oleraceum
Arabidopsis thaliana
Myosotis arvensis
Equisetum arvense

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Grasvekster
Dunhavre
Enghavre
Engkvein
Engrapp

Avenula pubescens
Avenula pratensis
Agrostis capillaris
Poa pratensis coll.

x
x
x
x

x
x
x
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Alopecurus pratensis
Schedonorus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Dactylis glomerata
Poa nemoralis
Festuca rubra
Festuca ovina
Phleum pratense

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Norsk navn

Latinsk

Registrert
2010

Registrert
2016

Trær, busker og lyng
Ask
Bjørk
Blankmispel
Blåhegg
Bustnype
Hagtorn
Hassel
Hegg
Kjøttnype
Osp
Platanlønn
Raudhyll
Rogn
Rognasal
Selje
Surkirsebær

Fraxinus excelsior
Betula pubescens
Cotoneaster cf. lucidus
Amelanchier spicata
Rosa cf. mollis
Crataegus cf. monogyna ssp. nordica
Corylus avellana
Prunus padus
Rosa cf. dumalis
Populus tremula
Acer pseudoplatanus
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Sorbus hybrida
Salix caprea
Prunus cerasus

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Urter
Augnetrøst
Bergskrinneblom
Bitter bergknapp
Blåklokke
Bringebær
Engfiol
Engsoleie
Engsyre
Firkantperikum
Fuglevikke
Gjeldkarve
Gjerdevikke
Grasstjerneblom
Groblad
Gullris
Gulmaure
Gulskolm

Euphrasia stricta coll.
Arabis hirsuta
Sedum acre
Campanula rotundifolia
Rubus idaeus
Viola canina
Ranunculus acris coll.
Rumex acetosa
Hypericum maculatum
Vicia cracca
Pimpinella saxifraga
Vicia sepium
Stellaria graminea
Plantago major
Solidago virgaurea
Galium verum
Lathyrus pratensis

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Engreverumpe
Engsvingel
Gulaks
Hundegras
Lundrapp
Raudsvingel
Sauesvingel
Timotei

Artsliste, eng i vest
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Hundekjeks
Høymole
Hårsveve
Karve
Kransmynte
Kratthumleblom
Kvitbladtistel
Kvitmaure
Lintorskemunn
Lodneengkall
Løvetann
Marikåpe
Marinøkkel
Markjordbær
Mørkkongslys
Prestekrage
Prikkperikum
Raudkløver
Raudknapp
Reinfann
Rundskolm
Ryllik
Sibirbjønnkjeks
Skjermsveve
Skogstorkenebb
Skvallerkål
Småborre
Småengkall
Stornesle
Sveve
Sølvmure
Tiriltunge
Tveskjeggveronika
Tågebær
Vendelrot
Åkerminneblom
Åkertistel

Anthriscus sylvestris
Rumex longifolius
Hieracium sect. pilosella
Carum carvi
Clinopodium vulgare
Geum urbanum
Cirsium heterophyllum
Galium boreale
Linaria vulgaris
Rhinanthus cf. alectorolophus
Taraxacum sp.
Alchemilla sp.
Botrychium lunaria
Fragaria vesca
Verbascum nigrum
Leucanthemum vulgare
Hypericum perforatum
Trifolium pratense
Knautia arvensis
Tanacetum vulgare
Anthyllis vulneraria
Achillea millefolium
Heracleum cf. sibirica
Hieracium cf. umbellatum
Geranium sylvaticum
Aegopodium podagraria
Arctium minus
Rhinanthus minor
Urtica dioica
Hieracium sp.
Potentilla argentea
Lotus corniculatus
Veronica chamaedrys
Rubus saxatilis
Valeriana sambucifolia
Myosotis arvensis
Cirsium arvense

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Grasvekster
Dunhavre
Engfrytle
Enghavre
Engkvein
Engrapp
Engreverumpe
Engsvingel
Gulaks
Hestehavre
Hundegras
Lundrapp
Raudsvingel
Timotei

Avenula pubescens
Luzula multiflora ssp. multiflora
Avenula pratensis
Agrostis capillaris
Poa pratensis coll.
Alopecurus pratensis
Schedonorus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius ssp. elatius
Dactylis glomerata
Poa nemoralis
Festuca rubra
Phleum pratense

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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A. Generell del
Beskrivelse av naturtypen
Slåttemyr er områder med fuktighetskrevende vegetasjon som danner/har dannet torv, og som er
preget av langvarig høsting gjennom slått. Etter opphør av slått vil arealet fortsatt regnes som
slåttemyr så lenge myra er preget av de økologiske prosessene som skyldes tidligere slått. Ei
slåttemyr i gjengroing vil da regnes som slåttemyr så lenge endringene skyldes opphør av slått og
ikke andre naturlige prosesser (eks. forsumping, torvakkumulasjon). Ut fra denne definisjonen så
slutter ei myr å være slåttemyr når de naturlige prosessene er viktigere for myras utseende og
artsmangfold enn de prosessene som skyldes tidligere slått. Ei myr slutter også å være slåttemyr når
andre bruksmåter eller inngrep har større innvirkning på de økologiske prosessene enn den tidligere
slåtten (nedbygging, drenering, beiting, m.m.).
Myrene deles i to hovedtyper etter tilgangen på mineralnæring. Jordvassmyr (minerotrof/
minerogen myr) er myr som får tilført mineraler fra vann som har vært i kontakt med mineraljorda,
dvs. minerogent (geogent) vann, mens nedbørmyr (ombrotrof/ombrogen myr) bare får tilført
næring fra nedbøren. Innenfor et myrkompleks er det ofte en mosaikk mellom ulike utforminger av
nedbørmyr og jordvassmyr. Jordvassmyr deles inn i fattig, intermediær, middelsrik og ekstremrik
myr basert på endringer i vegetasjonen langs fattig-rik-gradienten. Dette er en av hovedgradientene
på myr, og variasjonen langs denne gradienten sammen med variasjonen langs myrkant-myrflategradienten og tue-løsbunn-gradienten (fra tørt til vått) brukes til å dele vegetasjonen på myr inn i
ulike enheter (se f.eks. Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. – NINA temahefte 12: 1-279).
Ei slåttemyr har brukbar produksjon av gras og urter som kan høstes. Jordvassmyrer har høgere
produksjon i feltsjiktet enn nedbørmyrer, og det er derfor bare jordvassmyrene som ble slått. Ofte
er det høgere produksjon på de rikeste myrene, og et mer variert planteliv som ofte gir seg utslag i
høgere næringsverdi på høyet. De beste slåttemyrene har derfor middelsrik og ekstremrik
myrvegetasjon, men fattigere myrer finnes over svært store arealer og har også vært viktige. Dette
gjelder f.eks. store arealer med slåttemyr i Agder-fylkene, og mange av slåttemyrene på
Vestlandet.
Langs tue-løsbunngradienten er det fastmattene som er viktigst på slåttemyrene. Her ligger
vannstanden i lange perioder av vekstsesongen lågere enn røttene til plantene. Dette gir bedre
oksygenforhold og bedre tilgang på næringsstoffer, som igjen gir høgere produksjon i forhold til
våtere typer. Ellers har myrkantene vært viktige slåttemyrarealer. Myrkantene er ofte tresatte, og
de er i dag spesielt utsatt for gjengroing. Utforminger av høgstarrmyr og mykmatte med høg
produksjon har også vært viktige slåttemyrarealer.
Slåttemyrer fremstår med relativt jevn overflate uten, eller med svake, myrstrukturer, og artene er
relativt jevnt fordelt. Feltsjiktet domineres av graminider (gras og starr), men rike slåttemyrer kan
ha mye urter (se nedenfor). Vedvekster mangler, men myrer i gjengroing har ofte busker og trær
mot kantene. Botnsjiktet er velutvikla med overvekt av teppedannende moser, torvmoser på de
fattigste myrene og brunmoser på de rikeste (se nedenfor). Det er relativt få arter som utgjør det
meste av fôret som høstes på slåttemyr. Først og fremst er starrartene viktige, og da spesielt de
høgvokste artene flaskestarr og trådstarr. Også gråstarr, stjernestarr, slåttestarr, kornstarr, duskull,
torvull, blåtopp og bjønnskjegg er viktige graminider, og alle de nevnte artene opptrer både på
fattig og rik slåttemyr. På rike myrer kommer det til en rekke arter, der særbustarr, gulstarr,
engstarr og breiull er viktige. Urter på både fattig og rik slåttemyr omfatter bukkeblad, rome og
tepperot, mens en rekke urter, bl.a. orkidéer inngår på rikmyr (og delvis intermediær myr).
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Hovedtyper av slåttemyr
Variasjonen i forekomsten av plantearter langs fattig-rik-gradienten er den viktigste på slåttemyr,
og det skilles mellom tre hovedtyper langs denne gradienten. Samtidig skilles gjerne slåttemyrer i
låglandet i Sør-Norge (boreonemoral og sørboreal vegetasjonssone) ut som egen type på grunn av
forekomsten av låglandsarter og trusselbildet. Produksjonsverdiene nedenfor er basert på slått
annethvert år på slåttemyr i Midt-Norge.
Fattig slåttemyr er i botnsjiktet dominert av torvmoser, der stivtorvmose og dvergtorvmose er de
viktigste artene. Dessuten er levermoser svært vanlige. Feltsjiktet er dominert av graminider.
Mykmattene har mye dystarr i feltsjiktet, og i tillegg er sivblom og bjønnskjegg blant de vanligste
artene. I fastmatter er bjønnskjegg, duskull, blåtopp og starr-arter vanlige. Produksjonen ved slått
varierer fra 30-50 kg/daa i mykmatter til 60-100 kg/daa i fastmatter. I fastmatter dominert av
rome, og med dårlig dekning av andre karplanter, reduseres produksjonen raskt til samme nivå som
for mykmatter når slåtten gjenopptas. Dette henger samme med at rome hemmes sterkt av slåtten.
Intermediær slåttemyr har et velutvikla botnsjikt og det er innslag av urter i feltsjiktet. Alle de
nevnte artene fra fattig slåttemyr inngår, dessuten noen av artene som også forekommer i rik
slåttemyr, som særbustarr, grønnstarr, myrklegg, sveltull, messingsmose og rosetorvmose.
Flaskestarr, trådstarr, slåttestarr, gråstarr og kornstarr kan være viktige mengdearter. Produksjonen
i intermediær slåttemyr er lite undersøkt, men ligger nok på nivå med fattigmyr eller noe høgere.
Rik slåttemyr har et velutvikla botnsjikt dominert av brunmoser som myrstjernemose,
navargulmose, messingmose og brunmakkmose, og det er større forekomster av levermoser som
brundymose. Feltsjiktet er artsrikt og dominert av grasvekster og urter. Arter som tåler slått godt,
slik som sotstarr, særbustarr, gulstarr, slåttestarr, duskull, breiull, myrtust og fjellfrøstjerne er
relativt vanlige eller forekommer i større mengder. Stor dominans av høge og rasktvoksende arter
som blåtopp, takrør og mjødurt i kantene kan indikere gjengroing. Produksjonen ved slått varierer
fra 50-100 kg/daa i mykmatter til 100-135 kg/daa i fastmatter.
Slåttemyr i låglandet skiller seg ikke vesentlig fra de andre delnaturtypene. Det viktigste er
forekomsten av låglandsarter/sørlige arter som f.eks. taglstarr (myrkant), nebbstarr, smalmarihand,
myrflangre, mjølkerot (intermediær myr), og i gjengroende slåttemyrer står gjerne svartor og
trollhegg.

Forekomst og tilstand
Myrslått har hatt et stort omfang i Norge, og var en svært viktig kilde til vinterfôr for husdyra i det
førindustrielle jordbruket. Trolig ble flere tusen km² myr høstet regelmessig da omfanget var på sitt
største i siste halvdel av 1800-tallet. Myrslåtten avtok utover 1900-tallet, og tradisjonell høsting
opphørte de fleste steder her i landet rundt 1950. I dag holdes noen få slåttemyrer i hevd med aktiv
skjøtsel.
Slåttemyrer finnes over hele landet, og med tyngdepunkt i indre og midtre deler der det er store
arealer av jordvassmyr og relativt korte avstander til bygder med garder. Fylkene i Midt-Norge har
klart flest registrerte lokaliteter, fulgt av Oppland og Hedmark. Også Buskerud, Telemark, Agderfylkene og fylkene i Nord-Norge har mye slåttemyr, men Buskerud, Telemark og ikke minst NordNorge er mangelfullt kartlagt. Slåttemyrer i låglandet i Sør-Norge (boreonemoral og sørboreal
vegetasjonssone) er sjeldne, spesielt på Østlandet.
Slåttemyrer over hele landet er i dag i endring som følge av gjengroing. På myrflatene går prosessen
sakte, og myrene kan fremdeles være åpne sjøl mange tiår etter at slåtten opphørte, spesielt i
høgereliggende strøk. Den største endringen er at myroverflata blir mer kupert eller tuete; det blir
større forskjell mellom forsenkninger og forhøyninger. I myrkantene skjer endringene raskere, og
busker og kratt brer seg utover; svartor, trollhegg og pors i låglandet og i sør; dvergbjørk og vier i
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høgereliggende strøk og i nord. Gråor og bjørk er også viktige arter i gjengroingsfasen, gråor først og
fremst i mellomboreal sone og lågere, bjørk i alle vegetasjonssoner under skoggrensa. I tillegg øker
mengden av kantarter som marikåpe, sumphaukeskjegg, mjødurt, kvitmaure og myrfioler. Også
forekomsten av høge graminider som klubbestarr, takrør og blåtopp øker på bekostning av mindre
arter som særbustarr, gulstarr og myrtust. I botnsjiktet øker forekomsten av oppreiste og
tuedannende moser som torvmoser på bekostning av nedliggende, teppedannende moser som
myrstjernemose og brunmakkmose, og et tett strølag gir et mindre velutvikla botnsjikt.

Generelle råd ved skjøtsel og restaurering av slåttemyr
Skjøtsel av slåttemyr bør skje så nært opp til den tradisjonelle bruken som mulig, men målsettinga
med skjøtselen er avgjørende både for stubbehøgde, slåtteintervall, slåttetidspunkt og behov for
fjerning av slåttegraset. Avhengig av størrelsen på arealet kan det være hensiktsmessig med ulike
skjøtselstiltak og ulik skjøtselsintensitet i forskjellige deler av området. Det kan også være
hensiktsmessig å skille mellom en restaureringsfase de første årene og en årlig skjøtselsfase seinere,
avhengig av graden av gjengroing.
I restaureringsfasen ryddes området for kratt, og trær tynnes og gjenstående trær kvistes opp til
mannshøgde. Rydding skal skje «nedenfra», det vil si ved å ta ut busker og små trær og la store
trær stå, eventuelt ta dem ut i en senere fase, avhengig av målsettingen med skjøtselen. Stubber
må kappes så langt ned som mulig slik at de ikke skaper problemer ved etterfølgende slått.
Kvistene/stammene på kratt og mindre busker bør dras opp og kuttes under markoverflata med øks.
Etter rydding er det spesielt viktig at alt ryddeavfall, kvist, stubber og lignende blir samla sammen
og brent på egna steder, og aller helst frakta ut av området. Dette for å unngå unødig oppgjødsling.
Ved restaurering er det viktig å ikke sette i gang med mer omfattende rydding enn det en greier å
følge opp med skjøtsel i ettertid. Rydding uten påfølgende slått kan gi økt gjengroing.
Ofte må områdene slås en gang i året i restaureringsfasen, og i låglandsområder kan det være
nødvendig med slått to ganger i året. Etter hvert som krattoppslag reduseres og produksjonen i
feltsjiktet stabiliserer seg er det i de fleste tilfellene tilstrekkelig med slått fra hvert tredje til
hvert tiende år for å holde krattet i sjakk. I sørlige og lågtliggende områder kan det være nødvendig
med hyppigere slått.
Slått med tohjulstraktor er et godt alternativ til ljåslått, og erfaringer fra blant annet Sølendet
naturreservat i Røros viser at slått med tohjulstraktor er ca. 7 ganger raskere enn ljåslått. Bruk av
kantklipper med knivblad er et alternativ i tuete og ulendt terreng, men er om lag like
arbeidskrevende som ljå.
Slåttemyr bør skjøttes med slått, husdyrbeiting er ikke et godt alternativ. Beiting og slått påvirker
myr på forskjellig måte. Høgt grunnvatn og torvdanning gjør myra sårbar for tråkk. Tråkk av
beitedyr fører lett til skader på plantedekket og blottlegging av torv med påfølgende erosjon. Etter
hvert vil busker og kratt etablere seg på forhøyninger som tråkket har skapt. Husdyr på
utmarksbeite kan kanskje forsinke gjengroing på slåttemyr reint visuelt, men vil ikke kunne erstatte
effekten av slåtten.
Slåttegraset kan gjerne tørkes på bakken slik at frø fra plantene frigjøres, men det bør fjernes fra
slåtteområdene. Dette er først og fremst viktig for at høyet ikke skal «gjødsle» myra. I
høgereliggende strøk der nedbrytinga går seint, vil høyet dessuten bli liggende på bakken i flere år
og gi endra forhold for moser og mindre karplanter sammenlignet med områder som rakes, spesielt
hvis produksjonen er relativt høg. Også til sammenraking vil bruk av maskiner være mye raskere enn
tradisjonelle metoder med bruk av rive. Hvis høyet ikke skal brukes, kan det samles opp i hauger og
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brennes. Her kan kompostering kan være et alternativ i lågereliggende områder. Dersom formålet
med skjøtselen først og fremst er å holde krattet unna myrene, kan slått uten oppsamling være et
alternativ i områder med relativt låg produksjon.
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B. Spesiell del:
SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase)
Navn på lokaliteten
Myr Ø for Hammarkleivsætra

Kommune
Hemne

ID i Naturbase
BN00089458

Registrert i felt av:
Anders Lyngstad

Dato:
19.9. 2019

Eventuelle tidligere registreringer (år og navn) og andre kilder (skriftlige og muntlige)
Melby, M.W & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Hammarkleivsætra sør 1 i Hemne kommune, Sør-Trøndelag
fylke. – Miljøfaglig Utredning, notat 2014-26: upag.
Hovednaturtype:
Slåtte- og beitemyr
Tilleggsnaturtyper:
Rikmyr

Områdenr.

% andel
100
50

Skjøtselsavtale:
Inngått år:
Utløper år:

Utforminger av Slåtte- og beitemyr:

% andel

Rik slåttemyr

50

Intermediær slåttemyr

50

Areal med rikmyr overlapper med slåttemyrareal.
Verdi (A, B, C):

Annen dokumentasjon (bilder, belagte arter m.m.)

C

Bilder fra lokaliteten (2019) fins hos NTNU Vitenskapsmuseet.

Påvirkningsfaktorer (kodeliste i håndbok 13, vedlegg 11)
Stedkvalitet

Tilstand/Hevd

Bruk (nå):

Vegetasjonstyper (bare for myrareal):

< 20 m

God

Slått

20 – 50 m

Svak

Beite

50-100 m

Ingen

> 100 m

Gjengrodd

L1 Skog-/krattbevokst intermediær myr
L2 Intermediær fastmattemyr
M1 Skog-/krattbevokst rikmyr
M2 Middelsrik fastmattemyr
M3 Ekstremrik fastmattemyr (små flekker)
N2 Rikkilde

x

Dårlig

Torvtekt
x

Gjødsling
Brenning

OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen)
INNLEDNING

Trøndelag har store arealer myr generelt, og slåttemyr spesielt. Alle typer jordvannsmyr (minerotrof myr) ble nyttet som slåttemyr, men
myrmassivtypene bakkemyr og flatmyr har vært viktigst, og særlig de myrene som har rik (basekrevende) vegetasjon. Tradisjonen med myrslått
har vært viktig i hele landet, og Trøndelag er en av regionene der myrslåtten ser ut til å ha vært viktigst. Dette skyldes nok at det har vært mye
godt egnet myr tilgjengelig, samt at behovet for høy fra utmarka har vært stort. Opphør av slått med påfølgende gjengroing er den største
trusselen mot slåttemyrene, og særlig slåttemyrkanten er utsatt.
Myra ble første gang undersøkt, avgrenset og beskrevet av Melby & Gaarder (2014), og arealet ble da oppgitt til 2,5 daa. På bakgrunn av
feltarbeid i 2019 har lokaliteten blitt noe utvidet (figur 1).
BELIGGENHET OG NATURGRUNNLAG
Denne slåttemyra (figur 1-3) ligger øst for Hammarkleivsætra i Hemne kommune. Området er oseanisk, med mye nedbør og langvarig snødekke,
og har ganske mye myr. Det ligger i mellomboreal vegetasjonssone, og i klart oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998). Berggrunnen, med
blant annet glimmergneis, er relativt baserik, og vegetasjonen er stedvis rik. Lokaliteten ligger 325-335 m o.h., og utgjør ca. 7 daa.
NATURTYPER, UTFORMINGER OG VEGETASJONSTYPER
Bakkemyr med fastmattevegetasjon dominerer (figur 1-3), men tue-, mjukmatte- og løsbunnvegetasjon finnes og. Helningen er oftest moderat,
men i nord går myrkanten over i en bratt skråning. Langs vegetasjonsgradienten fattig – rik er middelsrik myr vanligst, men intermediær myr
dekker og et betydelig areal. Ekstremrik myr finnes som små flekker, og mest i kanten i nord (figur 4). Dette partiet er mer eller mindre sterkt
kildevannspåvirka. I sørøst ligger det en rik kilde innafor avgrensinga. Mye av lokaliteten utgjøres av myrkantvegetasjon, men myrflate dekker en
del areal i sørvest (figur 1-3). NiN-grunntyper som er representert er V9-2 og V9-3.
ARTSMANGFOLD
Funn av kvitkurle (Pseudorchis albida – NT) er av størst interesse, og ble godt dokumentert av Melby & Gaarder (2014). I 2019 ble feltarbeidet
gjennomført seint, og arten var da visna, men i myrkanten i nord ble det sett rester av fem orkidéindivider som sannsynligvis er kvitkurle. Blant
andre rikmyrarter kan nevnes svarttopp, tranestarr, hårstarr, gulstarr, loppestarr, sannsynlig engmarihand (visna), breiull, og fjellfrøstjerne
(Bartsia alpina, Carex adelostoma, C. capillaris, C. flava, C. pulicaris, Dactylorhiza cf. incarnata ssp. incarnata, Eriophorum latifolium, Thalictrum
alpinum). Heisiv (Juncus squarrosus) er en av flere arter som viser at vegetasjonen har vestlige (oseaniske) trekk. Se også artsliste bak.
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BRUK, TILSTAND OG PÅVIRKNING
Melby & Gaarder (2014) beskriver tidligere bruk av området: «Seterdrifta i dalføret (geit) opphørte på 1950-60 tallet, og trolig også utmarksslåtten.
Fram til år 2000 var det sau på utmarksbeite som ble sluppet på Hammarkleivsætra, men i dag er det bare et forsiktig streifbeite av sau som slippes
lengre nede i dalen. Hele landskapet er i gjengroing. Særlig tydelig kan dette observeres omkring Hammarkleivsætra (Daniel Lossius, pers. medd.),
men også slåttemyrlokaliteten gror igjen.» Dette stemmer med inntrykket i 2019; det er i dag lite hevdpåvirkning, men utmarksbeite påvirker nok noe.
På akkurat denne myra er ikke slått dokumentert gjennom historiske kilder, tradisjon, navn eller kulturhistoriske funn. Det er likevel sannsynlig at dette
er ei gammel slåttemyr. Vegetasjonen er rik og nokså produktiv, og myras overflate er relativt slett og med lite tuer. Det er markert gjengroing på store
deler av myra, særlig i kantene, samt sentralt mot øst, noe som tyder på at dette er areal som tidligere har vært slått. Myra ligger nær
Hammarkleivsætra, og ville vært lett tilgjengelig for slått.
Tilstanden vurderer jeg som nokså dårlig i 2019, myra er hydrologisk intakt, men det er mye gjengroing. Store deler av arealet har oppslag av furu og
bjørk, men helt i sør, samt sentralt mot nord, er myra åpen. Det vil kreve en del ressurser å gjenoppta slåtten og skjøtte myra som slåttemyr, særlig i
samband med rydding i myrkantene.
FREMMEDE ARTER
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
KULTURMINNER
Det er ikke registrert kulturminner på lokaliteten.
SKJØTSEL OG HENSYN
Innenfor avgrensingen av lokaliteten (7 daa) kan hele arealet skjøttes, og jeg foreslår å slå myra hvert femte år i en skjøtselsfase. Det vil kreve en
vesentlig innsats med rydding av kratt i restaureringsfasen, særlig i myrkanter. Det er imidlertid fullt overkommelig å restaurere myra, og i en
skjøtselsfase tror jeg ikke det vil være særlig vanskelig å holde lokaliteten i god hevd. Jeg vurderer at det er krattoppslag som krever rydding på ca. 5
daa, det vil si over halve arealet, men det varierer hvor tett krattoppslaget er.
Tohjulstraktor med slåttesnute (bjelkeslåmaskin) kan brukes, men arealet er ikke større enn at ljå eller kantklipper med knivblad kan dekke
behovet. En mekanisk høyvender er erfaringsmessig svært arbeidsbesparende, men lokaliteten kan også rakes for hand. Bruk av ljå og rive er i
tråd med gammel tradisjon, og det er den beste måten å skjøtte slåttemyr på. Ljåslått krever imidlertid erfaring og er arbeidskrevende, og ut fra
erfaring med bruk av maskinelt utstyr vet vi at det sparer svært mye tid og gir en god slåtteeffekt. Fra et vegetasjonsøkologisk synspunkt er det
ingen sterke grunner til å anbefale den ene metoden over den andre. Dette er i større grad et praktisk spørsmål som den som utfører slåtten bør
vurdere. Det er langt til veg, og jeg anbefaler derfor å kjøpe inn nødvendig utstyr og lagre det på Hammarkleivsætra. Behov for maskinelt utstyr
bør vurderes samla for alle lokalitetene som er aktuelle å skjøtte i området.
Slått bør gjennomføres i månedsskiftet juli – august, og helst i en godværsperiode for å lette arbeidet og unngå kjøreskader. Det bør tas særskilt
hensyn til forekomsten av kvitkurle. Jeg mener det skal slås som ellers rundt, men vil anbefale høg slåttestubb og særlig forsiktig bruk av maskiner i
kanten i nord. Oppsamling og fjerning av gras etter slåtten er en viktig del av skjøtselsarbeidet. Det beste er om fôret kan brukes, men det er
erfaringsmessig vanskelig å få til praktiske ordninger som fungerer. Tradisjonelt ville høyet blitt kjørt ut med hest og slede vinterstid, og utkjøring
med skuter er et alternativ. Hvis det ikke lar seg gjøre å få brukt fôret bør graset brennes. Det lønner seg da å etablere et par faste bålplasser
som ligger trygt til med tanke på potensiell skogbrann, og som ikke gir næringssig inn på de mest artsrike delene av myra (i nord). Ved
restaurering (rydding og første gangs slått) vil høyet ofte være av nokså dårlig kvalitet på grunn av mye dødt gras og kvist, og det vil være
hensiktsmessig å brenne dette.
Ved rydding er det svært viktig å kappe busker og små trær under bakkenivå, hvis ikke skaper det store vansker for skjøtselen i årene etterpå.
Utstyret blir fort slitt, uskarpt og går i stykker hvis vi stadig slår inn i gamle stubber. Det er langt å foretrekke å rydde et lite areal skikkelig framfor
å rydde store flater på en dårlig måte. Det gir ofte godt resultat hvis to stykker går sammen og rydder. Den ene drar opp skuddet/kvisten som skal
fjernes, og den andre hogger av skuddet/stammen godt under overflatenivået med øks. Resten av stammen vil da bli liggende under overflata,
og nyskudd som skyter opp er lette å slå. Rydding med ryddesag fungerer ofte svært dårlig, og jeg anbefaler det ikke. Både bjelkeslåmaskin og
skiveslåmaskin kan ta små busker med inntil ca. fingertykkelse på stammen, men dette sliter på utstyret. Det er viktig å «rydde nedenfra», det vil
si å begynne med kratt og små trær, og være tilbakeholden med å hogge større trær. Erfaring viser at gamle bjørker som får stå hindrer
krattoppslag, men hvis de hogges kommer det raskt en mengde nye skudd som krever mye innsats for å holde i sjakk. All hogst av større trær
må derfor gjøres forsiktig, og det bør plukkes enkelttrær over flere år framfor å hogge mye på en gang. Oppkvisting kan være et godt alternativ
der det er vanskelig å komme til. Kratt kan fjernes raskt, men ikke i et større område enn det vi klarer å følge opp med slått eller beite i etterkant.
Alt areal som ryddes må slås etterpå. Kun rydding uten påfølgende slått gir nesten uten unntak problem med krattoppslag innen om lag ti år.
Kvist må fjernes, og brenning er ofte det enkleste og beste alternativet.
DEL AV HELHETLIG LANDSKAP
Myra ligger i et område med klar påvirkning av tidligere hevd, både slått og beite. Flere sannsynlige slåttemyrer ligger lenger øst, og navn som
Nybudalen og Gammelbudalen har sannsynligvis sammenheng med slåtten. Myra ligger nær Hammarkleivsætra, og er en del av det
kulturhistoriske miljøet ved vollen.
VERDIBEGRUNNELSE
Lokaliteten er gitt verdi C som naturtypelokalitet (slåtte- og beitemyr) fordi den er ei intakt, lita slåttemyr i mellomboreal vegetasjonssone som er
nokså gjengrodd. Rik vegetasjon dekker en høg andel av myra. Melby & Gaarder (2014) ga myra verdi B ut fra en tidligere utgave av DN- håndbok13 med noe andre nyanser i kriterier for verdisetting.
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SKJØTSELSPLAN
DATO skjøtselsplan:
Oktober 2019

UTFORMET AV:
Anders Lyngstad

UTM
NR 15,15

Gnr/bnr.
100/7

FIRMA:
NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for
naturhistorie
AREAL (nåværende):
7 daa

Kontakt med grunneier/bruker (ev /informant). Før opp tidsperioder, ev datoer.
Navn: Daniel Lossius, sommer og høst 2019.

AREAL etter

evt.restaurering:

7 daa

Del av verneområde?
Nei

Type kontakt (befaring, tlf, e-post med mer)
Telefonsamtaler

MÅL:
Hovedmål for lokaliteten: Gjenskape ei tradisjonell slåttemyr som en del av kulturlandskapet ved Hammarkleivsætra.
Konkrete delmål: Gjennomføre rydding og slått på ca. 7 daa gjengroende slåttemyr i løpet av perioden 2020-2025. Fra 2025 og framover vil målet
være å etablere en femårssyklus med ekstensiv slått av hele arealet.
Rydding og restaureringsslått kan tas på ett år eller fordeles over flere år, men fullføres innen 2025. Det må påregnes ganske mye arbeid med
rydding. Det kan være vanskelig å finne en naturlig avgrensing av skjøtselsarealet opp mot kanten i nord og øst, og her må den som gjennomfører
skjøtselen gjøre seg opp en mening om hva som er fornuftig. Hvis det er tvil om avgrensingen på kartet er hensiktsmessig bør vegetasjonsgrenser i
terrenget følges. I sør er det naturlig å avgrense skjøtselsarealet mot bekken som krysser myra. Blaute områder («gjøsshøl») med lite vegetasjon bør
ikke slås, det samme gjelder en del tuer som ligger spredd på myra.
Det er svært viktig å notere nøyaktig hvilket areal som har blitt henholdsvis rydda, slått og raka hvert år. Helst bør skjøtselsgrenser gås opp og
dokumenteres med GPS. Erfaring viser at der det slurves med dette mister vi fort oversikt over hva som ble slått når, og det gjør det vanskeligere å
evaluere skjøtselen.
Prioritering (år)

Antall daa og
timer

Generelle tiltak, restaureringsfase 2020-2025:
Rydding
Restaureringsslått
Manuell raking, vending og bortkjøring av høy*
Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy*

2020-24
2020-24
2020-24
2020-24

5 daa/25 t
7 daa/10,5 t
7 daa/28 t
7 daa/14 t

Generelle tiltak, skjøtselsfase 2025-:
Middels tung slått
Lett slått
Manuell raking, vending og bortkjøring av høy*
Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy*

2025/30/35
2025/30/35
2025/30/35
2025/30/35

3,5 daa/3 t
3,5 daa/2 t
7 daa/28 t
7 daa/14 t

AKTUELLE TILTAK:

Kontroll:
(Dato)

Aktuelle restaureringstiltak, utover de generelle: Aktuelle årlige skjøtselstiltak, utover de generelle: *Jeg har lagt inn anslag for tidsbruk både med og uten bruk av mekanisk redskap.
UTSTYRSBEHOV:
Tohjulstraktor med slåttesnute (bjelkeslåmaskin) eller tilsvarende redskap, mekanisk venderive, jernhest e.l. med henger for
oppsamling/transport av gras, river, kantklipper med knivblad (evt. ljå og slipestein for sliping av ljåblad), øks, motorsag. Det vil antakelig være
nødvendig med ei enkel redskapsbu på setra for å lagre utstyr. Utstyrsbehovet må sees i sammenheng med annen skjøtsel i området.
OPPFØLGING:
Skjøtselsplanen skal evalueres innen 5 år, det vil si etter slåtten i 2025.
Behov for registrering av spesifikke artsgrupper: Ingen
Tilskudd søkt år:

Søkt til:

Tilskudd tildelt år:

Tildelt fra:

Skjøtselsavtale parter:
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ANSVAR:
Person(-er) som har ansvar for iverksettelse av skjøtselsplanen: Daniel Lossius i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag.

Kilder

Anders Lyngstad: Feltregistreringer i området 19.9. 2019.
Melby, M.W & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Hammarkleivsætra sør 1 i Hemne kommune, SørTrøndelag fylke. – Miljøfaglig Utredning, notat 2014-26: upag.
Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. – Statens kartverk, Hønefoss.

Ortofoto/kart

Figur 1. Avgrensing av området som foreslås skjøtta på myra øst for Hammarkleivsætra. Hollaelva vises i
sør. 100 m rutenett, UTM sone 33V. Bakgrunn: Ortofoto fra 2014, norgeibilder.no.
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Bilder
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Figur 2. Fotopunkt 1 nær kanten av myra i sørvest (UTM 33V 702850,21482) med ni foto som dekker 360°.
Bildet i full bredde øverst er gjentak av fotografiet fra forsida av første skjøtselsplan (Melby & Gaarder
2014). De påfølgende bildene er tatt mot Ø, så S, V og tilbake mot N. Foto: Anders Lyngstad 19.9. 2019.
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Figur 3. Fotopunkt 2 i overgangen mellom myr og fastmark sør for slåttemyrlokaliteten (UTM 33V
702846,21486) med fire foto som dekker 180°. Bildene er tatt mot V, så N, og Ø. Foto: Anders Lyngstad
19.9. 2019.

Figur 4. Artsrik myrkant med ekstremrik, kildepåvirka fastmattevegetasjon i nordkant av myra. Foto: Anders
Lyngstad 19.9. 2019.
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Artsliste
Tabell 1. Artsliste tatt opp av Anders Lyngstad 19.9. 2019, med 78 registrerte taksoner.

Norsk navn

Vitenskapelig navn

Trær, busker og lyng
Gråolder
Kvitlyng
Bjørk
Røsslyng
Krekling
Klokkelyng
Einer
Gran
Sølvvier
Svartvier
Blåbær
Blokkebær
Tyttebær

Alnus incana
Andromeda polifolia
Betula pubescens
Calluna vulgaris
Empetrum nigrum coll.
Erica tetralix
Juniperus communis
Picea abies
Salix glauca
Salix myrsinifolia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea

Urter
Marikåpe
Svarttopp
Harerug
Bjønnkam
Skrubbær
Kvitbladtistel
Sumphaukeskjegg
Engmarihand
Smalsoldogg
Fjelløyentrøst
Mjødurt
Kvitmaure
Skogstorkenebb
Svæve
Følblom
Stri kråkefot
Bukkeblad
Jåblom
Tettegras
Nattfiol
Tepperot
Kvitkurle
Perlevintergrønn
Engsoleie
Småengkall
Tågebær
Fjelltistel
Dvergjamne
Blåknapp

Alchemilla sp.
Bartsia alpina
Bistorta vivipara
Blechnum spicant
Chamaepericlymenum suecicum
Cirsium heterophyllum
Crepis paludosa
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata
Drosera longifolia
Euphrasia wettsteinii
Filipendula ulmaria
Galium boreale
Geranium sylvaticum
Hieracium sp.
Leontodon autumnalis
Lycopodium annotinum ssp. annotinum
Menyanthes trifoliata
Parnassia palustris
Pinguicula vulgaris
cf. Platanthera bifolia
Potentilla erecta
Pseudorchis albida
Pyrola minor
Ranunculus acris coll.
Rhinanthus minor
Rubus saxatilis
Saussurea alpina
Selaginella selaginoides
Succisa pratensis
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Norsk navn
Fjellfrøstjerne
Myrfiol

Vitenskapelig navn
Thalictrum alpinum
Viola palustris

Grasvekster
Engkvein
Smyle
Tranestarr
Hårstarr
Særbustarr
Stjernestarr
Gulstarr
Trådstarr
Vanlig slåttestarr
Bleikstarr
Kornstarr
Sveltstarr
Loppestarr
Flaskestarr
Slirestarr
Sølvbunke
Duskull
Breiull
Torvull
Sauesvingel
Geitsvingel
Skogsiv
Ryllsiv
Lyssiv
Heisiv
Engfrytle
Hengeaks
Blåtopp
Finnskjegg
Rome
Sivblom
Bjønnbrodd
Bjønnskjegg
Myrsauløk

Agrostis capillaris
Avenella flexuosa
Carex adelostoma
Carex capillaris
Carex dioica
Carex echinata
Carex flava
Carex lasiocarpa
Carex nigra var. nigra
Carex pallescens
Carex panicea
Carex pauciflora
Carex pulicaris
Carex rostrata
Carex vaginata
Deschampsia cespitosa
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Festuca ovina
Festuca vivipara
Juncus alpinoarticulatus
Juncus articulatus
Juncus effusus
Juncus squarrosus
Luzula multiflora ssp. multiflora
Melica nutans
Molinia caerulea
Nardus stricta
Narthecium ossifrahum
Scheuchzeria palustris
Tofieldia pusilla
Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum
Triglochin palustris
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Vedlegg 21

Skjøtselsplan for Kustakkslettet og
Femstakkmyra, slåttemyr, Røyrvik kommune,
Trøndelag fylke.

Forsidebilde: Jon Johansen ved en av de gamle stakkstengene på Femstakkmyra. Foto: Anders Lyngstad 24.8. 2011

FIRMANAVN OG ÅRSTALL: NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie 2019
PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Anders Lyngstad
OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen i Trøndelag
LITTERATURREFERANSE (for skjøtselsplanen): Lyngstad, A., Grenne, S., Thorvaldsen, P., Velle, L.G. &
Øien, D.-I. 2019. Revidering av skjøtselsplaner for slåttemark og slåttemyr i Trøndelag i 2019. –
NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2019-17: 352-371.
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B. Spesiell del:

(se veiledning til tabellen nederst i dokumentet)

SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase)
Navn på lokaliteten
Kustakkslettet og Femstakkmyra
ID i Naturbase
BN00084894

Kommune
Røyrvik

Registrert i felt av:
Anders Lyngstad

Dato:
24.8. 2011

Eventuelle tidligere registreringer (år og navn) og andre kilder (skriftlige og muntlige)
Lyngstad, A., Øien, D.-I. & Moen, A. 2012. Slåttemyrundersøkelser i Nord- og Sør-Trøndelag. – NTNU
Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2012-6: 1-150.
Mona, A. Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. –
Norsk landbruksrådgiving Nord-Trøndelag rapport 2012-4: 1-15. upubl.
Hovednaturtype:
Slåtte- og beitemyr

% andel
100

Verdi (A, B, C):

Områdenr.

Skjøtselsavtale:
Inngått år:
Utløper år:

Utforminger:

% andel

Rik slåttemyr

80

Intermediær slåttemyr

20

Annen dokumentasjon (bilder, belagte arter m.m.)

A

Bilder fra lokaliteten fins hos NTNU Vitenskapsmuseet.

Påvirkningsfaktorer (kodeliste i håndbok 13, vedlegg 11)
P1Obv, P1Od
Stedkvalitet

Tilstand/Hevd

< 20 m

God

X

Bruk (nå):
X

Slått

20 – 50 m

Svak

Beite

50-100 m

Ingen

Torvtekt

> 100 m

Gjengrodd

Gjødsling

Dårlig

Brenning

Vegetasjonstyper (bare for myrareal):
X

L1 Skog-/krattbevokst intermediær myr
L2 Intermediær fastmattemyr
L3 Intermediær mykmatte/løsbunnmyr (vanlig)
M1 Skog-/krattbevokst rikmyr
M2 Middelsrik fastmattemyr (dominerende)
M3 Ekstremrik fastmattemyr
M4 Rik mykmatte/løsbunnmyr (vanlig)

OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen)
INNLEDNING

Utmarksslåtten har hatt stort omfang i Trøndelag, og den første jordbrukstellingen fra 1907 viser at det i Trøndelagsfylkene var 526 km2 med
utmarksslått (ca. 2 % av landarealet). Alle typer jordvannsmyr (minerotrof myr) ble nyttet som slåttemyr, men myrmassivtypene bakkemyr og
flatmyr har vært viktigst, og særlig de myrene som har rik (basekrevende) vegetasjon. Tradisjonen med myrslått har vært viktig i hele landet, og
Trøndelag ser, som sagt, ut til å være en av regionene der myrslåtten har vært viktigst. Dette skyldes nok at det har vært mye godt egnet myr
tilgjengelig, samt at behovet for høy fra utmarka har vært stort. Opphør av slått med påfølgende gjengroing er den største trusselen mot
slåttemyrene, og særlig slåttemyrkanten er utsatt. I Røyrvik har det også vært omfattende utmarksslått, og det er registrert mange slåttemyrer i
kommunen (Moen et al. 2006, Lyngstad et al. 2007, 2012).
BELIGGENHET OG NATURGRUNNLAG:
Kustakkslettet og Femstakkmyra ligger i et landskap med mange slåttemyrer ved garden Myrmo i Hudningsdalen, og er beskrevet av Lyngstad et al.
(2012):
Området ligger i høgdelaget ca. 450-550 moh., i nordboreal vegetasjonssone, og i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon. Det meste av
området har rik berggrunn med fyllitt, grønnstein, kalkstein og marmor, dette er den samme kalkåra som vi finner i Lybekkdalen. I
nordvest ved Lomtjønnin og vestover mot Husvikruet og Husvika er det sandstein i grunnen. Flora og vegetasjon gjenspeiler dette, på
de rike bergartene er det rik flora, mens på den basefattige sandsteinen er det nokså artsfattig og triviell flora. (…)
Bakkemyr og flatmyr er vanligst i området, men strengmyr og ombrotrof myr finnes også flere steder. Det er stor variasjon i de slåtte
myrtypene på Myrmo. De to lokalitetene Kustakkslettet og Femstakkmyra samt Myr S for Bjørbekken skiller seg ut med å ha særlig høg
verdi. Kustakkslettet og Femstakkmyra har store arealer ekstremrik myrvegetasjon og rik engskog som det er dokumentert har blitt slått.
Sjølve Kustakkslettet og Femstakkmyra ligger 510-550 moh., berggrunnen er fyllitt, glimmerskifer og amfibolitt, og med et tynt morenedekke
under torva (https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn).

353

NATURTYPER, UTFORMINGER OG VEGETASJONSTYPER
Fra Lyngstad et al. (2012):
Kustakkslettet har den rikeste myrvegetasjonen, og ekstremrik og middelsrik fastmattemyr dominerer. (…) Femstakkmyra har mest
middelsrik fastmattevegetasjon, men her er også noe ekstremrik og intermediær vegetasjon. Begge myrene er flate eller slake, det
meste av myrarealet er flatmyr, men mot kantene av særlig Femstakkmyra er det en del bakkemyr også. Mellom Kustakkslettet og
Femstakkmyra og i kanten av myrene er det betydelige arealer rik engskog som tidligere ble slått, dette bidrar til diversiteten på
lokaliteten. (…)
På vestsida av bekken som krysser Femstakkmyra er myrflatene mest fattige og intermediære, og Jon Johansen (pers. medd.)
opplyser at det for det meste var de noe rikere myrkantene som ble slått her. Helt i nordvest er det tatt med et lite myrparti med fattig
bakkemyr der det her stått ei stakkstang. (…) Det er flere slåttemyrer lenger vest (nord for Lomtjønnin), men i det området er
vegetasjonen nesten utelukkende fattig og intermediær. Myrene virker lite produktive, samtidig er det en del gjengroing med bjørk og
med store tuer vortetorvmose (Sphagnum papillosum). I forhold til arealet som er inkludert i lokaliteten har disse myrene mindre
biologisk interesse.
Det kan i tillegg nevnes at det er et stort areal med rik mykmatte- og løsbunn vest på Kustakkslettet, denne delen av myra får vatn fra en bekk
som tømmer seg utover myra og holder den konstant blaut.
ARTSMANGFOLD:
Det ble registrert 96 karplantearter på lokaliteten i 2019 (se vedlegg), men jeg venter at det kan dukke opp en del flere ved mer omfattende
undersøkelser. En rekke rikmyrarter finnes her, bl.a. svarttopp, klubbestarr, gulstarr, skogmarihand, engmarihand, lappmarihand, breiull,
fjelløyentrøst, stortveblad, fjellpestrot, nattfiol, fjellfrøstjerne og myrsauløk (Bartsia alpina, Carex buxbaumii, C. flava, Dactylorhiza fuchsii, D. incarnata
ssp. incarnata, D. lapponica, Eriophorum latifolium, Euphrasia wettsteinii, Listera ovata, Petasites frigidus, Platanthera bifolia, Thalictrum alpinum,
Triglochin palustris). Arter som forekommer både på rikmyr og intermediær myr er bl.a. særbustarr, jåblom, myrklegg, fjelltistel, bjønnbrodd og sveltull
(C. dioica, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Saussurea alpina, Tofieldia pusilla, Trichophorum alpinum). I tillegg kan nevnes marigras,
olavsstake, kranskonvall, tågebær og ballblom (Hierochloe odorata, Moneses uniflora, Polygonatum verticillatum, Rubus saxatilis, Trollius
europaeus), disse opptrer i første rekke i rike myrkanter og i rik skog. Kongsspir (Pedicularis sceptrum-carolinum) er en østlig art som vokser i myr og
blaute sig. Den opptrer sammen med den vestlige arten rome (Narthecium ossifragum) på lokaliteten. Typisk for rikmyr er dominans av såkalte
brunmoser i botnen, på fastmattene først og fremst myrstjernemose (Campylium stellatum). Også på Kustakkslettet og Femstakkmyra er
myrstjernemose vanlig.
BRUK, TILSTAND OG PÅVIRKNING:
Bruk og tilstand er beskrevet av Lyngstad et al. (2014):
Den tradisjonelle bruken er godt kjent siden Jon Johansen, far til grunneier Janne B. Johansen, var med på slåtten som ung. Jon
Johansen deltok på befaringa 24.08. 2011, og påviste blant annet flere steder der stakkstenger står eller har stått. Generelt er myrene
her lite gjengrodde, og siden de ligger i et landskap med aktiv gardsdrift er de lett tilgjengelige og lette å skjøtte. Gardfolket på Myrmo er
interesserte i å ta opp tradisjonen med slått, og sommeren 2012 ble det rydda og slått på Kustakkslettet. En skjøtselsplan for
Kustakkslettet og Femstakkmyra er under utarbeiding av Norsk landbruksrådgivning. (…)
Femstakkmyra ble slått under krigen, etter dette tok slåtten slutt. Det er flere stakkstenger på lokaliteten, to av disse står enda, ei på
Kustakkslettet og ei på Femstakkmyra. Myrene ble beita fra 1967 til 1985 (…). Jon Johansen (pers. medd.) opplyser at myra ofte ble
slått hvert år. Dette er uvanlig i Trøndelag, og tyder på at produksjonen er høg. (…) Begge myrene framstår i dag som åpne, men i
gjengroing. Noe krattoppslag fins, men mengdene er ikke så store enda at det vil være problematisk å skjøtte myrene. Overflata er
småtuete, dette skyldes nokså sikkert tråkkpåvirkning gjennom beitet. Tuer som skyldes gjenvoksing er det lite av. Vegen som går opp
til Kustakkslettet har en lokal dreneringseffekt som gir krattoppslag, men samtidig gir den lett adkomst til myrene. Bortsett fra denne
vegen er det ingen inngrep på lokaliteten.
Dette er en av en av få lokaliteter i Norge der grunneier har satt i gang med restaurering av slåttemyr, i hvert fall på areal med et visst omfang.
2019 er det åttende året med slått siden hevden tok til igjen, og tilstanden er bedre i dag enn i 2011. Store områder er rydda og «slått opp»
med godt resultat, og gjengroinga er reversert. Videre framover vil det fortsatt være aktuelt med en del rydding i myrkanter og engskog, og en
del av dette vil være på areal som ikke var med i skjøtselsplanen fra 2012.
Deler av disse myrene er blaute, og det har skapt vansker for skjøtselen, særlig på den nordvestre delen av Femstakkmyra. Her har det blitt en
del spor, og det viser at vi må tenke nytt rundt skjøtselen på akkurat dette området. Det er også et par grunne grøfter som drenerer vatn ut av
myra, ei på Kustakkslettet som vises ganske godt, og ei mindre på Femstakkmyra. Grøfting av myr er aldri av det gode, og kan ikke anbefales
sjøl om myrene er blaute.
FREMMEDE ARTER:
Ingen observerte.
KULTURMINNER:
Det er registrert flere stakkstenger på lokaliteten.
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SKJØTSEL OG HENSYN
Det er om lag 120 daa som er godt egnet for skjøtsel på lokaliteten (A-F i figur 1), og som jeg foreslår å slå hvert femte år. Dette vil gi et
gjennomsnittlig årlig slåtteareal på 24 daa, og inndelingen i delområder er gjort med tanke på å få til en god fordeling av arbeidsmengde mellom år.
Det meste av dette har allerede blitt rydda og slått, men jeg foreslår å legge til en del areal i myrkanter og engskog som ikke var omfattet av den
forrige skjøtselsplanen. Dette utgjør om lag 22 daa, ca. 8 daa vest på Kustakkslettet (innen A, slås 2020), ca. 3 daa øst på Kustakkslettet (innen B,
slås 2021), 3 daa sørøst på Femstakkmyra (innen D og E, slås 2022 og 2023), og ca. 8 daa nord på Femstakkmyra (innen F, slås 2024). I tillegg er
det ca. 20 daa vest på Femstakkmyra (G) som har blitt slått, men som er komplisert å slå fordi myra er blaut. Dette arealet foreslår jeg å beholde i
skjøtselsplanen, men med slått hvert tiende år.
Det botanisk viktigste arealet er de rike myrkantene nord på Kustakkslettet, i områdene A og C. Minst viktig er den intermediære vegetasjonen
nordvest på lokaliteten (G). Det vil fortsatt kreves noe innsats med rydding av kratt i myrkanter og engskog, men store deler av slåttemyrene vil nå gå
over fra en restaureringsfase til en skjøtselsfase.
Det er en utfordring med skader på grunn av kjøring på Kustakkslettet og Femstakkmyra, og dette bør være et sentralt tema i den videre skjøtselen.
Jeg foreslår derfor at det lages en plan for kjøretraséer. Grunneier kjenner området og utstyret best, og bør lage et utkast til en plan, og så foreslår
jeg at endelige traséer blir bestemt ved en befaring sommeren 2020. Traséer bør legges på fastmark der det er mulig, og jeg tror det vil la seg gjøre
de fleste stedene. Det er viktig å understreke at dette ikke er tenkt som breie veger med fundamentering etc., men som traséer tilpassa i terrenget, og
der det ikke skal være større inngrep enn klopplegging (evt. små bruer) for å ta seg fram over bekker og fuktige partier.
Noen steder har det blitt litt kjøreskader på myra, og særlig et par steder nordvest på Femstakkmyra bør det tas grep for å unngå erosjon. Det vil
antakelig være nok å legge tilbake torv og jevne til med en spade.
Det kan være vanskelig å få nytta graset som slås, særlig om det ikke er god høytørk. Jeg anbefaler å brenne gras som ikke kan brukes til fôr, og det
bør etableres en del faste bålplasser som ligger gunstig til i forhold til transport av gras, og, ikke minst, brannfare. Kompostering av gras fra slåttemyr
har vært prøvd ut på Sølendet, og fungerte dårlig der. Graset blir gjerne liggende uten å brytes helt ned, og etter noen år gror haugene til med mose.
Ved slike hauger blir det vanskelig å skjøtte myra; det blir tungt å slå, og ekstra næringstilførsel gir høgvokst vegetasjon og potensielt økt
krattoppslag. Dette er den samme prosessen som gir krattoppslag rundt gamle stakkstenger.
DEL AV HELHETLIG LANDSKAP:
Kustakkslettet og Femstakkmyra er to av de viktigste myrene i slåttemyrlandskapet på Myrmo, og er i stor grad en del av et helhetlig landskap.
VERDIBEGRUNNELSE:
Lokaliteten er gitt verdi A som naturtypelokalitet (slåtte- og beitemyr) fordi slått er godt dokumentert, arealet er stort, myra har lite inngrep, er relativt
lite gjengrodd (og i 2019 er mye i god hevd), og har mye ekstremrik myrvegetasjon.

SKJØTSELSPLAN
DATO skjøtselsplan:
November 2019

UTFORMET AV:
Anders Lyngstad

UTM
VM 355,975

Gnr/bnr.
73/6

FIRMA:
NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for
naturhistorie
AREAL (nåværende):
111

AREAL etter evt.restaurering:
140

Del av verneområde?
Nei

Kontakt med grunneier/bruker (ev /informant). Før opp tidsperioder, ev datoer.

Type kontakt (befaring, tlf, e-post med mer)

Befaring og samtale 24.8. 2011 med Jon Johansen og Janne Britt Johansen
(grunneier), befaring 14.7. 2014 med Jon Johansen, Janne Britt Johansen og
Torbjørn Haugen. Samtaler med Janne Britt Johansen 10.7. 2019.

Befaring og kontakt på e-post.
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MÅL:
Hovedmål for lokaliteten: Holde hevden vedlike på ei tradisjonell slåttemyr.
Konkrete delmål:
•
Førsteprioritet: Slå hvert femte år på ca. 120 daa rik slåttemyr som har blitt restaurert i perioden 2012-2019. Jeg har delt myrene i ni
delområder (A-I, figur 1), se under for konkrete forslag til skjøtsel for ulike delområder og år fram til 2030.
•
Andreprioritet: Gjennomføre rydding og slått av ca. 22 daa rik, gjengroende myrkant og engskog i løpet av perioden 2020-2024. Det
kan godt hende at det bare lar seg gjøre å rydde deler av de foreslåtte arealene på dette omdrevet, og da kan ryddinga fortsette i neste
omdrev
•
Etablere stier/traséer på fastmark for å begrense kjøreskader på myra
•
Etablere bålplasser
I 2020 prioriteres rydding og slått innen område A på Kustakkslettet (ca. 24 daa). Mye av dette er restaurert og i god hevd, men det er et større
område helt i vest (myr) samt nord for vegen (engskog og myrkant) som ikke har vært rydda og slått tidligere (ca. 8 daa). Det kan også være behov
for å rydde enkelte andre steder i myrkantene innen A. Kjørespor innen område F og G bør repareres for å unngå erosjon.
I 2021 fortsetter rydding og slått innen område B (ca. 24 daa), som utgjør den østlige delen av Kustakkslettet og deler av Kustakksletthalsen. Også
her er mye av arealet restaurert og i god hevd, men jeg har inkludert et område med engskog i øst som vil kreve mye arbeid å rydde og slå (ca. 3
daa). Det kan også være at kantene vil kreve en del arbeid, kanskje særlig i sør og (ved bekken) mot område A.
I 2022 prioriteres rydding og slått på område C (ca. 11 daa) nord på Kustakkslettet, samt på område D sør på Femstakkmyra og i Kustakkhalsen (ca.
11 daa). Storparten av arealet er rydda, men særlig innen D vil det fortsatt være behov for rydding i myrkantvegetasjon (utgjør et par dekar).
Avgrensingen av område D er gjort som den er for å prøve å fordele tidsbruk og behovet for innsats relativt likt mellom år.
I 2023 slås område E (ca. 28 daa), som i praksis utgjør resten av Femstakkmyra sør og øst for bekken. Her er det en del myrkant i øst som bør
ryddes, men storparten av arealet er rydda og rimelig greit å slå. Dette er årsaken til at det er kalkulert med at det kan slås mer areal per år her enn
ellers på lokaliteten.
I 2024 prioriteres rydding og slått av område F (ca. 21 daa) nordvest på Femstakkmyra. Storparten av arealet er bratt bakkemyr, og mye av det er
nord for områdene som til nå har blitt rydda og slått på denne delen av Femstakkmyra. Det bør i tillegg slås en smal sone (noen få meter brei) langs
bekken. Arealet som er best egna til slått har fast torv, og er ikke så fuktig som mye av myrarealet nordvest for bekken. Den som slår må finne ei
passende avgrensing mot de blaute delene av myra; her må grensene på kartet sees som veiledende (figur 1). Særlig i bakkene i nord vil det være
behov for rydding i myrkantvegetasjon (ca. 8 daa).
Neste rotasjon blant delområder som slås hvert femte år vil etter denne planen starte i 2025. Område G på Femstakkmyra foreslår jeg å slå hvert
tiende år, og med neste slått i 2030. Jeg har satt inn forslag på årstall for skjøtsel fram tom. 2030, men skjøtselen bør evalueres i 2024 for å se om
endringene jeg foreslår i den reviderte skjøtselsplanen fungerer godt eller ikke. Vi må forvente at det kan være noe areal som krever mer innsats enn
forutsett, og været vil også bestemme hvor langt vi kommer med arbeidet. Hvis det er areal som står igjen etter en sesong foreslår jeg å ta det med
året etter.
Tradisjonelt har i hvert fall deler av Kustakkslettet blitt slått årlig, og dette er det eneste stedet jeg har hørt om der dette ble gjort. Slått annethvert år
var vanligere, og enda lengre intervall ble brukt der myra var mindre produktiv. Slått hvert femte år avviker en god del fra det tradisjonelle regimet,
men jeg tror det er nok til å holde krattet unna, og til å opprettholde god tilstand på Kustakkslettet og Femstakkmyra. Dette bør vurderes ved neste
gjennomgang av skjøtselsplanen.
Områdene merka H og I kan inkluderes i skjøtselen, men jeg har i denne omgang ikke fremma konkret forslag om skjøtsel her. Område H er
produktiv myrkant og engskog langs bekken, og er tett bevokst med kratt og trær. Det er sannsynlig at dette har vært slått, men det er mer usikkert
enn resten av lokaliteten. Det vil være svært arbeidsomt å restaurere dette arealet, og det bør derfor prioriteres lågere enn områdene A-G. Område I
er den blauteste delen av Kustakkslettet, og var ei viktig slåttemyr. Det er klart at området bør skjøttes, men det vil være krevende å slå her uten å
lage for mye kjørespor, og dette er hovedgrunnen til at jeg ikke inkluderer denne delen av myra. Slike blaute myrer gror dessuten saktere igjen enn
tørrere myr, slik som på tuer og i fastmatte, samt på myrkant. Med mer erfaring med slått på blaut myr, hva slags type utstyr som egner seg etc., kan
det bli aktuelt å ta opp slått her i framtida.
I det videre tar jeg med en del generelle skjøtselsanbefalinger som jeg prøver å sette i sammenheng med skjøtselen på Kustakkslettet og
Femstakkmyra. Mye av dette kjenner grunneier svært godt til gjennom flere års erfaring med skjøtsel, men jeg inkluderer likevel dette slik at planen
kan brukes som et enkelt oppslagsverk.
Slått bør gjennomføres i månedsskiftet juli – august, og helst i en godværsperiode for å lette arbeidet og unngå skader på myra. Oppsamling og
fjerning av gras etter slåtten er en viktig del av skjøtselsarbeidet. Tradisjonelt ville høyet blitt kjørt ut med hest og slede vinterstid, men fordi mye
av lokaliteten ligger nært veg kan det være gjennomførbart å ta ut graset på sommers tid. Alternativet er å kjøre det ut med skuter på vinteren,
eller å brenne det. Så langt har graset ofte blitt samla og deponert i myrkantene, men jeg anbefaler ikke dette bl.a. på grunn av fare for ekstra
krattoppslag, og fordi det gjør det vanskelig å slå dette arealet seinere. Ved restaurering (rydding og første gangs slått) vil høyet ofte være av
nokså dårlig kvalitet på grunn av mye dødt gras og kvist, og det kan være hensiktsmessig å brenne dette uansett.
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MÅL (Forts.):
Lokaliteten kan slås med ljå og rakes for hand. Dette er i tråd med gammel tradisjon, og det er den beste måten å skjøtte slåttemyr på. Ljåslått
krever imidlertid erfaring og er arbeidskrevende, og ut fra erfaring med bruk av maskinelt utstyr vet vi at det sparer mye tid og gir en god
slåtteeffekt. Fra et vegetasjonsøkologisk synspunkt er det derfor ingen sterke grunner til å anbefale den ene metoden over den andre. Dette er i
større grad et praktisk spørsmål som den som utfører slåtten bør vurdere, men jeg har lagt til grunn at det blir brukt lett maskinelt utstyr ved
skjøtselen. Jeg er klar over at det delvis har blitt brukt en vanlig (men liten) traktor ved skjøtselen i perioden 2012-2019. Vi (ved VM) anbefaler
ikke så stort og tungt utstyr ved slått på myr; det kan gå bra i (langvarig) tørt vært på tørre partier med særlig fast torv, men vi mener det er for
stor fare for å kjøre i stykker myra. Basert på befaringen i 2019 mener jeg det er grunn til å holde på dette rådet, og anbefaler slått med
tohjulstraktor. På de blauteste partiene kan det være en fordel med dobbelt sett hjul på tohjulstraktoren, dvs. fire hjul/to doble hjul på samme
aksling. Dette er en løsning sveitserne har utvikla for å kunne slå i ekstra bratt terreng, men har vært brukt med hell på slåttemyr hos oss. Ekstra
breie dekk vil antakelig gjøre samme nytte.
Ved rydding er det svært viktig å kappe busker og små trær under bakkenivå, hvis ikke skaper det store vansker for skjøtselen i årene etterpå.
Utstyret blir fort slitt, uskarpt og går i stykker hvis vi stadig slår inn i gamle stubber. Det er langt å foretrekke å rydde et lite areal skikkelig framfor
å rydde store flater på en dårlig måte. Det gir ofte godt resultat hvis to stykker går sammen og rydder. Den ene drar opp skuddet/kvisten som
skal fjernes, og den andre hogger av skuddet/stammen godt under overflatenivået med øks. Resten av stammen vil da bli liggende under
overflata, og nyskudd som skyter opp er lette å slå. Rydding med ryddesag fungerer ofte svært dårlig, og jeg anbefaler det ikke. Både
bjelkeslåmaskin og skiveslåmaskin kan ta små busker med inntil ca. fingertykkelse på stammen, men dette sliter på utstyret. Det er viktig å
«rydde nedenfra», det vil si å begynne med kratt og små trær, og være tilbakeholden med å hogge større trær. Erfaring viser at gamle bjørker
som får stå hindrer krattoppslag, men hvis de hogges kommer det raskt en mengde nye skudd som krever mye innsats for å holde i sjakk. All
hogst av større trær må derfor gjøres forsiktig, og det bør plukkes enkelttrær over flere år framfor å hogge mye på en gang. Kratt kan fjernes
raskt, men ikke i et større område enn det vi klarer å følge opp med slått eller beite i etterkant. En tommelfingerregel er at hvis et tre er til hinder
for slåtten så bør det hogges, men ofte kommer vi langt med å kviste opp trærne til mannshøgde. Alt areal som ryddes må slås etterpå. Kun
rydding uten påfølgende slått gir nesten uten unntak problem med krattoppslag innen om lag ti år. Kvist må fjernes, og brenning er det enkleste
og beste alternativet. Bålplasser må legges slik at brenning ikke gir risiko for skogbrann.
Hvis det er tvil om avgrensingen på kartet er hensiktsmessig bør vegetasjonsgrenser i terrenget følges, og den som gjennomfører den praktiske
skjøtselen må ofte ta noen valg undervegs. Engskog med mye urter og høgvokste gras bør slås; dette er vegetasjon på fastmark som tradisjonelt var
en viktig del av slåttearealet. Fattige skogtyper (f.eks. lyngdominert skog) skal ikke slås. Det er svært viktig å notere nøyaktig hvilket areal som har
blitt henholdsvis rydda, slått og raka hvert år. Hvis det er mye stein i et område er det lite trolig at det har vært slått tidligere, og det kan da settes
igjen. Helst bør skjøtselsgrenser gås opp og dokumenteres med GPS. Erfaring viser at der det slurves med dette mister vi fort oversikt over hva som
ble slått når, og det gjør det vanskeligere å evaluere skjøtselen.
Ev. spesifikke mål for delområde(r): Tilstandsmål arter: Ingen
Mål for bekjempelse av problemarter/gjengroing: -
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Prioritering (år)

Antall daa og timer

Rydding område A
Rydding område B
Rydding område C og D
Rydding område E
Rydding område F

2020
2021
2022
2023
2024

8 daa/40 t
5 daa/25 t
3 daa/15 t
3 daa/15 t
8 daa/40 t

Restaureringsslått område A
Restaureringsslått område B
Restaureringsslått område C og D
Restaureringsslått område E
Restaureringsslått område F

2020
2021
2022
2023
2024

8 daa/12 t
5 daa/7,5 t
3 daa/4,5 t
3 daa/4,5 t
8 daa/12 t

Manuell raking, vending og bortkjøring av høy område A
Manuell raking, vending og bortkjøring av høy område B
Manuell raking, vending og bortkjøring av høy område C og D
Manuell raking, vending og bortkjøring av høy område E
Manuell raking, vending og bortkjøring av høy område F

2020
2021
2022
2023
2024

8 daa/48 t
5 daa/30 t
3 daa/18 t
3 daa/18 t
8 daa/48 t

Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy område A
Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy område B
Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy område C og D
Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy område E
Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy område F

2020
2021
2022
2023
2024

8 daa/24 t
5 daa/15 t
3 daa/9 t
3 daa/9 t
8 daa/24 t

Middels tung slått område A
Middels tung slått område B
Middels tung slått område C og D
Middels tung slått område E
Middels tung slått område F

2020
2021
2022
2023
2024

8 daa/11 t
9 daa/12 t
5 daa/7 t
5 daa/7 t
5 daa/7 t

Lett slått område A
Lett slått område B
Lett slått område C og D
Lett slått område E
Lett slått område F

2020
2021
2022
2023
2024

8 daa/16 t
10 daa/20 t
14 daa/28 t
20 daa/40 t
8 daa/16 t

Manuell raking, vending og bortkjøring av høy område A
Manuell raking, vending og bortkjøring av høy område B
Manuell raking, vending og bortkjøring av høy område C og D
Manuell raking, vending og bortkjøring av høy område E
Manuell raking, vending og bortkjøring av høy område F

2020
2021
2022
2023
2024

2 daa/12 t
3 daa/18 t
3 daa/18 t
2 daa/6 t
6 daa/36 t

Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy område A
Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy område B
Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy område C og D
Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy område E
Mekanisk raking, vending og bortkjøring av høy område F

2020
2021
2022
2023
2024

14 daa/42 t
16 daa/48 t
16 daa/48 t
23 daa/69 t
7 daa/21 t

AKTUELLE TILTAK:

Kontroll:
(Dato)

Generelle tiltak, restaureringsfase 2020-2024:

Generelle tiltak, skjøtselsfase 2020-2024:

Aktuelle restaureringstiltak, utover de generelle: Reparere kjørespor
Aktuelle årlige skjøtselstiltak, utover de generelle: Etablere kjøretraséer og
bålplasser
UTSTYRSBEHOV: Tohjulstraktor med slåttesnute (bjelkeslåmaskin) eller tilsvarende redskap, mekanisk venderive, firhjuling med svans/henger
for oppsamling/transport av gras, ljå, slipestein (for ljåblad), river, kantklipper, øks, motorsag, presenning for å dra gras.
OPPFØLGING:
Det bør gjennomføres en befaring på lokaliteten sammen med grunneier for å planlegge kjøretraséer.
Skjøtselsplanen bør evalueres etter fem år, det vil si etter slåtten i 2024.
Behov for registrering av spesifikke artsgrupper: Moser
Tilskudd søkt år:

Søkt til:
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Tilskudd tildelt år:

Tildelt fra:

Skjøtselsavtale parter:
ANSVAR:
Person(-er) som har ansvar for iverksettelse av skjøtselsplanen: Grunneier

Kilder
Lyngstad, A., Bratli, H., Rønning, G. & Aune, E.I. 2007. Naturtypekartlegging i Røyrvik kommune. –
NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2007-1: 1-43.
Lyngstad, A. 2012. Slåttemyrundersøkelser i Nord-Trøndelag 2013-2014. – NTNU Vitenskapsmuseet
naturhistorisk rapport 2016-2: 1-117.
Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. – Statens kartverk, Hønefoss. 199 s.
Moen, A., Lyngstad, A., Nilsen, L.S. & Øien, D.-I. 2006. Kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets
kulturlandskap i Midt-Norge. – NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2006-3: 1-98, 5 vedl.
Mona, A. 2012. Skjøtselsplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr, Røyrvik kommune,
Nord-Trøndelag. – Rapport Norsk landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2012-4: 1-15.

Ortofoto/kart og bilder

Figur 1. Kustakkslettet og Femstakkmyra, Røyrvik, med ni delområder (A-I) og forslag til år for
skjøtsel. For delområde H og I er det ikke foreslått å prioritere skjøtsel i 2020-2024, men det kan bli
aktuelt senere. 100 m rutenett, UTM sone 33V.
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Figur 2. Ekstremrik myrkantvegetasjon (mot skogkanten) og ekstremrik fastmattevegetasjon på
myrflata (til høyre) på område A på Kustakkslettet. Bildet er tatt mot øst. UTM 32 720505,72030.
Foto: Anders Lyngstad 10.7. 2019.

Figur 3. Gjengroende areal med rik myrkantvegetasjon og rik slåtteeng nordvest på område A på
Kustakkslettet. Dette er et eksempel på areal som er lagt til i den reviderte skjøtselsplanen. Bildet
er tatt mot sør. UTM 32 72050,7202-7203. Foto: Anders Lyngstad 10.7. 2019.
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Figur 4. Område B på Kustakkslettet, bildet er tatt mot øst. På det øvre bildet vises et kratt med en
rest etter ei stakkstang midt på bildet til venstre. På bildet under er det satt opp ei ny stakkstang
på samme sted. UTM 32 720502,72064. Foto: Anders Mona 31.8. 2012 (over), Anders Lyngstad 10.7.
2019 (under).
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Figur 5. Gjengroende areal med rik myrkantvegetasjon og rik engskog nordøst på område B på
Kustakkslettet. Dette er et areal som er lagt til i den reviderte skjøtselsplanen. Bildet er tatt mot
nord. UTM 32 720501,72084. Foto: Anders Lyngstad 10.7. 2019.

Figur 6. Middelsrik fastmattemyr på område B på Kustakkslettet. Bildet er tatt mot vest. UTM 32
720499,72083. Foto: Anders Lyngstad 10.7. 2019.
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Figur 7. Middelsrik og ekstremrik fastmattemyr på område C nord for Kustakkslettet. På det øverste
bildet står grunneier Janne Britt Johansen og Torbjørn Haugen. Bildene er tatt mot øst, og begge er
fra etter at skjøtselen ble tatt opp. UTM 32 720499,72083. Foto: Anders Lyngstad 14.7. 2014 (over)
og 10.7. 2019 (under).
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Figur 8. Samme myr som på figur 7, men bildet er tatt mot vest. På det øvre bildet er et lite kratt
på et sted der det er antatt at det stod ei stakkstang, og på bildet under er ei ny stang på plass.
UTM 32 720519,72053. Foto: Anders Mona 31.8. 2012 (over), Anders Lyngstad 10.7. 2019 (under).
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Figur 9. Middelsrik fastmatte- og mjukmattemyr på område E på Femstakkmyra. Bildene er tatt mot
nord-nordvest. UTM 32 720521,72073. Foto: Anders Mona 31.8. 2012 (over), Anders Lyngstad 10.7.
2019 (under).
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Figur 10. Middelsrik fastmatte- og mjukmattemyr på område E på Femstakkmyra. Bildene er tatt
mot sørøst, men ikke fra eksakt samme posisjon. Koordinaten for det eldste bildet er om lag UTM 32
72053,7206. Foto: Anders Mona 31.8. 2012 (over), Anders Lyngstad 10.7. 2019 (under).
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Figur 11. Jon Johansen ved en av de gamle stakkstengene på område E på Femstakkmyra. Dette er
samme stakkstang som er avbildet på forsida, men bildene er tatt mot sørøst. UTM 32 72052,72073.
Foto: Anders Mona 31.8. 2012 (over), Anders Lyngstad 10.7. 2019 (under).
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Figur 12. Intermediær mjukmattemyr (flatmyr) foran, og intermediær til middelsrik fastmattemyr
(bakkemyr) bak på område F (foran) og G (bak) på Femstakkmyra. Bakkemyrene opp mot skogen i
bakgrunnen er lagt til skjøtselsarealet i den reviderte skjøtselsplanen (område F). Myra i forgrunnen
foreslås slått hvert tiende år (område G). Ei stakkstang vises midt på bildet, den stod i 2012, men
har falt nesten helt ned i 2019. Bildene er tatt mot nord. UTM 32 720540,72060. Foto: Anders Mona
31.8. 2012 (over), Anders Lyngstad 10.7. 2019 (under).
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Figur 13. Intermediær og middelsrik fastmattevegetasjon på bakkemyr på område F på
Femstakkmyra. Bildet viser gjengroing på områdene som er lagt til skjøtselsarealet i den reviderte
skjøtselsplanen (område F). Bildet er tatt mot nordøst. UTM 32 72055,7207. Foto: Anders Lyngstad
10.7. 2019.

Artsliste
Tabell 1. Artsliste tatt opp for Kustakkslettet og Femstakkmyraav Anders Lyngstad 10.7. 2019, med 96
registrerte taksoner.

Norsk navn
Engkvein

Vitenskapelig navn
Agrostis capillaris

Kvitlyng

Andromeda polifolia

Kvitveis

Anemone nemorosa

Sløke

Angelica sylvestris

Gulaks

Anthoxanthum odoratum

Svarttopp

Bartsia alpina

Bjørk

Betula pubescens

Skogrørkvein

Calamagrostis phragmitoides

Røsslyng

Calluna vulgaris

Bekkeblom

Caltha palustris

Klubbestarr

Carex buxbaumii

Gråstarr

Carex canescens
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Norsk navn
Strengstarr

Vitenskapelig navn
Carex chordorrhiza

Særbustarr

Carex dioica

Gulstarr

Carex flava

Trådstarr

Carex lasiocarpa

Stolpestarr

Carex nigra var. juncea

Vanlig slåttestarr

Carex nigra var. nigra

Frynsestarr

Carex paupercula

Flaskestarr

Carex rostrata

Slirestarr

Carex vaginata

Sennegras

Carex vesicaria

Skrubbær

Chamaepericlymenum suecicum

Geitrams

Chamerion angustifolium

Turt

Cicerbita alpina

Kvitbladtistel

Cirsium heterophyllum

Myrhatt

Comarum palustre

Sumphaukeskjegg Crepis paludosa
Dactylorhiza fuchsii
Skogmarihand
Engmarihand

Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

Lappmarihand

Dactylorhiza lapponica

Flekkmarihand

Dactylorhiza maculata

Sølvbunke

Deschampsia cespitosa

Smalsoldogg

Drosera longifolia

Krekling

Empetrum nigrum coll.

Mjølke

Epilobium sp.

Åkersnelle

Equisetum arvense

Elvesnelle

Equisetum fluviatile

Myrsnelle

Equisetum palustre

Skogsnelle

Equisetum sylvaticum

Duskull

Eriophorum angustifolium

Breiull

Eriophorum latifolium

Torvull

Eriophorum vaginatum

Fjelløyentrøst

Euphrasia wettsteinii

Mjødurt

Filipendula ulmaria

Skogstorkenebb

Geranium sylvaticum

Enghumleblom

Geum rivale

Fugletelg

Gymnocarpium dryopteris

Svæve

Hieracium sp.

Marigras

Hierochloe odorata

Lusegras

Huperzia selago

Einer

Juniperus communis

Følblom

Leontodon autumnalis

Småtveblad

Listera cordata

Stortveblad

Listera ovata

Engfrytle

Luzula multiflora ssp. multiflora

Hårfrytle

Luzula pilosa
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Norsk navn

Stormarimjelle

Vitenskapelig navn
Melampyrum pratense

Småmarimjelle

Melampyrum sylvaticum

Bukkeblad

Menyanthes trifoliata

Blåtopp

Molinia caerulea

Olavsstake

Moneses uniflora

Finnskjegg

Nardus stricta

Rome

Narthecium ossifragum

Setergråurt

Omalotheca norvegica

Jåblom

Parnassia palustris

Myrklegg

Pedicularis palustris

Kongsspir

Pedicularis sceptrum-carolinum

Fjellpestrot

Petasites frigidus

Gran

Picea abies

Nattfiol

Platanthera bifolia

Kranskonvall

Polygonatum verticillatum

Tepperot

Potentilla erecta

Perlevintergrønn

Pyrola minor

Engsoleie

Ranunculus acris coll.

Småengkall

Rhinanthus minor

Tågebær

Rubus saxatilis

Sølvvier

Salix glauca

Bleikvier

Salix hastata

Fjelltistel

Saussurea alpina

Dvergjamne

Selaginella selaginoides

Rogn

Sorbus aucuparia

Løvetann

Taraxacum sp.

Fjellfrøstjerne

Thalictrum alpinum

Bjønnbrodd

Tofieldia pusilla

Sveltull

Trichophorum alpinum

Bjønnskjegg

Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum

Skogstjerne

Trientalis europaea

Myrsauløk

Triglochin palustris

Ballblom

Trollius europaeus

Blåbær

Vaccinium myrtillus

Blokkebær

Vaccinium uliginosum

Tyttebær

Vaccinium vitis-idaea

Vendelrot

Valeriana sambucifolia

Fjellfiol

Viola biflora

Myrfiol

Viola palustris
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Vedlegg 22

Skjøtselsplan for Lauvøy-Hestøya,
kystlynghei, Vikna kommune,
Trøndelag fylke.

FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Møreforsking Ålesund AS og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)
PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Liv Guri Velle og Pål Thorvaldsen
OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen i Trøndelag
LITTERATURREFERANSE (for skjøtselsplanen): Velle, L.G. & Thorvaldsen P.T. 2019. Skjøtselsplan for
Lauvøy-Hestøya, Vikna kommune, Trøndelag.
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1. Generelt om kystlynghei
Kystlynghei er en flere tusen år gammel naturtype som er dominert av røsslyng. Naturtypen har blitt
til i de ytterste, oseaniske strøkene langs kysten der klimaet er så mildt at småfe har kunnet gå ute
hele året, eller det meste av året. Om sommeren
har også storfe beitet i lyngheia, og lyng ble slått til
vinterfôr. For å skape godt beitegrunnlag ble
lyngheiene svidd slik at det oppsto en mosaikk av
gras- og urtevegetasjon (på nysvidde arealer) og
lyngvegetasjon. Røsslyng er en vintergrønn
dvergbusk som beites hele året, men er viktigst som
fôrplante om seinhøsten og vinteren.
Grasvegetasjonen er først og fremst vår- og
sommerbeite, men særlig starr kan spille en viktig
rolle vinterstid. Selv om det er mange trekk i
driftsmåten som er relativt ensartet, varierer både
Røsslyng er en viktig art i kystlyngheia.
bruken og utformingen av kystlyngheia fra sør til
nord og fra øst til vest.
Kystlyngheiene har spilt en viktig rolle i ressursutnyttelsen langs kysten og utgjorde tidligere ca. 2 %
av landarealet i Norge. De strekker seg fra Lofoten i Nordland til Kragerø i Telemark. Det er også
lynghei på noen få øyer i ytre Oslofjord, bl.a. på Hvaler i Østfold. Lyngheidriften har gått sterkt
tilbake i løpet av 1900-tallet. Når driften reduseres eller opphører, gror lyngheiene igjen. Også
skogplanting, gjødsling, oppdyrking, nedbygging og nitrogennedfall utgjør trusler mot gjenværende
arealer, og kystlynghei er nå en sterkt truet naturtype (Norderhaug & Johansen 2011). Tradisjonell
drift med helårsbeiting, eller beiting store deler av året, og lyngsviing er en forutsetning for
opprettholdelse av kystlynghei.
Naturtypen kystlynghei inngår i kystlandskapet i en mosaikk med en rekke andre naturtyper slik som
semi-naturlig eng- og strandeng, strandberg og myr. Det norske kystlyngheilandskapet utgjør en del
av et større lyngheilandskap som finnes langs atlanterhavskysten sør til Portugal. I Norge, som i
resten av det europeiske kystlyngheiområdet er lyngheia på sterk tilbakegang. Norge har verdens
nordligste kystlyngheier og dermed et spesielt ansvar for å ivareta disse. Variasjoner i miljøvariabler
(kalkinnhold, uttørkingsfare og vannmetning) danner grunnlag for en rekke grunntyper av
kystlynghei, og variasjoner i bruk (lyngsviing og beiting) øker kompleksiteten i artssammensettingen
og diversitet. Tiden etter lyngsviing kan deles inn i fire ulike faser; pionerfase, byggefase, moden fase
og degenererende fase, og enkelte arter kobles spesifikt til noen av disse fasene. Nybrent
kystlynghei med lyng i pionerfasen inneholder en del urter og gras, mens gammel lynghei (30-50 år)
ofte er meget artsfattig og har et velutviklet mosedekke. Selv om lynghei generelt regnes som et
relativt sett artsfattig økosystem er det totale biologiske mangfoldet knyttet til hele lyngheisyklusen
betydelig. Som i de fleste andre semi-naturlige økosystemer øker også artsmangfoldet, spesielt av de
skjøtselsavhengige artene, med kalkinnholdet i jorda (pH).
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1.1 Ulike typer kystlynghei
Kunnskapen om variasjonen i kystlyngheivegetasjonen er under utvikling. Det nyeste systemet for
beskrivelse av variasjonen i norsk natur, Natur i Norge (NiN), deler kystlynghei på grunnlag av
kalkinnhold, uttørkingsfare og vannmetning inn i tolv grunntyper: Kalkfattig bakli-hei, kalkfattig
kystlynghei, kalkfattig tørr kystlynghei, kalkfattig fuktig kystlynghei, intermediær bakli-hei,
intermediær kystlynghei, intermediær tørr kystlynghei, intermediær fuktig kystlynghei, svakt kalkrik
kystlynghei, svakt kalkrik tørr kystlynghei, sterkt kalkrik kystlynghei, sterkt kalkrik tørr kystlynghei
(Halvorsen et al. 2015).
I tillegg til røsslyng er bl.a. blåbær, flekkmarihånd, tyttebær, krekling, smyle, kornstarr, tepperot og
skrubbær vanlige arter i norske kystlyngheier. Kalkrik kystlynghei skiller seg fra den kalkfattige ved et
høyere innslag av kalkrevende arter som flekkmure, blåstarr, reinrose, vill-lin, fjellfrøstjerne og
orkideer. Bakliheier, som ofte er nord- og østvendte, gjerne i humide skråninger, har typiske arter
som bjørnekam, revebjelle, ormetelg, blåbær og blokkebær. Kystlynghei med høy uttørkingsfare har
gjerne arter som heigråmose, melbær, kveinarter, finnskjegg og gulaks. Kystlynghei med høy
vannmetning skiller seg fra tørrere grunntyper ved et framtredende innslag av fuktkrevende arter og
myrarter som klokkelyng, blokkebær, rome og bjønnskjegg.
Nedenfor finner du en kort beskrivelse av karakteristiske trekk for kystlynghei i sør, vest og nord. For
å ivareta det biologiske mangfoldet er det viktig å ivareta lyngheier som representerer variasjonen
langs hele kysten i tillegg til variasjonen i lokale komplekse miljøvariabler.

1.2 Geografiske variasjoner av kystlyghei
Sør-Norge
Det meste av kystlyngheiene i sør er relativt tørr kystlynghei, fukthei er sjeldnere. I de sørlige heiene
forekommer klokkesøte langs kysten fra Lindesnes til Stavanger. I sørhellende lyngheier på litt
næringsrik grunn kan man finne en del andre urter som blodstorkenebb, fagerperikum, kystmaure
og firtann. På Lista og Jæren finnes det fortsatt en meget spesiell lyngheitype: lynghei som er et
suksesjonstrinn mellom marehalmdyne og skog. De domineres av røsslyng, krekling, krypvier,
marehalm og sandstarr.

Vest-Norge
Kystlyngheiene i vest dvs. fra Rogaland til Møre og Romsdal, har størst utstrekning i vest-øst-retning
og for hundre år siden gikk lyngheia her langt inn i fjordene. I dag dominerer imidlertid lyngheia først
og fremst de ytterste øyene og de ytre fjordstrøkene. Her finnes arter med høye krav til fuktighet og
lang vekstsesong. Klokkelyng, som vokser i fuktigere områder enn røsslyng, er vanlig her, og
purpurlyng, som er frostømfintlig, finnes i en smal stripe ytterst på kysten til Sunnmøre. En rekke
arter med vestlig utbredelse i Norge har lyngheia her som sitt viktigste habitat, for eksempel
vestlandsvikke, lyngøyentrøst, fagerperikum, heiblåfjær og kystmyrklegg. Artsmangfoldet synker fra
vest mot øst på grunn av at de klart vestlige artene faller ut.

Midt- og Nord-Norge
Fra Trøndelag til Nordland, dominerer fukthei på grunn av mye nedbør og lav temperatur.
Torvdybden kan være flere desimeter og overgangen mot myr er glidende. Krekling blir et stadig
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vanligere innslag nordover og kan bli mer dominerende enn røsslyngen. Siden den har lavere
beiteverdi kan det skape problemer i områder med vinterbeiting. Slåttestarr og torvull er også
vanlige. Fra Sunnmøre og nordover minker innslaget av vestlige arter, mens innslaget av nordlige
arter og fjellarter øker, som for eksempel dvergbjørk, rypebær og molte. Tørrhei (høy uttøringsfare
og lav vannmetning) kan forekomme i sørhellinger og på arealer med skrint jordsmonn. Her øker
andelen av urter og gras som tepperot, engkvein og rødsvingel, og melbær er et karakteristisk
innslag. Den norske kysten domineres av fattige bergarter, men nordover finnes det innslag av
kalkrike bergarter som gir rik hei med innslag av kalkkrevende arter. Også på skjellsand kan det
utvikles slik rik hei.

2. Om Lauvøy-Hestøya naturgrunnlag og dagens drift
2.1 Kort områdebeskrivelse av Lauvøy-Hestøya
Lauvøy-Hestøya ligger vest for Lauvøya i Vikna kommune. Øya er karakterisert av naturtypen
kystlynghei, sammen med naturtypene naturbeitemark, strandengvegetasjon og bart berg. Under
rekartlegging i 2019 vurderte man kystlynghei til å være av typene T 34-2 kalkfattig kystlynghei, med
T34-11 kalkfattig fuktig kystlynghei i forsenkinger, og T 34-3 kalkfattig tørr kystlynghei på de mest
vindutsatte bergene. Det er i tillegg en del naturbeitemark (semi-naturlig eng og semi-naturlig
strandeng) på lokaliteten. Totalt utgjør kystlynghei 150,6 daa på øya. I tillegg er det registrert 31,2
daa engareal som i hovudsak er T32 C4 intermediær, seminaturlig eng med klart hevdpreg og T33
seminaturlig strandeng. Både strandeng og seminaturlig eng inngår i beiteressursgrunnlaget på øya
og ble registrert som verdifulle naturtyper.
Kystlyngheia har høy dekning av røsslyng, og har i tillegg arter som blokkebær, tormyrvull, krekling,
molte, bjønnskjegg, skogstjerne og svingelarter som vanlige arter. En del av røsslyngen bærer
fortsatt preg av store tørkeskader etter vintertørkene i 2013 og 2014. Nokså store arealer med
skadet røsslyng har blitt svidd som et tiltak for å få tilbake røsslyng i bedre kondisjon, og gjenveksten
av vegetasjon er i god gang innenfor alle de svidde flatene. Det beiter gammelnorsk sau på LauvøyHestøya, og det har vært sammenhengende beite over lang tid på øya. Det har også vært tradisjon
for å svi lyng på øya.
Det er ikke registrert fremmede arter på øya, med unntak av et individ av sitkagran som er under
oppfølging, og det er ikke utfordringer med naturlig gjengroing på øya. Noen gamle individer av
bjørk og osp danner fine innslag i terrenget, og bør stå.
Lauvøy-Hestøya inngår som en del av et helhetlig kystlandskap i Vikna kommune med mange
verdifulle naturtyper og kulturminner. Lokaliteten har en fin veksling mellom kystlynghei og
naturbeitemark, med fin strandsone og gode forhold for beiting. Kystlyngheia har fått verdivurdering
A på Lauvøy-Hestøya ettersom naturtypen skjøttes på en god og bærekraftig måte med lyngsviing og
beiting. I tillegg er det ingen gjengroing eller spredning av fremmede arter på øya.
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Figur 1. Det kartlagte arealet på Lauvøy-Hestøya frå kartlegging i 2019. Det er registrert 150,6 daa
kystlynghei på Lauvøy-Hestøya i Naturbase og 31,2 daa seminaturlig eng og strandeng. Det øvrige
arealet på øya er strandberg.

2.2 Driftsbeskrivelse
Dato for utarbeiding av driftsbeskrivelse:
1.10.2019
Beskriv dagens beite (ev. tegn inn på kart):
Det går i dag om lag 20 gammelnorsk sau på vinterbeite på Lauvøy-Hestøya, og på sommerstid
økes tallet med om lag 20 lam. Det ser ut til at dette er et moderat beitetrykk, som man kan holde
frem med i tiden som kommer.
I perioden etter vintertørkene i 2013/2014 ble antall sau på vinterbeite kraftig redusert, og det er
først i 2018/2019 at dyrene på nytt har fått bruke øya som helårsbeite igjen. Målet med å ta bort
dyrene var både å kunne sikre at de fikk tilstrekkelig med beitegrunnlag gjennom vinteren, og for
å sikre at frøspirene innenfor brannflatene fikk etablere seg. Man har lykkes svært godt med dette
tiltaket, og øya kan nå på ny brukes som helårsbeite igjen.
Hvor mange dyr beiter på de ulike beiteområdene:
Dyra har tilgang til hele øya, både kystlyngheia og naturbeitemarka. Lokaliteten er ikke delt inn i
delområder.
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Beskriv nåværende opplegg for sviing (Hva har du svidd, når ble det svidd, ev. tegn inn på kart):
Sviingen skjer i vinterhalvåret når det er høy vannmetning eller tele i jorda. Hovedsakelig har
slutten av februar eller begynnelsen av mars vært gode måneder for sviing, selv om det enkelte år
ikke blir tilstrekkelig gode værforhold for sviing. Sviflater er tegnet inn på kart (se fig 2). De
tørreste vinterperiodene har resultert i opptenningsforbud, og dette legger en begrensning på
gjennomføringen av sviingen.
Har du gjort andre skjøtselstiltak enn beiting og sviing:
Det utføres ikke andre skjøtselstiltak enn beiting og sviing. Det er ikke gjengroing på øya, og heller
ikke spredning av fremmede arter. Det står en sitkagran ved hytta, men denne grana har ikke
spredt seg, og det har heller ikke vært observert at grana noen gang har hatt kongler. Grana blir
slik sett ikke ansett som en trussel for spredning av sitkagran på øya, men den bør likevel fjernes
da sitkagran er en uønsket art i Norsk natur. Som leskjerm anbefales rogn, selje eller osp.
Vet du hvordan området har vært skjøttet tidligere (beiting, lyngslått, sviing eller annet)?
Lauvøy-Hestøya er en god beiteøy, og det er grunn til å tro at denne øya har vært beitet i lang tid
tilbake. Det har ikke vært kartlegging av kulturminner på øya, men det finnes spor etter tufter i
naturbeitemarka.
Forrige grunneier hadde norsk kvit sau på sommerbeite på øya. Det ble også utført sviing, og i
2005 brann hele øya i slutten av april ved et uhell.
Dagens grunneiere tok over driften i 2002, og øya har vært helårsbeitet og svidd siden dette.
Er det noe med dagens skjøtsel (antall dyr, kvalitet på beiteområdene) du mener bør endres?
Fra 2018/2019 gjenopptar man helårsbeiting på øya, etter en periode med restaurering av
tørkeskadet kystlynghei etter vintertørkene i 2013 og 2014.
Beitetrykket på øya legges til om lag 20 dyr gjennom vinteren, og 20 lam gjennom
sommerhalvåret.
Dette er ansett som et moderat beitetrykk, og gitt slaktevekter på ca 12 kg blir dette ansett for å
være bærekraftig.
Vegetasjonen innen sviflatene er i ferd med å reetablere seg, og det ventes at
vinterbeiteforholdene vil bedre seg utterligere i årene som kommer i takt med gjenveksten av
vegetasjon. Det vil derfor være naturlig å følge med på beitetrykket på vegetajsonen, og blir dette
lavt, kan man økepå med litt dyr etter hvert.
Må skjøtselen tilpasses spesielle verdier i området (sjeldne arter, problemarter, kulturminner,
vern etc.)?
Det er ikke registrert kulturminner på Lauvøy-Hestøya, med det er mulig at det er uregistrerte
(ikke kartlagte) tufter innen naturbeitemarka. Disse beites i dag, og er ikke i konflikt med eventuell
lyngsviing. Det er hekkende havørn på øya, men ikke i konflikt med verken beiting eller lyngsviing.
Hekkeplassen er en av flere hekkeplasser til ørneparet, og er ikke i årlig bruk.
Beskriv rutiner for tilsyn og sanking:
Dyra har tilsyn etter behov, i perioder hyppig, og i tråd med regelverket. Grunneierne har hytte på
øya, hvor det også kan overnattes.
Beskriv tilgang til ly på beite:
Det er satt opp leskur for dyra på beitet (se avmerking på kart). Leskuret renholdes (møkkes) med
jevne mellomrom. I tillegg er det en rekke fine naturlige le i det kuperte terrenget på øya,
inkludert under den ene sitkagrana på øya.
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Beskriv rutiner for eventuell nødfôring og plassering av fôrplass:
Det er en egen fôringsplass vegg i vegg med leskuret på øya. Det fôres litt hver vinter med høy for
sikkerhetsskyld, og dyra kjenner og bruker fôringsplassen. Grunneier er selvforsynt med fôr, og
høy brukes fordi det er lettest å transportere ut på øya. Leskur og fôringsplass er avmerket på
kartet.
Beskriv vanntilgang til dyra på beite:
Vanligvis er det god naturlig vanntilgang på øya, både i små dammer og i en utgravd forsenkning i
myra. I forsenkninga er det laget skråkant, slik at det ikke skal være tvil om at dyra selv kan
komme seg opp.
Dersom det blir perioder med tørt vær og lite vann, blir drikkevann transportert ut på øya. Dette
har av og til skjedd, og det har vært håndtert på en god måte. På vinterstid kakkes det is av
drikkekar i kalde perioder.
Relevante tillatelser fra Mattilsynet (for eksempel dispensasjon til «utegang uten tjenlig
oppholdsrom»):
Har søkt om tillatelse – permanent tiltalelse har blitt gitt (2002).
Driften gjennom året – legg til aktiviteter:

Vår/sommersamlingen skjer i juni/juli. Da blir sauene klipt og snylterbehandlet (inkludert
behandling mot flått). Man følger tilråding fra veterinær i forhold til innvortes og utvortes
snylterbehandling gjennom året, dette inkluderer endringer i bruk av medikamenter for å unngå
resistens.
Høstsamlinga skjer rundt første uka i oktober, da blir dyra sortert, og man tar ut dyr til slakting.
Det blir også gitt snylterbehandling om høsten. Dersom samme vær skal brukes, blir alle lam tatt
ut. Dersom man skifter vær, kan yngre sterke dyr gå inn i besetningen. Væren går på beitet hele
året (ikke tilslipp på gitt tidspunkt), og lamming skjer i april/mai.
Det blir gitt litt ekstrafôring til dyra gjennom vinteren for sikkerhetsskyld. Da blir fast fôrplass ved
leskur brukt, og det fôres med høy.
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Har dere ønsker eller mål for de neste 3-5 år som det skal tas hensyn til?
Det er et ønske om øya kan bli enda mer produktiv med flere beitedyr. Gjenopptak av
helårsbeiting ble igangsatt 2018/2019, og det er et mål at revegetateringen på øya nå er såpass
godt at dette blir normal driftsform igjen. En del flater med krekling og blokkebær som har ingen
beiteverdi om vinteren ønskes avsvidd for å finne ut om disse områdene kan erstattes med
røsslyng eller mer engpreget vegetasjon.
Det er et ønske om å sette opp et nytt og større leskur på øya. Dagens leskur trenger omfattende
vedlikehold, og kunne med fordel vært større. Derfor er det naturlig å bygge nytt. Videre er det et
ønske om en flytebrygge/kai som vil kunne forenkle håndteringen av båt på øya (stor forskjell
mellom flo og fjære).
Andre kommentarer:

3. Skjøtsel av Lauvøy-Hestøya – beskrivelse av planlagte tiltak
3.1 Generelt om skjøtsel av kystlynghei
Kystlyngheiene er skapt ved rydding av skog, lyngsviing, beiting og lyngslått. De har utviklet seg
gjennom gjensidig påvirkning mellom lynghei og beiting, først og fremst med gammelnorsk sau, men
også med geit og sommerbeiting med storfe. Helårsbeite med gammelnorsk sau ansees som den
viktigste driftsmåten for å ta vare på kystlynghei. Ved innsiktsfull drift kan en også skjøtte
kystlynghei ved beiting med spælsau, norsk kvit sau eller andre saueraser fra tidlig vår til sein høst,
og tidvis vinterbeiting kombinert med tilleggsfôring når forholdene tilsier det. Storfe som kviger,
sinkyr (kyr i tørrperioden), ammekyr med kalv samt kastrater kan beite i kystlynghei om sommeren
når det inngår strandeng eller andre arealer med gras- og halvgras i tilstrekkelig omfang i
beiteområdet som helhet.

3.2 Beiting og dyrehold i kystlynghei
Beiting er viktig for ivaretakelsen av kystlyngheiene, og i snøfattige og vintermilde kyststrøk med
kystlynghei finner man former for utegangerdrift. Hold av dyr, uansett driftsform, krever at man
følger tilhørende regelverk, se www.lovdata.no. Utegangerdrift er omtalt spesifikt flere steder i
regelverket, med både egne tilpasninger og med dispensasjoner fra hovedregelverket mot at enkelte
vilkår holdes. Av viktige regelverk å sette seg inn i, kan man trekke frem: «Lov om dyrevelferd»
(Dyrevernlova), «Forskrift om velferd for småfe», «Forskrift om velferd for produksjonsdyr»,
«Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe» og «Forskrift om bekjempelse av
dyresjukdommer». Dispensasjon om «utegang uten tjenlig oppholdsrom» krever tillatelse fra
Mattilsynet.
For å kunne tilpasse dyretallet til beitegrunnlaget, må beitegrunnlaget vurderes. Beitegrunnlaget
påvirkes av variasjoner i både naturforhold og hevd, og må derfor vurderes for hvert enkelt beite.
Ofte inngår det flere naturtyper i det samlede kystlandskapet som beites, noe som også bør tas inn i
den totale vurderingen av dyretallet. Dette kan være strandenger som er gode vår- og
sommerbeiter, eller myr som kan ha viktige halvgress og starr utover høst og vinter. Kystlynghei i
god hevd utgjør gode beiter, og inneholder helst vekslinger av røsslyng i både pionerfase, byggefase
og moden fase. Dette gjør at beitedyrene kan veksle mellom røsslyngplanter av ulik alder og høyde.
Beitekvaliteten til røsslyngen varier med alder, og særlig gammel, forvêdet og skadet røsslyng
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forringer beitene mye. En del kystlyngheier finnes i vekslinger med mye bart berg, mens andre
lyngheier danner tette tepper hvor røsslyngen har et høyt dekke. Både dekning og kvalitet på
røsslyng tas med i beregningen av dyretall per arealenhet.
I «Forskriften om velferd for småfe», omtales utegangerdrift spesielt, og i § 18 «Unntak fra kravet
om tjenlig oppholdsrom – utedrift», kan oppsummeres i følgende viktige punkt:
1) Dyretallet skal tilpasses beitegrunnlaget.
2) Eier eller annen med ansvar for dyrene skal ha mulighet til raskt å skaffe tilstrekkelig og egnet fôr i
tilfelle situasjoner der beitet ikke gir tilstrekkelig næring.
3) Det skal etableres fôringsplass som gjør det mulig å fôre dyrene på en god måte.
4) Terreng og vegetasjon skal gi tilstrekkelig ly, og dyrene skal ha beskyttende ullfell i kalde årstider.
5) Det skal etableres innhengning som gjør det mulig å samle dyrene.
6) Dyrene skal samles når det er nødvendig av dyrevernmessige hensyn, og minimum vår og høst for
kontroll, merking, napping og klipping av ull, nødvendig parasittbehandling, o.l.
7) Paring skal skje slik at lamming og kjeing kan forekomme når beite- og klimaforhold er gunstige.
8) Tilsynet skal intensiveres før og under lamming.
Gode vinterbeiter er nødvendig for et godt dyrehold. Nøkkelarten røsslyng inngår i beitegrunnlaget
gjennom hele året, men er viktigst utover høsten og vinteren, da omfanget av andre beiteplanter
reduseres. Selv om røsslyng er den viktigste vinterbeiteplanta, er tilgang på starr og gras som dyra
finner innimellom lyngen betydningsfull for det samlede næringsopptaket om vinteren. Småfe på
utmarksbeite skal etter regelverket ha tilsyn minst en gang per uke i områder uten særskilt risiko.
Ved mistanke om økt fare må tilsynet intensiveres slik at forhold som kan medføre dårlig velferd,
syke, skadde og avmagrede dyr, oppdages så tidlig som råd er. Det er en forutsetning at
beitelokalitetene gir muligheter for å komme til med nødfôr, også i perioder med dårlig vær. Beitene
må ha tilstrekkelig ferskvannstilgang gjennom hele året. Det må planlegges løsninger for mulig
vannmangel, både sommer som vinter.

Gammelnorsk sau og andre husdyrslag
Gammelnorsk sau (ofte kalt villsau) er mye brukt i
utegangerdrift i kystlynghei, ettersom det er en hardfør, lett
sau som er tilpasset helårsbeiting hvor det er vilkår for det.
Under de riktige kombinasjoner av milde vintre, tilstrekkelig
med areal og velskjøttede kystlyngheier, greier gimrer og
voksne sauer av gammelnorsk sau seg vanligvis
tilfredsstillende gjennom vinteren. Paring skal skje slik at
lamming om våren ikke starter før beitegraset er kommet i
vekst slik at sauene finner næringsrikt fôr til produksjon av
melk. Kommer det tungt snøfall som blir liggende, og som
gjør det vanskelig for sauene å få tak i tilstrekkelig fôr, må en
straks sette inn tiltak med tilleggsfôring og om nødvendig
Gammalnorsk sau er godt tilpassa beiting i kystlynghei.
hente dyrene i hus og/eller innhegning med ly for nødvendig
oppfølging. Innholdet av protein i beiteplantene gjennom vinteren er gjerne noe knapt.
Gammelnorsk sau kan i noen grad tære litt på kroppsreserver gjennom vinteren. Dyrene må da ha
fått bygd opp kroppsreserver gjennom sommer, høst og førjulsvinter.
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Dersom lammene fra sau i kystlynghei ikke har nådd tilfredsstillende slaktevekt, kjøttsetting og
fettinnhold ved tidspunktet for høstslakting må man gjøre tilpasninger. Disse lammene som ikke er
slaktemodne må da overvintres på en måte som sikrer tilstrekkelig fôrtilgang og god dyrevelferd.
Små sauelam må ikke gå sammen med vær slik at de kan bli paret, da drektighet krever svært mye
og setter individet tilbake i utvikling, og kan være i strid med kravet om godt dyrehold.
Produksjonsmessig er det heller ikke noen god løsning at utegangersau lammer årsgamle, da en lett
kan komme inn i en vond sirkel med seinere lamming og dermed små lam om høsten.
Vanlig norsk kvit sau og andre norske langhalete raser med regional utvikling og tilpassing (steigar,
cheviot, ryggja), spælsau og eventuelt andre saueraser kan også beite i kystlynghei lenge utover
høsten der det er vilkår for det, og i deler av vinteren når det blir kombinert med innefôring som
sikrer dyra tilstrekkelig med energi og protein. Driftsmåten som kombinerer utegangerdrift og
innefôring er lite brukt i dag sammenlignet med tidligere, men er fortsatt i bruk m.a. i området ved
Lindesnes i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og enkelte steder videre nordover langs kysten. Beiting
med de langhala sauerasene eller spælsau i kystlynghei gjennom sommeren vil ofte gi mindre
tilvekst på lamma enn annet utmarks- eller fjellbeite. Mengdeinnslaget av gras og urter er viktig, det
gjelder å få en god start på tilveksten hos lamma fra våren av, og at tilveksten ikke stagnerer og blir
for lav når en kommer utover sommeren og seinsommeren. Ved større innslag av strandeng i
tilknyting til kystlynghei, kan beitet være tilfredsstillende som sommerbeite både til tyngre saueraser
og stedvis til storfe (sinkyr, kviger, kastrater, ammekyr). Naturtypen strandeng er det generelt mer
av på deler av Trøndelagskysten og særlig i Nordland (Helgelandskysten) enn hva som er tilfelle på
Vestlandet.

3.3 Lyngsviing
Lyngsviing er avgjørende både for opprettholdelse
av ønsket artsinnhold i lyngheiene og det biologiske
mangfoldet, og for sikring av godt og tilstrekkelig
beitegrunnlag. Det er derfor viktig å planlegge
lyngsviingen for flere år framover slik at man til
enhver tid har den mosaikk av grasarealer og
lyngarealer av forskjellig alder som er ønskelig. Ved
planleggingen av avsviingen må man også ta hensyn
til spesielle verdier knyttet til området, slik som fugl,
kulturminner, landskapsestetikk og eventuelle
erosjonsproblemer. Det er viktig å orientere seg om
hvilke verdier som finnes i området gjennom f. eks
Lyngsviing er ei vanleg skjøtselsform i kystlynghei.
forvaltningsorgan som kommunen,
fylkeskommunen, Fylkesmannen eller Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn, og tilpasse den
planlagte skjøtselen til disse verdiene.
Når det gjelder lyngsviing, er de generelle rådene at avsviingsflatene ikke skal være for store. Med
store avsviingsområder minker det biologiske mangfoldet og sauen får vanskeligere for å finne godt
fôr i tilstrekkelige mengder til enhver tid. For lammenes tilvekst er det spesielt viktig at det finnes
lett tilgjengelige grasarealer fra våren og utover sommeren. Lyngsviingsarbeidet blir imidlertid mer
arbeidskrevende når avsviingsarealene er små så det gjelder å finne en passe balanse.
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I denne sammenheng er det viktig å kunne vurdere og bestemme hvor lang tid det skal gå mellom
hver gang man svir av samme område dvs. hvilken rotasjonsperiode lyngheivegetasjonen skal ha.
Utviklingen av røsslyngplanten går gjennom flere faser, fra pionerfase til byggefase og videre til
moden fase. Fôrproduksjonen er høyest i tidlig byggefase. Når lyngen begynner å bli gammel
(”moden”) dvs. vanligvis når den har blitt 20-30 cm høy, brenner man på nytt. Hvor lang tid det tar
varierer med klima, lokale vokseforhold og beitetrykk, men man regner med 8-20 år. Siden
utviklingen av røsslyngen kan variere så mye er det viktig at man lager individuelle skjøtselsplaner
som tar hensyn både til røsslyngens evne til å regenerere, røsslyngens tilveksthastighet og en
vurdering av problemarter som kan komme inn etter sviing. Eksempler på problemarter er einstape,
sitkagran, rynkerose og tistler.
Selve avsviingsarbeidet må også planlegges nøye med hensyn til hvor ilden skal starte og avsluttes.
Myr- og vannkanter kan være naturlige avslutningslinjer, men det hender at man må lage branngater
(5-6 m) for å sikre en god avslutning. Man må sørge for å ha brannslokkingsutstyr tilgjengelig og man
må varsle brannvesenet på forhånd. Naboer bør også varsles. Det er viktig å være mange nok for å
sikre at man kan styre brannen. Brenning må bare gjennomføres under gunstige værforhold og med
tele eller fuktig jord, dvs. i perioden fra sein høst til tidlig vår. Hvis man ikke selv har erfaring med
lyngsviing, bør man få hjelp fra noen med erfaring, i hvert fall første gangen.

3.4 Restaurering av kystlynghei
I gammel lynghei dvs. lynghei som ikke har vært brent på lenge, kan det være et kraftig oppslag av
busker og trær. Hvis lyngheia skal tas i bruk igjen bør dette ryddes før man brenner på nytt. Noe
bjørk, rogn og ulike vierarter bør imidlertid settes igjen fordi det kan være viktig ”tilskuddsfôr” for
sauen. I gammel lynghei er det mer mose og lav i bunnsjiktet enn i lynghei som har vært i
kontinuerlig drift. Det kan forårsake seinere regenerering av vegetasjonen etter sviing. I tillegg kan
gammel lyng ha vanskeligere for å sette rotskudd, noe som også forsinker regenereringen. Selv om
regenereringen i gammel røsslyng går seint etter første sviing, kan det gå raskere ved ny sviing. Det
beste resultatet oppnås imidlertid i områder som ikke er for gjengrodde.
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Figur 2. Eksisterende sviflater på Hestøya og årstall for sviing. Flater merket med P er områder som
bør prioriteres for sviing i årene fremover.

3.5 Mål for skjøtsel på Lauvøy-Hestøya
SKJØTSELSPLAN

Dato utarbeiding av skjøtselsplan:
1.10.2019
Dato befaring:
Befaring og rekartlegging ble utført 8.8.2019.
Dato samtale med grunneier/bruker:
8.8.2019
Utformet av:
Firma:
Liv Guri Velle og Pål Thorvaldsen
Møreforsking Ålesund og NIBIO
UTM sone:
Nord:
Øst:
Gnr./Bnr.:
33
64,91900
11,27500
Gnr 2, Bnr 4 (Randi Hansen og Stein Karlsen)
Areal (nåværende):
Areal (etter evt. restaurering):
150,6 daa kystlynghei (BN00023463)
Del av verneområde:
Hvilket vern:
Nei
Finnes det særskilte skjøtselshensyn i området, hvilke:
Mulige uregistrerte kulturminner i form av hustufter og hekkeplass for havørn er ikke i kystlyngheia, og
ikke i mulig konflikt med lyngsviing.
MÅL
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Hovedmål for lokaliteten:
Ivareta kystlyngheia på Hestøya gjennom bærekraftig bruk med helårsbeiting og lyngsviing, slik at
naturtypen beholder sine karakteristiske og verdifulle verdier, og samtidig gir gode vilkår for produksjon
av mat.
Konkrete delmål:
• Gjenoppta øya som helårsbeite for gammelnorsk sau.
• Forbedre beitekvaliteten på øya ved å svi gammel og skadet/død røsslyng, og å sikre god tilvekst
på dyra.
• Tilpasse og øke beitetrykket etter hvert som kystlyngheia (røsslyngen) bli i bedre hevd.
• Skape flere vekslinger mellom lyng i ulike aldersfaser (pionerfase, byggefase og moden fase) for
å øke diversiteten og for å få gode variasjoner i vegetasjonsstrukturen.
Ev. spesifikke mål for delområde(r):
Området er ikke delt inn i delområder, men behandles under ett.
Tilstandsmål arter:
Det er et mål å øke kvaliteten og vitaliteten på røsslyngen på Lauvøy-Hestøya. Røsslyngen fikk store
tørkeskader vinteren 2013/2014, og er delvis skadet og død mange steder på øya. Gammel og skadet
røsslyng har blitt svidd (brannflater inntegnet på kart), og noen nye områder ønskes svidd i årene som
kommer. Det er viktig at røsslyngspirer får etablere seg i sviflatene, og her har reduksjon i beitetrykk i
restaureringsfasen vært et vellykket virkemiddel frem til 2018/2019. Det har også vært noe sein
gjenvekst av røsslyng i de svidde flatene, trolig fordi frøspirer både har tørket ut, og har hatt et noe høyt
beitepress. Ved å svi flere flater fordelt rundt i terrenget, vil beitepresset i brannflatene reduseres noe.
Generelt, så vi systematisk sviing og beiting vil resultere i et kystlyngheilandskap bestående av
kystlynghei i ulike fysiologiske faser og med ulike strukturer: pionerfase, byggefase og moden fase (jf.
lyngheisyklusen). På denne måten får man frem det høyeste artsantallet både for flora og fauna. For
floraen sin del, har pionerfasen et høyt innslag av urter og gress, og kan også inneholde branntilpassede
moser. Byggefasen og moden fase har et høyere innslag av naturtypens karakteristiske lyngarter,
inkludert den viktige vinterbeiteplanta røsslyng.
Mål for bekjempelse av problemarter/gjengroing:
Det er ikke registrert fremmede arter på Hestøya, med unntak av ett individ av sitkagran. Dette står like
ved hytta, og har så langt ikke produsert kongler til tross for høy alder. Skulle grana produsere kongler,
bør den tas bort.

3.6 Planlagte skjøtselstiltak på Lauvøy-Hestøya
3.6.1 Beiterelaterte tiltak
Beskrivelse av planlagte skjøtselstiltak, beiting:
Beitetrykk:
Dagens beitetrykk på Hestøya er om lag 20 dyr på helårsbeite, og om lag det dobbelte etter lamming og
til slakting om høsten. Beitetrykket er anslått til å være et moderat under dagens beiteforhold. Beitedyra
har tilgang på et samlet areal på ca 182 daa. Av dette er 150,6 daa registrert som kystlynghei i
Naturbase.
Etter hvert som kvaliteten på røsslyngen bedres gjennom fjerning av gammel og tørkeskadet lyng til
fordel for ung og mer vital lyng, kan beitetrykket økes. Dette bør skje gradvis ved at man setter på noen
flere dyr, både på sommerstid og vinterstid. Dersom lyngheia på Hestøya kommer i god hevd (mengden
med gammel og tørkeskadet lyng erstattes med levende og frisk vegetasjon), kan man på sikt se for seg
at man kan beregne ca 10 daa kystlynghei per dyr (søye) på vinterstid. Dvs et beitetrykk på 18-20 dyr om
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vinteren slik som nå. Beitetrykket om sommeren må vurderes etter hvordan grastilgangen er i
naturbeitemarka, og kan variere noe fra år til år.
Kai:
En enkel kai eller flytebrygge er også et ønske, for å kunne gjøre håndtering av båt enklere. Båt er viktig
både i forhold til tilsyn, transport av fôr og dyr. Det er stor forskjell på flø og fjære, og med dagens
situasjon er det tidkrevende å se til båten mens man er på Hestøya.
Vedlikehold:
Det vil være behov for å sette opp nytt leskur og fôrplass for dyra i løpet av kommende 5-års periode (på
inneværende skjøtselsplan-periode).

KOSTNADSOVERSIKT

Prioritering (år) Antall daa og
kostnad per daa

Fremhold med utegangerdrift

Årlig

Kontroll (år)

150,6

Utstyrsbehov knyttet til beiting og tilrettelegging for beiting:
For å tilrettelegging for beiting og tilsyn, vil det bli aktuelt med søknader om tilskudd til oppsetting av kai
og vedlikehold av leskur/fôrplass.

3.6.2 Planer for sviing
Beskrivelse av planlagte skjøtselstiltak med sviing:
Lyngsviing er et viktig virkemiddel for å fornye gammal kystlyngheivegetasjon på Hestøya. Tørkeskadet
og gammel røsslyng må fjernes til fordel for ung lyng, og på sikt må man jobbe for å skape mosaikker av
kystlynghei i ulik alder på beitet (lyng i pionerfase, byggefase, moden fase og også noe gammel lyng).
Ved å ha lyng i ulike aldre på beitet, får man mer variasjon i vegetasjonssammensettingen, og røsslyngen
blir mer attraktiv som beiteplante gjennom året.
Det er 150,6 daa kystlynghei på Lauvøy-Hestøya, hvorav 10 daa har blitt svidd i perioden 2004-2019. Det
gjenstående arealet som er aktuelt å svi er anslått til om lag 20 daa fordelt på 6 større og mindre
lokaliteter, og er inntegnet i figur 2 og markert med P.
Genrelt så kan man si at dersom man ser for seg en rotasjonssyklus på ca 20 år (dvs 20 år mellom hver
gang man skal svi samme brannflate), tilsvarer dette at man årlig bør svi litt i overkant av 7,5 daa lynghei
per år for komme rundt i løpet av en 20-års periode på Hestøya. Det må tas høyde for at det enkelte år
kommer dårlige værforhold lyngsviing eller brannforbud, mens det andre år er gode forhold. Man må
derfor være noe fleksibel på hvor mye som svis de ulike årene, og man kan gjerne svi noen større flater i
gode år, mens man ikke svir i vanskelige år. Både topografi og tilstanden til kystlyngheia er med på å
bestemme hvor stor en brannflate bør være. I småkupert terreng anbefaler nasjonal
kystlyngheikoordinator sviflater på 1-10 mål.
Man skal ikke svi mer lynghei enn hva beitedyrene klarer å holde. Kystlynghei i pionerfasen har et
høyere dekke av gress og urter enn lynghei i byggefase og moden fase, som er særlig attraktivt for
beitedyra fra vår til tidlig høst. Blir beitetrykket for lavt i nysvidde flater, kan man risikere at
gjengroingsarter som løvskog og sitkagran får gunstige spredningsforhold. For lavt beitetrykk oppdages
ved at vegetasjonen ikke har tegn til avbeiting og at det kommer frem gjengroingsarter (løvskogsarter).
Det er viktig å følge med på hvilke andre arter som kommer inn i sviflatene de første årene, ettersom
denne informasjonen kan brukes til å justere både beitetrykk og hvor mye lyng man vil svi årlig. Dersom
beitetrykket er for høyt, kan det være fare for at røsslyng fra frøspirer ikke får etablert seg skikkelig i
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svifaltene, og da bør beitetrykket reduseres. Man skal være på vakt for uønskede arter i sviflatene, slik
som sitkagran.

KOSTNADSOVERSIKT

Prioritering (år) Antall daa og
kostnad per daa

Tiltak sviing:
Sviing av skadet og død lyng

2020-2025

Ca 20 -35 daa

Normal sviing av kystlynghei

2025- årlig
fremover

Ca 5-10 daa,
(noen år mer,
andre år mindre,
ettersom det er
så små arealer)

Kontroll (år)

Utstyrsbehov knyttet til sviing:
Brannvifte og gassbrenner

3.6.3 Planlagte restaureringstiltak
Beskrivelse av planlagte restaureringstiltak:
Ingen (vedlikehold av leskur, fôrplass, samlingskve, gjerder etc. er lagt under beiterelaterte tiltak).

KOSTNADSOVERSIKT

Prioritering (år) Antall daa og
kostnad per daa

Spesifikke restaureringstiltak:

Kontroll (år)

Utstyrsbehov knyttet til rydding/slått/fjerning av problemarter:

3.6.4 Andre planlagte skjøtselstiltak
ANDRE AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK
Beskrivelse av andre tiltak, ut over restaurering, sviing og beiting.

KOSTNADSOVERSIKT

Prioritering (år) Antall daa og
kostnad per daa

Tiltak:
UTSTYRSBEHOV
Annet:
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Kontroll (år)

3.7 Oppfølging av skjøtselsplanen
OPPFØLGING
Skjøtselsplanen skal evalueres innen 5 år:
2025
Behov for registrering av spesifikke naturtyper og/eller artsgrupper:
Mulig behov for registrering av kulturminne (tufter i naturbeitemark).
Nylig gjennomførte eller påbegynte tiltak som er finansiert:
Det har gjennom forrige skjøtselsplanperioden (2016-2019) vært omsøkt midler for lyngsviing.
ANSVAR
Person(-er) som har ansvar for iverksettelse av skjøtselsplanen:
Randi Hansen og Stein Karlsen

4. Mer informasjon
For mer utfyllende om skjøtsel, restaurering og hevd, se: Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle
norske kulturmarker som finnes på DNs hjemmesider: http://www.dirnat.no/content/1916/
Annen aktuell litteratur:
• Buer, H. 2011. Villsauboka. Selja Forlag, Florø.
• Haaland, S. 2002. Fem tusen år med flammer; det europeiske lyngheilandskapet. Vigmostad &
Bjørke.
• Halvorsen, R., Bryn, A., Erikstad, L. & Lindgaard, A. 2015. Natur i Norge - NiN. Artsdatabanken,
Trondheim (http://www.artsdatabanken.no/nin).
• Halvorsen, R., medarbeidere og samarbeidspartnere, 2015. NiN – typeinndeling og
beskrivelsessystem for natursystemnivået. – Natur i Norge, Artikkel 3 (versjon 2.0.3): 1–509
(Artsdatabanken, Trondheim; http://www.artsdatabanken.no.)
• Kaland, P.E. & Vandvik, V. 1998. Kystlynghei. S. 50-60 i: Framstad, E. & Lid, I.B. (red.) Jordbrukets
kulturlandskap, Universitetsforlaget, Oslo.
• Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss.
• Nilsen, L.S. (red.) 2009. Naturen. Populærvitenskapelig tidsskrift. 2009-2: 66-128. Spesialnummer
om kystlynghei i Norge.
• Norderhaug, A. & Johansen L. 2011. Kulturmark og boreal hei – I: Lindgaard, A. og Henriksen, S.
(red.) 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken, Trondheim.

5. Detaljert beskrivelse av naturtypen på lokaliteten.
SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase)
Navn på lokaliteten:
Kommune:
Lauvøy-Hestøya
Vikna
ID i naturbase:
Registrert i felt av:
BN00023463
Pål Thorvaldsen og Liv Guri
Velle
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Områdenr.:
Dato:
8.8.2019

Eventuelle tidligere registreringer (år og navn) og andre kilder
(skriftlige og muntlige):

Skjøtselsavtale:

Feltundersøkelse ved Pål Thorvaldsen i 2002 (første
registrering i naturbase).
Re-kartlegging ved Pål Thorvaldsen og Per Vesterbukt
10.9.2013 (oppsummert i Naturbase og i NIBIO-rapport
Johansen et al, 2013).

Inngått år: 2019

•
•

Hovednaturtype (% andel fordeling):

Utløper år: 2025

Grunntyper etter NiN, M1:5000 (% andel
fordeling):

T 34 Kystlynghei (90 %)
Tilleggsnaturtyper (%):
Naturbeitemark (2 %)
Bart berg (8 %)

T34-2: Kalkfattige kystlyngheier (70%)
T34-11Kalkfattig fuktig kystlynghei (5%)
T34-3: Kalkfattig tørr kystlynghei (25%)

Verdi (A, B, C):
A

Annen dokumentasjon (bilder, belagte
arter m.m.):
Thorvaldsen P. 2002 – feltundersøkelser
Johansen et al. 2013

Påvirkningsfaktorer (kodeliste i håndbok 13, vedlegg 11):
Torvtekt P1Ot
Stedkvalitet
< 20 m
20-50 m
50-100
>100 m

x

Tilstand/Hevd
God
Svak
Ingen
Gjengrodd
Dårlig

X

Bruk (nå):
Slått
Beite
Pløying
Gjødsling
Lauving
Torvtekt
Brenning
Park/hagestell

X

Vegetasjonstyper:
H1 Tørr lynghei
H3 Fuktig lynghei

X

OMRÅDEBESKRIVELSE (For naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen)
Innledning:
Lokaliteten er oppsøkt av Per Vesterbukt og Pål Thorvaldsen i forbindelse med kartlegging av kystlynghei
i Nord-Trøndelag utført av Bioforsk, og rekartlagt av Liv Guri Velle og Pål Thorvaldsen i forbindelse med
revisjon av skjøtselsplan i 2019.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lauvøy-Hestøya ligger vest for Lauvøya i Vikna kommune. Øya ligger i boreonemoral vebetasjonssone i
klart oseanisk seksjon (O2). Bergrunnen består av amfibiolittisk gneis. Øyas høyest punkt er på 20 m.o.h
den er ommgitt av et marint gruntvannsområde. Kystlynghei på lokaliteten er avgrenset til en større,
sammenhengende lokalitet og noen mindre. Mellom kystlyngheipartiene er det store arealer med
naturbeitemark (seminaturlig eng) i veksling med seminaturlig strandeng. Ingen av områdene er
spesilket artsrike. Det er sterkt vindpåvirkning på høydedrag og grunnlendt. Det er god dekning med
røsslyng og øya har høy beiteverdi.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Området er dominert av kalkfattig kystfukthei i forsenkinger i terrenget og kalkfattig tørrhei på
høydedrag og i hellinger. Det er glidende overganger mellom fukthei og tørrhei og skillet var vanskelig å
sette mange steder. Stedvis tykkere bunnsjikt spesielt i lavereliggende områder.
Artsmangfold:
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Dominerende arter er røsslyng, blokkebær, torvmyrull, krekling, molte og bjønnskjegg. Andre
karakteristiske arter er skogstjerne, harestarr og sauesvingel. I brannflatene er det registrert krekling,
tyttebær, bjønnskjegg, røsslyng og blokkebær.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Området beites av ca. 20 gammelnorsk sau ved befaringen. Beitetrykket i lyngheia er vurdert som god.
Tilstanden er god og det er ingen tegn til gjengroing. Det er enkelte gamle bjørk og osp som gir et fint
innsalg i terrenget og tilfører lokaliteten struktur. Det er flere nyere brannflater på øya og også noen fra
vinteren 2019. Røsslyng spirte på brannflatene og var i pionerfase mens utenfor var røsslyng gammel og
forvedet og hovedsakelig degenerativ fase. Sterk vindpåvirkning gir noe foryngelse av røsslyng. I liket
med store deler av trøndelagskysten gikk mye røsslyng ut vinteren 2014 på grunn av tørke.
Fremmede arter:
Det er plantet en sitkagran, men det er ingen spredning registrert.
Kulturminner:
Torvtekt
Skjøtsel og hensyn:
Skjøtsel med helårsbeite med gammelnorsk sau og lyngsviing bør opprettholdes. Lyngsviing kan økes noe
i omfang i en periode, spesilelt i områder der det er mye tørkeskadd røsslyng.
Del av helhetlig landskap:
Lauvøy-Hestøya er en del av et helhetlig kystlandskap i Vikna kommune med mange verdifulle
naturtyper og kulturminner.
Verdibegrunnelse:
Lokaliteten får verdi A på grunn av utvalgt naturtype i god hevd gjennom regelmessig lyngsviing og
helårsbeite av Gammelnorsk sau, der beitetrykket er tilpasset beiteressursene gjennom år. Kystlynghei
innår i mosaikk med naturtypene seminatturlig eng og strandeng på øya der arealfordelingen mellom
naturtypene tilsammen synes å gi et godt ressursgrunnlag for helårsbeite.
Merknad:
Områdebeskrivelsen er henta frå Johansen et al. 2013, og feltundersøkinga til Pål Thorvaldsen og Per
Vesterbukt på Hestøya. Av andre kilder finnes: Feltundersøkelser av Thorvaldsen, P. 2002

6. Kilder
•
•
•

Velle, L.G. 2016. Skjøtselsplan for Lauvøy-Hestøya, kystlynghei, Vikna kommune, NordTrøndelag fylke (2016-2019).
Feltundersøkelser av Pål Thorvaldsen, 2002 (Naturbase BN00023465 og BN00023464)
Johansen, L. et al. 2013. Verdifull kystlynghei i Nord-Trøndelag.
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7. Ortofoto/kart

Figur 3. Oversikt over kystlyngei på Hestøya.
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Figur 4: Oversikt over tidligere brannflater (2004, 2005 og 2011; samlet areal 13,8 daa), drikkekilde,
tilsynshytte og legjerde). Utarbeidd av Vikna kommune i samarbeid med Randi Hansen).
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8. Bilder
Bilde 1:
Sviflate der gammel og skadet
røsslyng har blitt fjernet til fordel for
engvegetasjon og etter hvert også en
rekke røsslyngspirer. Foto L.G. Velle

Bilde 2:
Røsslyng etebalerer seg i fra frø, og
gjenveksten tar noe tid
sammenlignet med områder hvor
røsslyng kommer fra rotskudd.
Gjenveksten er likevel god, og støtter
opp om gjenopptak av helårsbeiting i
2018/2019. Foto L.G. Velle

Bilde 3:
Tørkeskadet røsslyng etter de tørre
vintrene i 2013 og 2014. Noe av
lyngen er fortsatt i live, og setter små
årsskudd i toppen av plantene. Mye
lyng er sterkt skadet og død. Foto: Liv
Guri Velle
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Bilde 4:
Nærbilde av tørkeskadet lyng, men
som fortsatt er i live, med
enkeltgreiner med
grønne skudd. Foto: Randi Hansen

Bilde 5:
Oversiktsbilde som viser
naturbeitemark på øya. Denne
består av semi-naturlig eng og seminaturlig strandeng. I forkant av bildet
ser man gåsemure som har vært i
fremvekst de siste 2-3 årene. Foto:
L.G. Velle

Bilde 6:
Innsamlingskve og leskur for dyrene
ligger lunt til. Øyas sitkagran står
sammen med leskur. Det er behov for
nytt leskur og oppbevaring av fôr på
øya, og det vil være aktuelt å erstatte
nåværende bygg med nytt. Foto L.G.
Velle
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Bilde 7:
De svidde flatene får etter hver
tilbake vegetasjon igjen, og da særlig
urter, gress og små lyngplanter de
første åra. Etter hvert vil dette bli
områder hvor røsslyngen dominerer
igjen. Foto L.G. Velle

Bilde 8:
Det finnes noe kystlynghei som har
krekling og blokkebærdominans på
øya, samt noe død røsslyng. Ved
gode værforhold på vinterstid kan
disse svies av, for å se om de kan
erstattes med mer røsslyng eller
gress dominert vegetasjon. Foto L.G.
Velle

Bilde 9:
Det er noe forekomst av osp og
gammel selje på øya. Disse
forekomstene tilfører landskapet
artsmangfold samtig som dyra finner
skygge på solrike dager og bør derfor
få stå. Av arter registret kan nevnes
piggknoppgullhette, vanlig
messinglav, bristlav, osperosettlav og
seljekjuke. Foto P. Thorvaldsen
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9. Artsliste

Art
Bjønnskjegg
Bjørk
Blokkebær
Blåbær
Blåklokke
Dvergbjørk
Einer
Engfiol
Engfrytle
Enghumleblom
Engkvein
Etasjemose
Fuglevikke
Furumose
Gulaks
Harestarr
Hønsegras
Kvitkløver
Kornstarr
Krekling
Kvitbladtistel
Kvitmaure
Linnea
Mjødurt
Multe
Nattfiol
Osp
Rogn
Ryllik
Rødsvingel
Røsslyng
Sauesvingel
Selje
Skogfiol
Skogstjerne
Skrubbær
Slåttestarr
Smyle
Storbjørnemose
Stornesle
Småsyre
Sølvbunke
Teiebær
Tepperot
Tormyrvull
Tunrapp
Tyttebær
Vanlig arve
Vier ssp.
Øyentrøst ssp.

Vitenskapelig navn
Trichophorum cespitosum
Betula pubescens
Vaccinium uliginosum
Vaccinium myrtillus
Campanula rotundifolia
Betula nana
Juniperus communis
Viola canina
Luzula multiflora ssp. multiflora
Geum rivale
Agrostis capillaris
Hylocomium splendes
Vicia cracca
Pleurozium screberi
Anthoxanthum odoratum
Carex ovalis
Persicaria maculosa
Trifolium repens
Carex panicea
Empetrum nigrum
Cirsium helenioides
Galium boreale
Linnaea borealis
Filipendula ulmaria
Rubus chamaemorus
Platanthera bifolia
Populus tremula
Sorbus aucuparia
Achillea millefolium
Festuca rubra
Calluna vulgaris
Festuca ovina
Salix caprea
Viola riviniana
Trientalis europaea
Cornus suecica
Carex nigra ssp. nigra
Avenella flexuosa
Polytrichum commune
Urtica dioica
Rumex acetosella
Deschampsia cespitosa ssp.
cespitosa
Rubus saxatilis
Potentilla erecta
Eriophorum vaginatum
Poa annua
Vaccinium vitis-idaea
Cerastium fontanum
Salix spp.
Euphrasia spp.

På trær:
Bristlav
Vanlig messinglav
Osperosettlav
Piggknoppgullhette
Seljekjuke

Parmelia sulcata
Xanthoria parietina
Phaeophyscia ciliata
Ulota phyllantha
Phellinus conchatus
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Registrert år
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Vedlegg 1: Eksempel på villsaudrift gjennom året fra Grøneng
(Sogn og Fjordane).
Kilde: Villsauboka Buer, H. 2011. Villsauboka. Selja Forlag, Florø.
Kommentar: Denne modellen har en noe høy bruk av parasittbehandling. Merk at parasittbehandling
og behandling mot utøy (flått og sauekrabbe) må vurderes lokalt.
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Vedlegg 2: Retningslinjer for lyngsviing utarbeidet av SNO

SNO-retningslinjer for lyngbrenning

Til: Ansatte i SNO og tjenesteytere
Fra: SNO-sentralt
Dato: Gjeldende fra 2011

Mange verneområder langs kysten innehar store areal med kystlynghei. Dette er en menneskeskapt
naturtype som er avhengig av bruk for å bestå. Hvis bruken opphører, vil områdene gro til med
busker og trær. Fremmede arter som bergfuru og/eller sitkagran har også blitt plantet mange steder,
og er i dag i full spredning. Lyngbrenning er en rask og kostnadseffektiv måte å skjøtte kystlyngheia
på. Målet er å få fram en mosaikk av vegetasjonsflater med røsslynghei i ulik alder. Da vil heia få
størst variasjon og vil også få best fôrverdi. Lyngbrenning i kombinasjon med beiting er den beste
måten å skjøtte lynghei på. Hvis det i lyngheia er stort oppslag av busker og trær bør dette ryddes før
man brenner. Men man kan med fordel la noe stå igjen da treklynger kan brukes som skjul for dyra
og beite. Antall år mellom lyngbrenninger kan variere (fra åtte år til over 20 år). Sjekk
røsslyngtilstanden; gammel og grov lyng bør brennes, men vær klar over at regenereringa etter
brann kan ta noen år og det er viktig å følge med på dette slik at ikke all røsslyng brennes før ny
kommer tilbake. Det beste er å brenne FØR mosemattene får mulighet til å bli heldekkende. Husk
fotodokumentasjon før, under og etter arbeidet.

Før brenning
•
•

•
•
•
•

Skjøtselshjemmel gjennom verneforskrift eller NML § 47, og bestilling fra
forvaltningsmyndigheten skal foreligge
Det er kommunen som er myndighet vedrørende åpen brenning. Åpen brenning er bare
tillatt dersom kommunen har åpnet opp for dette gjennom ”Forskrift om åpen brenning og
brenning av avfall i småovner”. Sjekk om kommunen har åpnet opp for dette. I motsatt fall
må det søkes dispensasjon fra forbudet
Stedlig politi skal alltid varsles i forkant av tidspunktet for brenning
Brannvesenet skal alltid varsles i forkant av tidspunktet for brenning
Naboer og grunneier skal alltid varsles i forkant av tidspunktet for brenning
Ha en plan for hvordan brannen kan slukkes
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•

•
•

•

Planlegg godt hvor det skal brennes – en mosaikkstruktur mellom brente og ubrente flater er
å foretrekke. Finnes det naturlige avslutningslinjer (som stier, myrkanter eller tjern) eller må
det brennes branngater? Ei branngate bør ha en bredde på 5-6 m
Brenn alltid mens jorda er fuktig eller det er tele i jorda (sein høst til tidlig vår fram til seinest
15. april)
Ta hensyn til fugl. Brenningen bør skje før hekketiden. I de sørligste delene av kysten er
ærfugl og grågås vanligvis i gang med hekking i mars måned, og brenning i slike områder bør
derfor være avsluttet innen 15. mars
Ta hensyn til fornminner og kulturminner

Under brenning
• Brenn bare under gunstige værforhold; laber bris er passe vindstyrke
• Vanligvis brenner man med vinden
• Ha godt med mannskap og slukkeutstyr (brannvifter, spader med lange skaft, snøskufler etc.)
• Brannen kan startes med en propanblåselampe. Det er en fordel å tenne på flere steder slik
at det danner seg en brannfront
• Ved slukking; vær bak flammene og slukk brannen fra kilden. Slukk brannen på bakketoppen.
Da mister flammene noe av kraften og er lettere å slukke
• Bruk arbeidsklær av bomull eller ull, kraftige støvler, lue og arbeidshansker
Etter brenning
• Gå aldri fra et område hvor det fortsatt kommer røyk. Forsikre deg om at brannen er godt
slukket
• Ha beredskap ved behov for etterslukking
• Få inn på kart hvilke områder som er brent og når de er brent
• Stedlig politi skal alltid varsles etter at brenningen er avsluttet
• Brannvesenet skal alltid varsles etter at brenningen er avsluttet
• Naboer og grunneier skal alltid varsles og etter at brenningen er avsluttet
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