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Ekstrakt 
 

BioFokus ved Kjell Magne 

Olsen har på oppdrag for 

Stor-Elvdal kommune under-

søkt et areal ved Bretningen 

som ble antatt å være 

slåttemark ihht. utvalgt 

naturtype etter 

Naturmangfoldloven. 

 

Det undersøkte arealet er ei 

artsrik og verdifull 

slåttemark, som er vurdert 

til verdi B (viktig). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nøkkelord 
Slåttemark 
Utvalgt naturtype 
Stor-Elvdal 

Biologisk mangfold 
 
 

Omslagsfoto 
Den artsrike slåttemarka ved 
Bretningen. Foto: Kjell Magne 
Olsen 
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Forord 
På oppdrag for Stor-Elvdal kommune, v/jordbrukssjef Lars Kveberg, har BioFokus (ved 

Kjell Magne Olsen) gjennomført en vurdering av et areal ved Bretningen i Sollia, som 

grunneier mente kvalifiserte til klassifisering som ”artsrik slåttemark” som utvalgt 

naturtype ihht. Naturmangfoldloven. 

Feltarbeidet (utført 31.7.2015), områdebeskrivelse og vurdering er utført av Kjell Magne 

Olsen, foreliggende notat er sammenstilt av Tom H. Hofton. 

En foreløpig og kortfattet beskrivelse og vurdering ble sendt kommunen 25.8.2015. 

Foreliggende notat 2015-48 erstatter den foreløpige beskrivelsen. Områdebeskrivelsen er 

innlagt i Natur2000 (for seinere overføring til Naturbase av Fylkesmannen). 

Alle fotografier er tatt av Kjell Magne Olsen. 

 

Oslo, 4.12.2015. 

 

Kjell Magne Olsen (prosjektutfører)  Tom H. Hofton (prosjektansvarlig) 

BioFokus 
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1 Områdebeskrivelse 
 

Referansedata 

Fylke:  Hedmark   Verdi:  B 
Kommune:  Stor-Elvdal  Naturtype: Slåttemark 
Lokal-ID:   1   Utforming:               Lågurtslåtteeng 
Gnr./bnr.:  44/1   Høydelag:  moh. 
UTM (sentral): xxx xxxxx xxxxxx  Bioklima-region: NB-OC 
Areal:  7 daa.   Naturbase BN: ny lokalitet – ikke innlagt i Naturbase p.t. 
Dato feltreg.: 31.7.2015   Prosjekt:  2015-110 - Slåttemark og nydyrking, Stor-Elvdal 2015 
Registrant: Kjell Magne Olsen  N2000 innlagt: Ja 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 31.07.2015. 

Bakgrunnen var at grunneier hadde bedt om biologisk registrering av et område han 

mente burde gå under kategorien “artsrik slåttemark”. Fylkesmannen, v/Ståle Sørensen, 

befarte området, men han kunne ikke konkludere med at området kunne kalles 

slåttemark. En ny befaring ble derfor bestilt av kommunen. 

Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten Bretningen gård ligger ca. 7 km øst–sørøst 

for Sollia i Atndalen, i nordvestre deler av Stor-Elvdal kommune. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Meget bra slåtte- og 

beitemarksområde i mer eller mindre hellende terreng, sørvendt, ned mot elv. Her er en 

artsrik flora, med mange typiske og noe krevende slåttemarksarter, men også noen mer 

trivielle arter som kommer inn fra kantene: tyrihjelm, engreverumpe, smyle, dunbjørk, 

slåttestarr, geitrams, hvitbladtistel, sølvbunke, stormaure, seterfrytle, vårpengeurt, 

engrapp, engsoleie, nyresoleie, sølvvier, svartvier, føllblom, smalfrøstjerne, brennesle, 

åkersnelle, marinøkkel, einer, osp, harerug, engsyre, småsyre, høymol, vanlig arve, rød 

jonsokblom, engsmelle, grasstjerneblom, bekkeblom, krypsoleie, mjødurt, 

enghumleblom, flekkmure, teiebær, rødkløver, hvitkløver, fuglevikke, skogstorkenebb, 

engfiol, myrfiol, vrangdå, blåkoll, kjerteløyentrøst, stormarimjelle, småmarimjelle, 

myrklegg, småengkall, legeveronika, dunkjempe, sløke, hundekjeks, rødknapp, røsslyng, 

blåklokke, blåbær, blokkebær, tyttebær, ryllik, nyseryllik, kattefot, aurikkelsveve, 

prestekrage, setergråurt, gullris, ugrasløvetann, hvitmaure, sumpmaure, bleikstarr, 

engkvein, gulaks, hestehavre, rødsvingel, fjelltimotei, timotei, markrapp. Det er antakelig 

noe potensial for beitemarkssopper, men kun kjeglevokssopp ble observert i juli 2015. 

Flere humle- og dagsommerfuglarter ble observert, og det er sannsynligvis et rikt insekt- 

og småkrypliv i engen. De nederste, flateste, delene ut mot elven er beitet av bl.a. 

hester, og er utelatt fra naturtypeområdet. 

Artsmangfold: Smalfrøstjerne er klassifisert som NT på rødlisten (2015). Marinøkkel og 

strandsnipe har tidligere vært rødlistet, men er ikke med på listen i 2015. 

Bruk, tilstand og påvirkning: De ulike delarealene har hatt noe ulik hevd, og dette kan 

delvis sees som skillelinjer i vegetasjonen. Enga har i hvert fall ikke vært pløyd på de 

siste 44 år, og sannsynligvis også en god del år lenger enn det. Ikke kunstgjødslet siden 

1970-tallet, og også da kun små mengder. Noe husdyrgjødsel har vært spredt for hånd 

etter 1970-tallet. Flere (og bedre) detaljer om gjødsling kan fås av grunneier. Beites av 

sau, geiter og hester (detaljer om dette fås også hos grunneier – det har vært noe 

forskjellig praksis i ulike år). Noe oppslag av små ospeskudd, men hovedsakelig nær 

gjerdet i vestenden. Generelt gjelder at arter som ikke naturlig hører hjemme i en 

slåtteng opptrer i ubetydelige mengder, og de fleste av dem kun helt ute i kanten. Det er 

f.eks. ubetydelige mengder sølvbunke, lite hundekjeks og timotei, og (vanlig) høymole 

står bare i få eksemplarer like nedenfor en dumpeplass for husdyrgjødsel (dumpeplassen 

ligger like utenfor gjerdet). 

Fremmede arter: En ubestemt, fremmed furuart står langs kanten av jordet i vest og 

delvis i nord. Ellers ingen. 

 Del av helhetlig landskap: Det er også andre fine slåtte- og beitemarker videre 

østover i dalen, hvorav flere er kartlagt som naturtyper (naturbeitemark). 
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Verdivurdering: Lokaliteten vår verdi B (viktig) på grunn av et artsrikt inventar av 

karplanter og et stort potensial for et rikt invertebratliv. Smalfrøstjerne (NT i 2015) er 

den eneste rødlistearten som er registrert, men her er potensial for flere slike. 

Skjøtsel og hensyn: Fortsatt drift som i dag med slått. Høyest biodiversitet oppnås når 

engene ikke gjødsles. 

Artsliste: Totalt 91 art(er) påvist: tyrihjelm, engreverumpe, smyle, dunbjørk, fjellhumle, 

hagehumle, lapphumle, åkerhumle, markhumle, tyvhumle, slåttestarr, geitrams, 

hvitbladtistel, engringvinge, myrgulvinge, sølvbunke, stormaure, seterfrytle, 

vårpengeurt, engrapp, engsoleie, nyresoleie, sølvvier, svartvier, føllblom, smalfrøstjerne 

(NT), humlebille, brennesle, Volucella bombylans, strandsnipe, åkersnelle, marinøkkel, 

einer, osp, harerug, engsyre, småsyre, høymol, arve, rød jonsokblom, engsmelle, 

grasstjerneblom, bekkeblom, krypsoleie, mjødurt, enghumleblom, flekkmure, teiebær, 

rødkløver, hvitkløver, fuglevikke, skogstorkenebb, engfiol, myrfiol, vrangdå, blåkoll, 

kjerteløyentrøst, stormarimjelle, småmarimjelle, myrklegg, småengkall, legeveronika, 

dunkjempe, sløke, hundekjeks, rødknapp, røsslyng, blåklokke, blåbær, blokkebær, 

tyttebær, ryllik, nyseryllik, kattefot, aurikkelsveve, prestekrage, setergråurt, gullris, 

ugrasløvetenner, hvitmaure, sumpmaure, bleikstarr, engkvein, gulaks, hestehavre, 

rødsvingel, fjelltimotei, timotei, markrapp, kjeglevokssopp, sotmåler. 

2 Kart 
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3 Fotos 

  

  

  
Marinøkkel (venstre), kjeglevokssopp (høyre). 
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