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Referat: 
I forbindelse med planlegging av en badeplass i tilknytning til Øyer sentrum ba Øyer kommune 
om en ny kartlegging av naturtyper langs østsida av Lågen på Granrudmoen, med særlig vekt på 
registrering av rødlistearter. Ved kvalitetssikring av naturtypekartlegging i kommunen i 2009 
ble det registrert to naturtypelokaliteter i det aktuelle området (en dam og en flommarksutfor-
ming av gråorheggeskog) samt den sårbare arten skogsøtgras. Feltarbeidet i 2021 ble utført 17. 
juni.  

Etter Miljødirektoratets nye instruks for naturtypekartlegging ble det kartlagt en liten lokalitet 
med flomskogsmark, med innslag av kalkrik helofyttsump, rik høgstaude-gråorsumpskog og 
åpen flomfastmark, innenfor det aktuelle området. Lokaliteten ble vurdert å ha dårlig tilstand 
da skogen er ung, og moderat naturmangfold basert på at skogsøtgras (VU) fortsatt finnes med 
en liten bestand like innenfor Lågen ved innløpet til dammen.  

Kartleggingen i 2021 viste at særlig avgrensningen av gråorheggeskogen gjort i 2009 var unøy-
aktig og omfattet i tillegg svak lågurtskog og lågurtskog med gran som hadde varierende innslag 
av boreale lauvtrær. Avgrensingen som presenteres i dette notatet er mer presis, men omfatter 
altså flere naturtyper. Lokaliteten er imidlertid så liten at det ikke er naturlig å splitte den opp i 
flere mindre lokaliteter. Flompåvirkningen fra Lågen vurderes å være den viktigste faktoren for 
utviklingen av naturtyper i området, og derfor er hele lokaliteten kartlagt som flommarksskog – 
inkludert det lille vannspeilet i dammen. 

 

Forsidebilde: Dammen på lokaliteten, med kalkrik helofyttsump i forgrunnen og flommarkskog med 
gråor og selje i bakgrunnen. Foto: Bjørn Harald Larsen, 17.6.2021.



 

Innhold 
1 INNLEDNING .................................................................................................................................. 3 

2 METODE OG MATERIALE ............................................................................................................... 5 

3 KARTLEGGING OG AVGRENSNING AV FORVALTNINGSPRIORITERTE NATURTYPER I 2021 ........... 6 

4 KILDER ............................................................................................................................................ 9 
 

 

 

1 Innledning 
Øyer kommune ønsker å tilrettelegge en badeplass i Øyer sentrum, på Granrudmoen nord for 
Aronsvekjølla langs østsida av Lågen like nedstrøms brua på Hunderfossvegen. Tettstedet har ingen 
tilrettelagt badeplass, og ungdomsrådet i kommunen har tatt initiativ til å legge til rette for bading i 
dette området. Badeplassen vil bli knyttet sammen med et statlig sikret friluftsområde litt lenger 
sør langs Lågen. 

Da det er registrert to naturtypelokaliteter i det aktuelle området, har kommunen gjennomført be-
faring sammen med Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune. Under befaringen ble det fore-
slått å utføre ny naturtypekartlegging i området, og kommunen kontaktet Miljøfaglig Utredning for 
å få utført dette. 

Figur 1 viser de to naturtypelokaliteter som ble kartlagt i det aktuelle området i 2009. 
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Figur 1. Utsnitt fra Naturbase (Miljødirektoratet 2021) som viser de to naturtypelokalitetene som er registrert i området 
som er aktuelt som badeplass.  

 
Figur 2. Langstarrsump langs dammen på lokaliteten. Foto: Bjørn Harald Larsen, 17.06.2021. 
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2 Metode og materiale 
Kartleggingen av naturmangfoldet innenfor de to avgrensede naturtypelokalitetene Granrudmoen 
vest (Naturbase ID: BN00021477) og Aronsvekjølla nord (Naturbase ID: BN00021467) ble gjort un-
der befaring 17.6.2021. Hele arealet omfattet av naturtypelokalitetene ble undersøkt, i tillegg til 
bufferområder mot øst og sør. Området ble kartlagt etter det nye typesystemet NiN (Natur i Norge), 
og verdifulle naturtyper ble identifisert på bakgrunn av Miljødirektoratets nye kartleggingsinstruks 
(Miljødirektoratet 2021a). Utvelgelsen av naturtypene er gjort med basis i norsk rødliste for natur-
typer (Artsdatabanken 2018a), i tillegg til enkelte naturtyper som har sentral økosystemfunksjon 
eller er spesielt artsrike (Evju mfl. 2017). Dette systemet blir nå benyttet i en storskala utvalgskart-
legging av norsk natur.  
I Miljødirektoratets nye kartleggingsinstruks blir lokalitetene gitt en økologisk kvalitet på en fem-
delt skala, basert på lokalitetens skår for tilstand og naturmangfold etter vurdering av ulike, naturty-
pespesifikke parametere. Kvalitetskategoriene er som følger: 

• Svært høy kvalitet 
• Høy kvalitet 
• Moderat kvalitet 
• Lav kvalitet 
• Svært lav kvalitet 

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å 
verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk rødliste ble lansert i 
november 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Rødlistekategori-
ene er vist i tekstboks 1.  

Fremmede 
arter kan 
være en 

trussel mot lokalt artsmangfold. I 2018 kom det ut 
en ny liste over fremmede arter, der svartelistebe-
grepet er faset ut (Artsdatabanken 2018b). Artene 
er her fordelt på fem kategorier, se tekstboks 2. 

Lokalitetene er tidligere kartlagt etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Om-
rådet ble først undersøkt av Eli Fremstad i 1984 i tilknytning til hennes kartlegging av flommarker i 
Gudbrandsdalen (Fremstad 1985). Seinere kartla Miljøfaglig utredning lokalitetene i tilknytning til 
en reiselivsutbygging i Øyer tidlig på 2000-tallet (Larsen & Gaarder 2004), før de ble kartlagt av 
samme firma i forbindelse med kvalitetssikring av naturtypekartlegging i kommunen i 2009 ((Larsen 
mfl. 2011).  

Dammen og tilgrensende areal ble i 2009 kartlagt som dam og gitt verdien viktig (B). I lokalitetsbe-
skrivelsen heter det bla.:  

«Naturtyper og utforminger: En liten gammel flomdam som fortsatt har kontakt med Lågen og får tilfør-
sel av elvevatn ved flom. Omkranset av ung gråorskog, mest i sør. Mellom dammen og Lågen er det rik-
starrsump med kvass-starr (O4), mens det er noe elvesnellesump (O3a) i kanten av dammen. I dammen 
er det flotgras-utforming av flytebladvegetasjon (P2a), samt noe vanlig tjønnaks (P2c).  

Artsmangfold: Mellom dammen og Lågen vokser skogsøtgras sparsomt i rikstarrsump. Den ble først fun-
net her i 1984 og gjenfunnet både i september 2004 og september 2009. I 1984 ble det også funnet dal-
fiol i gråorskogen, men denne har ikke blitt gjenfunnet siden. Av karplanter for øvrig ble sennegras, myr-
hatt og mjødurt notert i 2009.» 

Tekstboks 1. Rødlistestatus: 
CR = kritisk truet (Critically Endangered) 
EN = sterkt truet (Endangered) 
VU = sårbar (Vulnerable) 
NT = nær truet (Near Threatened) 
DD = datamangel (Data Deficient) Tekstboks 2. Inndeling av fremmede arter med øko-

logisk risiko: 
NK = ingen kjent risiko (No known impact) 
LO = lav risiko (Low impact) 
PH = potensiell høy risiko (Potensially high impact)  
HI = høy risiko (High impact) 
SE = svært høy risiko (Severe impact) 
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Skogen rundt ble kartlagt som flommarksutforming av gråorheggeskog og også gitt verdien viktig. 
Tilsvarende beskrivelse i Naturbase av denne lokaliteten er slik:  

«Naturtyper og utforminger: F05 Gråor-heggeskog 

Artsmangfold: Mellom dammen og Lågen (mot sør) er det en starrsump hvor rødlistearten skogsøtgras 
(2010: VU) vokser. Den ble først funnet her i 1983 (Botanisk Museum) og gjenfunnet under feltarbeidet i 
september 2004. I 1983 ble det også funnet dalfiol (2010: NT) i gråorskogen, men denne ble ikke gjenfun-
net i 2004.» 

3 Kartlegging og avgrensning av forvalt-
ningsprioriterte naturtyper i 2021  

Kartleggingen i 2021 viste at særlig avgrensningen av gråorheggeskogen gjort i 2009 var unøyaktig 
og omfattet i tillegg svak lågurtskog og lågurtskog med gran som hadde varierende innslag av bore-
ale lauvtrær. Flommarksutforming av gråorheggeskog skal med det nye kartleggingssystemet kart-
legges som flomskogsmark, mens dam ikke lenger er en forvaltningsprioritert naturtype etter in-
struksen (men flomdam kan bli det i den nye NiN-baserte kartleggingen av ferskvannslokaliteter; 
metodikken for ferskvannskartlegging er imidlertid ikke på plass ennå). 

 
Figur 3. Ny avgrensning av naturtypelokaliteten Granrudmoen vest langs Lågen ved Øyer sentrum, med avmerking av 
funnstedet for skogsøtgras i 2021.  

Det er ikke naturlig å dele området inn i flere naturtypelokaliteter. Men samtidig er det vanskelig å 
plassere området rent naturtypemessig etter den nye kartleggingsinstruksen. Dammen og de nær-
meste omgivelsene har innslag både av kalkrik helofyttsump, rik gråorsumpskog, flommarkskog og 
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åpen flomfastmark. Det ble vurdert at flompåvirkningen fra Lågen er den viktigste økologiske fakto-
ren for dannelse av naturtyper i området, og lokaliteten ble derfor kartlagt som flomskogsmark. Et 
smalt belte langs Lågen har mer preg av åpen flomfastmark på finmateriale, mens arealer i og inntil 
dammen er å betrakte som kalkrik helofyttsump. Rundt dammen er det langstarrsump og et tynt 
torvjordslag, noe som gjør at disse delene av lokaliteten like gjerne kunne ha blitt kartlagt som rik 
gråorsumpskog. Selve dammen er også tatt med i lokaliteten, da det er unaturlig å skille ut eller ute-
late dette lille arealet. Dammen har potensial for å være leveområde for salamander.  

I Artskart ligger det inne funn av soppene fiolkjuke, rødrandkjuke, hvit rynkesopp, rødbrun flathatt-
reddikhette og Rhodocollybia butyracea fra november 2020. Disse artene har trolig blitt funnet 
både i granskogen mellom dammen og Lågen og i gråorskogen inn mot dammen. 

Nedenfor følger en beskrivelse og kvalitetsvurdering av naturtypelokaliteten etter kriterier og para-
metere i Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet 2021a).  

Lokalitetsnavn: Granrudmoen vest 

Kommune: Øyer 

Naturtype: C20 Flomskogsmark 

Lokalitetskvalitet: Lav kvalitet 

Utvalgskriterium: Truet naturtype og naturtype med sentral økosystemfunksjon 

Tilstand: Dårlig 

Tilstandsbeskrivelse: Tilstanden er vurdert som dårlig, og avgjørende for vurderingen er at lokalite-
ten har yngre produksjonsskog. For øvrig er det ingen spor etter tyngre kjøretøy og effekten av 
fremmedarter vurderes som svak (ett individ av vinterkarse, SE, ble registrert). Effekten av vass-
dragsregulering i Lågen vurderes som liten. 

 
Figur 4. Langstarr var stedvis dominerende rundt tjernet og langs innløpet mot Lågen. Arten er uvanlig i Gudbrandsdalen 
nord for Fåberg. Foto: Bjørn Harald Larsen, 17.06.2021.  
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Figur 5. Langs Lågen er det et smalt belte med åpen flomfastmark på finmateriale. Foto: Bjørn Harald Larsen, 17.6.2021.  

 
Figur 6. Skogsøtgras (VU) ved innløpet til dammen, med sine karakteristiske hengende aks. Foto: Bjørn Harald Larsen, 
17.6.2021. 
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Naturmangfold: Moderat 

Naturmangfoldbeskrivelse: Lokaliteten får verdien moderat naturmangfold, basert på forekomsten 
av en sårbar art (skogsøtgras). En liten forekomst av arten ble registrert i overgangen mellom flom-
skogsmark og åpen flomfastmark ut mot Lågen (ca. 25 strå), langs innløpet til dammen. Av andre 
arter ble registrert langstarr (stedvis dominerende), flaskestarr, sennegras, stolpestarr, kvass-starr, 
gråstarr, slirestarr, elvesnelle, andemat, vanlig tjønnaks, bekkeblom, mjødurt, vendelrot, korsknapp, 
myrhatt, hvitbladtistel, enghumleblom, tyrihjelm, vassrørkvein, skogstjerneblom, vasshøymol, hes-
tehov og sumpmaure. Det er svak kildevannspåvirkning inn mot landsida.  

Lokaliteten har relativt lite død ved, både stående og liggende, og hovedsakelig er det snakk om 
ferske rotvelter av gran og noe gråor av små dimensjoner.  

Usikkerhetsbeskrivelse: Dammen og de nærmeste omgivelsene har innslag både av kalkrik helofytt-
sump, rik gråorsumpskog, flommarkskog og åpen flomfastmark. Det ble vurdert at flompåvirk-
ningen fra Lågen er den viktigste økologiske faktoren for dannelse av naturtyper i området, og loka-
liteten ble derfor kartlagt som flomskogsmark.  
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