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Sammendrag / Kort beskrivelse
Skikju-Fossåa-Steinåa danner et større og stedvis dypt bekkekløft-system. Her er store biomangfold-verdier knyttet til 
trang, skyggefull kløft med grovvokst gråorskog langs elva, dessuten også til rik, solvendt lågurtskog/hagemarkskog med 
osp-bjørk og gran som opptrer særlig på rike, finkornete, ravinerte løsmasser.

Særlig nedre (og delvis midtre) del har velutviklet gråor-heggeskog, med rike liside- og flommarksutforminger, sistnevnte 
gjerne på grovsteinete substrat og i hovedsak som høystaude- eller strutseving-utforminger. Særlig flommarksutformin-
gene har mye grovvokst, gammel gråor. Her er det betydelig innslag av såkalte huldreplanter med de rødlistede sudetlok 
(VU), huldregras (NT; mye) og dalfiol (NT; mye), dessuten en rik epifyttflora på gråor, særlig av ragg-arter (Ramalina spp.) 
inkludert de rødlistede småragg (Ramalina dilacerata EN) og flatragg (Ramalina sinensis NT).

Skyggefulle bergvegger er relativt fåtallig i øvre og midtre del, og har få ”kløftearter”. Nedre del har imidlertid store, utilgjen-
gelige bergvegger som kan ha et større potensial for slike arter.

De nordvendte og nordvestvendte lisidene er dominert av granskog, ofte i småbregneutforming, med høystaudevegetasjon 
i sig. Skogen er oftest ensaldret og betydelig hogstpåvirket, men stedvis med en del død ved og med innslag av rødlistede, 
vedboende sopper. Epifyttsamfunn på gran er relativt dårlig utviklet, men bør kunne ha et stort potensial med økende alder 
på granskogen langs elva. 

De sørvendte og delvis de østvendte lisidene har innslag av rike, ravinerte løsmasser med stedvis lauvdominert lågurt-
skog, med mye bjørk, osp og selje og ofte svært rikt feltsjikt, ifølge eldre registreringer også inkludert forekomst av flere 
rødlistede tørrbakkearter. Her er registret flere rødlistede sopparter knyttet til den rike lauvskogen. Her er også partier med 
rik lågurtgranskog, delvis gammel beiteskog med innslag av truete sopparter (nettsporet kantarellbeger Sowerbyella radi-
culata VU og Leucopaxillus paradoxus EN). 

I henhold til mangelanalysen for skogvern (Framstad et al. 2002, 2003) fyller Steinåa-Fossåa en rekke mangler. Av ge-
nerelle mangler er det særlig ”rike skogtyper” og “internasjonale ansvarstyper” (bekkekløft) og “viktige forekomster av 
rødlistearter”. Av spesielle skogtyper inngår velutviklede utforminger av ”bekkekløft”, ”høgstaudeskog”, ”rik lågurtskog”, 
”gråor-heggeskog” og ”boreal løvskog”. Mangelinndekkingen anses samlet sett som stor.

Naturverdiene er samlet sett meget store (over middels store i Gudbrandsdalssammenheng), først og fremst pga. (i) rike 
epifyttsamfunn i gråorflommarkskogen, (ii) rike huldreplanteforekomster og (iii) rike soppforekomster med truete arter i 
forbindelse med rik lågurtskog med bjørk/osp eller gran. Lokaliteten vurderes som nasjonalt verdifull – verdi 5.

Feltarbeid
Området ble undersøkt av TEB (NINA) og THH (BioFokus) 24.-25. juli 2007. Værforholdene var gode. TEB undersøkte 
øvre/midtre deler (Skikju, deler av Fossåa, Steinåa oppstrøms samløp), mens THH undersøkte nedre deler samt Fossåa 
oppstrøms brua. Arealmessig sett ble tilnærmet hele området dekket, og generelle naturforhold og avgrensning anses 
godt undersøkt. Artsmangfoldet vurderes som relativt godt undersøkt for karplanter, middels godt undersøkt for makrolav, 
skorpelav og vedboende sopp, mens moser må regnes som mindre ettersøkt. For jordboende sopp er en del tidligere arter 
godt fanget opp i registreringen (god juli-sesong). Sopp-registrering i august-september ble skrinlagt pga. svært dårlig 
soppsesong på høsten i regionen.

Tidspunkt og værets betydning
(se feltarbeidsbeskrivelse)

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Området inngår i arbeidet med systematiske undersøkelser av bekkekløfter, et felles prosjekt i regi av Direktoratet for 
Naturforvaltning og NVE. Dette er første ledd i systematiske biologiske undersøkelser av spesielt prioriterte og biologisk 
viktigste skogtyper i Norge. 

Arbeidsgrenser for undersøkelsesområdet var på forhånd grovt angitt av Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med Direk-
toratet for Naturforvaltning.

Tidligere undersøkelser
Nedre deler av området er tidligere undersøkt av Berg (1983), og Jan Wesenberg besøkte området i forbindelse med 
naturtypekartlegging i 2004 (kun stikkprøver). Øvre deler er tidligere ikke undersøkt. Det er ikke foretatt MiS-registreringer 
i Sør-Fron.



Beliggenhet
Fossåa-Steinåas kløftssystem ligger på sørsiden av Gudbrandsdalslågen i Sør-Fron, nær grensa til Ringebu. Vassdraget 
begynner i ås/fjelltraktene mellom Gålåvatnet og Gudbrandsdalen og renner ut i Lågen vis-a-vis Frya. 

Området grenser til nokså gjennomdrevne skogområder, samt en del mot åker- og englandskap i nedre del og langs Skikju 
og stedvis langs øvre del av Steinåa.

Naturgrunnlag

Topografi

Fossåa-Steinåas kløftsystem danner en markert nedskåret sidedal til Gudbrandsdalen. Store deler av kløfta er anslagsvis 
80-100 m dyp. Den nedre delen er svært trang og stedvis uframkommelig, med loddrette bergvegger langs elva. Mye av 
kløftessystemet er orientert V-Ø, mens Fossåas øvre del er orientert SV-NØ, og Steinåas øvre del går S-N. Bare et kort 
parti etter samløp Fossåa-Skikju kan sies å ha mindre kløftepreg.

Geologi
Nedre- og midtre deler av bekkekløft-systemet ligger innenfor område med prekambriske sandsteiner (sparagmitt; innslag 
også av skifer), mens partier av Skikju (omkring kjerneområde 1 og 2) går igjennom et lag med Birikalkstein (og skifer). 
På nordsiden av Skikju-Fossåa (særlig under Borolia) er det betydelig innslag av rike, grå, finkornete, brekvabb-liknende 
løsmasser med ravinedannelser og hyppige utrasinger.

Vegetasjonsgeografi

Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, vegtasjonsone: mellomboreal 80% (ca 2550daa) nordboreal 20% (ca 
640daa).

Lokaliteten ligger i hovedsak i mellomboreal vegetasjonssone. Øvre del av Skikju og Fossåa (fra ca. 700 m oh.) ligger 
i nord-boreal sone. Området ligger i OC vegetasjonsseksjon, i overgangen mot C1 (svakt kontinental seksjon) (Moen 
1998).

Klima
Bekkekløft-systemet favner både utpreget fuktig, skyggefullt “kløfteklima” i de trangeste, nedre delene av vassdraget, og 
varmt sørbergsklima i de solvendte bratthengene f.eks. under Borolia.

Økologisk variasjon
Den topografiske variasjonen er relativt betydelig, med vekslende berglendte brattskråning-bergvegg-ravine-preg. Partier, 
særlig omkring samløp Fossåa-Steinåa og nedstrøms har liten solinnstråling, slik at de mest fuktige bekkekløft-miljøene 
er middels utviklet, kanskje også godt utviklet i utilgjengelige partier. Vegetasjonsmessig er variasjonen stor, bl.a. med 
velutviklet, rik lauv- og barskogsvegetasjon på finkormete løsmasser.

Vegetasjon og treslagsfordeling
Skikju-Fossåa-Steinåa har en variert og rik vegetasjon, og utmerker seg med velutviklet boreal lauvskog av ulike typer: 
Gråor-heggeskog er godt utviklet og variert, delvis i flommarksutforminger på steinete substrat langs elva med stedvis en 
del huldregras, og stedvis større, velutviklede strutseving-utforminger (på bekkekvifter). Det er også frodige, til dels nitrofile 
og noe kulturpåvirkede lisideutforminger av gråorskog. Gammel, grovvokst gråor langs elva utmerker seg med artsrike 
epifyttsamfunn, bl.a. med rikelig av raggarter, inkludert rødlistearter. 

På solsida forekommer også urterike osp-bjørkeskoger på ravinepregete brekvabb-løsmasser med mer eller mindre kultur-
påvirkning. Disse har stedvis en meget rik vegetasjon med bla. rikelig av erteblomster samt sjeldnere arter som bakkefiol. 
Tidligere er også registrert rødliastede arter som smalfrøstjerne og bittersøte i tilknytning til hagemark/tørrbakker. Her er 
også rikelig med tørr til litt friskere (snerprørkveindominert) lågurtgranskog, samt høystaudegranskog. På skyggesida er 
det småbregnegranskog som dominerer. 

Artsrike sørberg på kalkrike bergarter forekommer også, mens velutviklede ”lavberg” med bekkekløft-arter er lite forekom-
mende (men en del skyggefulle, gunstige berg i nedre del er tilnærmet utilgjengelige og er ikke undersøkt).

Skogstruktur og påvirkning
Granskogen i bekkekløft-liene er gjennomgående nokså påvirket, med relativ homogen, ensaldret, oppkvistet granskog 
med lite død ved (enkelte steder med begynnende dødveddannelse pga. ustabilt terreng). Trolig har det her vært omfat-
tende plukkhogst/småflatehogst tidligere. Det er imidlertid svært lite av nyere hogstinngrep (med plantet ungskog). Partier 
med flersjiktet gammelskog med en del læger finnes langs Skikju (nedstrøms gangbrua) og Fossåa (oppstrøms samløp 
Skikju). 

Bremmen med gråorskog som stedvis opptrer langs elva er gjennomgående mindre påvirket enn granskogen, med mye 
gamle, lavrike trær. Gammelskogspartiet langs Skikju har stedvis gråorskog i oppløsning med mye læger, gadd og høys-
tubber (lite foryngelse av gråor).

Oreskogen i de bratte løsmasse-liene er gjennomgående yngre, er mer krattpreget og blir trolig sjelden så grov pga. usta-
bilt terreng. Den stedvis hagemarkspregete bjørk-ospeskogen er også relativt ung, men her er innslag av grov lavlands-
bjørk og grov osp.



Kjerneområder
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Steinåa-Fossåa. Nummereringen referer 
til inntegninger vist på kartet.

1  Skikju S for Veslsætra
Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet - Sørboreal blandingsskog
Naturtypeverdi: C

Verdiene i øvre del av Skikjus bekkekløft er knyttet til den sørvendte, rikeste og bratteste siden, nærmere bestemt til partier med innslag 
av meget artsrik boreal lauvskog, delvis med preg av lågurtospeskog, delvis preg av blandet høystaudeskog og elementer av gråor-
heggeskog.

Lia er bratt her, stedvis med tendenser til rasmarkspreg, og med innslag av rike, finkornete løsmasser. Det bratteste, noe rasmark- og 
sigevannspreget partiet (under øvre/vestre del av Vetlsætra) er dominert av åpne lauvkratt. Her er stedvis dominans av nesten ugjenn-
omtrengelige heggekratt, litt bjørk, selje og på grunne knauser også med ospedominans (nærmest høystaudeospeskog). Lia er artsrik, 
med tett blanding av høystauder og lågurter. Høystaude/nitrofile element inkluderer dominans av tyrihjelm, bringebær, brennesle og skog-
stjerneblom, samt innslag av springfrø, mjødurt, skogsvinerot, hvitbladtistel, skogforglemmegei, rød jonsokkblom, engsmelle, krypsoleie, 
maigull, kvassdå/vrangdå, hundekjeks, kratthumleblom, og partier dominert av strutseving. Av (friskere) lågurtelement inngår arter som 
snerprørkvein, hengeaks, hundekveke, lundrapp, krattfiol, fjellfiol, skogvikke, gjerdevikke, fuglevikke, hvitmaure, lintorskemunn, teiebær, 
jordbær, samt bregner som skjørlok og broddtelg/geittelg. Her ble det også registrert forekomst av den rødlistede dalfiol, samt den rød-
listede taigaseigsopp (Marasmius siccus).

Nedenfor det rikeste lauvkratt/rasmarksområdet er det små partier med tørr, rik lågurtospeskog i veksling med lågurtgranskog. Enkelte 
partier opp mot setra er trolig kulturbetinget kantskog, men et parti innenfor kjerneområdet virker mer stabilt og naturlig ospedominert, da 
det er (i) lite hogstpåvirket, (ii) trolig lite beitepåvirket (lite spor av stier og svært bratt), og (iii) grana virker ustabil her, og går stadig overen-
de. Dette ospebestandet har rik lågurtvegetasjon med et slags kalkfuruskogspreg i vegetasjonen. Her er dominans av snerprørkvein, med 
mye hundekveke, hengeaks, litt fingerstarr, lundrapp, samt en rekke urter som teiebær (mye), jordbær (mye), skogvikke, fuglevikke, gjer-
devikke, gulflatbelg, legeveronika, tveskeggveronika, ormetelg, hvitmaure, skogsveve, skogstorkenebb, skogfiol, krattfiol og engsmelle. 

Videre nedover mot bekken er det stedvis friskere-fuktige blandingslauvbestand med mye hegg, gråor og bjørk, herunder helt strutseving-
dominerte partier.

En mindre sidebekk som stuper ned i sidebekken, med noe gråor-heggeskog langs kantene, er også inkludert i kjerneområdet.

Lågurtgranskogen her er snerprørkveindominert, ofte ganske frisk-frodig, stedvis dominert av skogvikke, og vårerteknapp også observert, 
ellers lågurter som teiebær, jordbær, m.fl. i friske partier er det ganske nitrofilt, med innslag av brennesle, bringebær, geitrams og mye 
gaukesyre. Det er også innslag av en tørrere etasjemose-dominert type med fingerstarr og stedvis mye mattestarr. Her er det et visst 
potensiale for kravfulle, sjeldne sopparter (jfr. kjerneområde 2). 

(Ovenfor kjerneområdet blir det slakere, og bekkekløft-preget forsvinner ovenfor Vetlsætra. Omtrent i overkant av Vetlsætra (ca. 750-800 
m. oh.) er det stedvis gammel, grovvokst fjellgranskog omkring bekken, med enkelte svært gamle trær og noe læger i ulike nedbrytnings-
stadier.)

2  Bergseng (Borolia V)
Naturtype: Kalkskog - Kalkgranskog
Naturtypeverdi: B

Kjerneområdet utgjøres av den i hovedsak jevnt bratte, grandominerte lia mellom Veslsæter-Halvorlykkja-grenda ovenfor og Borolia-Flåtå-
grenda nedenfor/østenfor.

Her er biomangfold-verdiene særlig knyttet til lågurtgranskog med spesielle soppfunn (bl.a. nettsporet kantarellbeger Sowerbyella radi-
culata VU og Leucopaxillus paradoxus EN) omkring det gamle veisporet/kjerreveien (Sørensenvegen) vestover fra Borolia som krysser 
Skikju i bru. Dette innebærer også at grensen for lokaliteten her er trukket betydelig lengre NØ enn det som er naturlig som ”bekkekløft-
skråning”.

Øverst mot Halvorlykkja er det svært bratt, med flere bergframspring. Disse er mer eller mindre soleksponert, av løs, halvrik fyllitt-type. 
En del berg er ovverislede (særlig lengre nedover, bl.a. langs kjerreveien inn til bru over Skikju), og da med ganske rik moseflora, samt 
med gulsildre, snøsildre, knoppsildre, skjørlok og mye bergfrue. En del lav på tørrere bergflater (grynragg og filthinnelav observert), og 
det kan muligens være kravfulle og sjeldne lav av steppe-element her (men neppe av bekkekløft-element). Her er også stedvis små, åpne 
rasmarker.

Lia domineres av lågurtgranskog, både tørr etasjemosedominert, og friskere snerprørkveindominert type, samt med innslag av friskere-
fuktig gråor-heggeskog i partiene nedenfor kjerreveien (vegetasjonsforholdene minner mye om kjerneområde 1).

Skogstrukturen i liene er heterogen, med flersjiktet granskog, og ofte med villniss-krattpreg i de bratte, fuktige lauvområdene. Granskogen 
virker stedvis gammel, men med få gamle, grovvokste trær. Grana går fort overende i det bratte, ustabile terrenget, særlig i de lauvdo-
minerte, bratteste partiene. Særlig langs den nedre stien fra Borolia-Flåta (Gammelskikjubakken) er det mye mindre utrasinger og mye 
(mest ferske) granlæger. Nærmest Borolia blir skogen yngre, og det har nok tidligere vært et mer åpent beiteskogspreg her, sannsynligvis 
også bortover langs den gamle kjerreveien.

Lauvskogen virker relativt ung og småvokst, men er nok preget av det ustabile terrenget, og blir nok ofte ikke mer enn krattpreget. En del 
smålæger av hegg (blir lagt ned av snø?), gråor og bjørk.

Det er intakt gammelskogsmiljø langs bekken, skyggefullt, fuktig og rikt, mest høystaudegranskog, men også noe gammel gråorskog 
nærmest bekken. Flommarksgråor(-gran)skogen er steinete, heterogen, av høystaude-lågurttype, med mye strutseving-dominans, dessu-
ten tyrihjelm-grasdominans. (hundekveke-snerprørkvein-sølvbunke). Mye grastjerneblom, maigull, m.v. Selve bekkekant-vegetasjonen 
er gjerne dominert av hundekveke og sølvbunke. I høystaudesig og langs bekken (men særlig nedstrøms kjerneområdet) er det en del 
huldregras, samt forekomst av storrapp. Gråora langs elva oppfører seg helt annerledes enn den ustabile lisidetypen. Her blir trærne 
gamle, ofte grove, og står gjerne lenge som grove gadd/høystubber. Gamle, grove trær av gråor er lavrike (men sjeldnere arter ikke obser-
vert). Stedvis er det et påtagelig naturskogspreg her, med mye læger i alle nedbrytningsfaser. Stedvis er nesten alle oretrærne gått over-
ende, med liten foryngelse (grana tar mer over). Noen graner er lavrike, men helt dominert av hengestry og mørke lavarter (gubbeskjegg 
observert), og uten de sjeldne kløfteartene. Stedvis en del granlæger. Flere steder er det en brem med rik lågurtgranskog langs bekken.



Mye læger av både or og gran nærmest demmer opp bekken flere steder, og gir gunstige forhold for råtevedmoser (ikke nærmere under-
søkt).

Det er generelt lite gammel rogn og selje her, og derfor også lite av neverlavsamfunn (men sjeldnere, epifyttiske lavarter kan ikke uteluk-
kes.

3  Borolia/Flåtå S
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft
Naturtypeverdi: B

Kjerneområdet omfatter bratte-svært bratte, sørvendte skråninger under kulturlandskapet på Flåtå. Her er dominans av grå, i hovedsak 
finkornete-siltige, rike løsmasser, med betydelige utrasinger og ravinedannelse, med tre markerte ravinedaler oppover i lia. I øst er liene 
dominert av moserik, til snerprørkvein-dominert tørr til frisk lågurtgranskog. Ofte med svært tynn humus til helt eksponert sand/silt, og med 
en artsrik og kravfull soppflora (bl.a. oliven sommerslørsopp Cortinarius colymbadinus NT). 

Sentrale deler er dominert av en til dels ganske åpen, hagemarkspreget bjørkeskog, stedvis også med ospedominans. I nedre deler er det 
stedvis frodig gråor-heggeskog (de frodigste partiene er ved bekkemøtet Skikju-Fossåa, og er inkludert i kjerneområde 8 Fossåa-Skikju 
samløp). Her er en del grov lavlandsbjørker. Det går flere stier-småveier langsetter lia. Vegetasjonen er artsrik lågurt-høystaudetype, med 
et artsinventar som likner på det som er beskrevet fra kjerneområde 1 (Skikju S for Veslsætra), bortsett fra at her dekker den lauvdomi-
nerte skogen større arealer, og har her et klarere hagemarkspreg. Den rike hagemarka er i vekslende grad under gjengroing med gran.

Øverst i NØ er det en del (kalk)rike, løse fyllitt-pregete bergvegger med en del tørrbergsarter. Ved foten av disse bergveggene er i granbar-
matte registrert rødlistede jordstjernearter (Geastrum pectinatum NT; G. quadrifidum NT). Det ble også registrert flere sjeldne/rødlistede 
sopparter i tilknytning til bjørk-ospedominert hagemark (kremler, trevlesopper og sjampinjonger; særlig langs stier/småveier). 

Partier videre bortetter lia V for kjerneområdet er ikke undersøkt, og det er mulig det kan være grunnlag for å strekke kjerneområdet lengre 
i denne retningen.

4  Fossåa bru Ø
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft
Naturtypeverdi: B

Langs Fossåa nedstrøms brua er det en brem med velutviklet, delvis grovvokst flommarksoreskog, som vurderes som noe av den mest 
verdifulle i bekkekløftsystemet Fossåa-Steinåa. Større arealer med oreskog opptrer særlig to steder der det er flater/bekkevifte ved utløpet 
av småbekk/søkk som kommer ned fra S-siden. Disse svakt skrånende løsmasseflatene er helt dominert av strutseving. Vegetasjonsmes-
sig mer heterogene, steinete bestander opptrer langs elva og på langsmale øyer/midtbanker i elva. Her er ofte gras/tyrihjelm-dominans. 
Det er noe innslag av huldregras hist og her på hele strekningen ned til samløp med Steinåa. De sjeldnere artene rustjerneblom og 
myskemaure er observert litt opp i lia. Det er lite rogn og selje, og lite neverlavsamfunn, men det er mye lav på gammel, delvis grov or og 
oregadd, med tiltagende mengde av ragg-arter (Ramalina spp) nedover; mest pulverragg, men også barkragg og bleiktjafs. En del stå-
ende og liggende død ved av gråor forekommer. Rødrandkjuke forekommer hyppig her, men det er ikke registrert sjeldnere vedboende 
arter (men ikke grundig nok undersøkt). Det bør også kunne være et potensiale for sjeldnere jordboende sopparter (som for eksempel 
parasollsopper), særlig på mineralrikt substrat langs elva. 

De N-vendte liene (utenfor kjerneområdet) er dominert av relativt ung og ensaldret, stedvis nokså ntrofil småbregnegranskog. De S-vend-
te, svært bratte, stedvis utrasende liene (utenfor kjerneområdet) er lauvdominert, med en salig blanding av gråor-heggeskog-vegetasjon, 
høystaudevegetasjon og tørr snerprørkvein-vegetasjon. I øvre del er det stedvis mer hagemarkspregete partier med grovvokst lavlands-
bjørk og osp. Det er lite gammelskogspreg, men litt dødved pga utrasinger og stor heterogenitet, og det vurderes å være en del verdier 
knyttet til rike lauvskogsutforminger. Elementer av dette kunne muligens vært inkludert i kjerneområdet, men er bare stikkprøvemessig 
undersøkt. De største verdiene her vurderes uansett å være knyttet til den grovvokste oreskogen langs elva. 

5  Steinåa midtre
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft
Naturtypeverdi: B

Steinåa oppstrøms samløp med Fossåa danner en trang, velutviklet bekkekløft, men lite bergvegger, bortsett fra heng på begge sider 
ved liten/middels stor foss omtrent vis-a-vis Nerjordet på Hovde. Verdiene er størst fra samløp opp til fossen, som her er utskilt som eget 
kjerneområde.

a) Den nederste delen. Dette partiet (inkl. neset ved samløp) har løsmasser i brattskråningen på V-siden, og rike vegetasjonstyper i tilknyt-
ning til disse. Her er det partier med velutviklet, rik, gammel gråoreskog langs elva og i den nedre del av lia. Et bredt belte med gråoreskog 
strekker seg oppstrøms helt til det blir hengebratt med bergvegger. På elvesletta er gråoreskogen heterogen, mer eller mindre storsteinete 
med noe finmasser i mellom. Strutseving dominerer, stedvis også gras-skogstjerneblom-tyrihjelm-dominerte partier. En del huldregras 
(NT), litt storrapp. Her er mye grov gammel gråor med mye lyse laver, inkludert pulverragg, barkragg og bleiktjafs. Lisidegråorskogen har 
også grovvokste trær. Her er ofte sterk dominans av grasstjerneblom, en del trollurt, stedvis brennesle. Svært artsrikt, en del springfrø og 
myskemaure. Den rødlistede dalfiol (NT) forekommer også her, også rød jonsokkblom, skogsvinerot, skogforgemmegei, maigull, krattfiol, 
moskusurt, samt en del mer typiske lågurter som fingerstarr og snerprørkvein.

Langs løsmasseryggen ut mot neset har det nok vært mer kulturpåvirket tidligere, og det kan også ha vært åpne engstriper her tidligere. 
Langs denne ryggen (mot Steinåa) er det noen svært grove ospetrær og litt rogn i overgangen mot oresumpskog. Langs selve ryggen er 
det mest gran, dog med vekslende høystaude og oresumpskogspreg i vegetasjonen, bl.a. med mye myskemaure og moskusurt. I rota 
av brattskråningen har noen graner mye krusgullhette (Ulota crispa) på smågreiner, også observert grynragg på smågreiner (men ikke 
neverlavsamfunn).

Oreskogen fortsetter på N-siden av ryggen og inn i Fossåas grein. Her er også noe huldregras nederst i skråningen og på elvesletta. Her 
er brem med gammel or og noe rogn langs elva. Helt ytterst på neset (tidligere hagemark?) er det en del innslag av litt eldre rogn og selje, 
men lungeneversamfunn bare observert fragmentarisk.

b) Fossen ved Nerjordet. Denne kunne vært utskilt som eget, lite kjerneområde, men er her valgt å inkludere i et større sammenheng-
ende kjerneområde i Steinåa oppstrøms samløp Fossåa, bl.a. fordi det hist og her er elementer av rik elvekant-lisidevegetasjon med den 
rødlistede huldregras som binder de mest verdifulle delområdene sammen. Fossen har markert fall og kulp nedenfor. Lite fosserøyk, 
men en åpen sone omkring kulpen med fosseng-vegetasjon med høystauder og lågurter. Nesten ikke trær i fosse-influensområdet, men 



en smågran med mye krusgullhette (Ulota crispa) i greinspissene (men ikke noe fossesprøytsamfunn med neverlav). Det er rike, fuktige 
bergvegger på Ø-siden, delvis noe tørrere på V-siden.

Ø-siden ved fossen har middels gammel, uryddig, grandominert skog med noe ferske læger. Noe rogn og selje forekommer. Småbregne-
granskog dominerer, men også noe høystaudeskog, og overganger mot fuktig gråor-heggeskogstype med noe gråor, mye skogstjerne-
blom og trollurt, samt innslag av myskegras, hundekveke, og dessuten huldreblom, som her forekommer langt oppover i lia. Den andre 
siden har noe mer lauvinnslag, med mer høystaude-oreskogspreg. 

6  Fossåa indre del
Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog
Naturtypeverdi: B Hoh: 680-820 moh

Undersøkt av Tom H. Hofton (Biofokus) ifbm ”bekkekløftprosjektet” 24.07.2007.

Lokaliteten ligger i øvre del av Fossåa, og består av et ca 800 meter langt nordvendt granskogskledd liavsnitt opp på sørsiden av elva. 
Lia er stort sett jevnt bratt hellende, og har et ganske jevnt overdekke av morene uten berg (skjønt nederst er det noen steinblokker). 
Vegetasjonen veksler mellom blåbær- og småbregneskog på opplendt mark, mens det i søkk og konkave parti der sigevann presses fram 
straks blir rikere med en del høgstaudeskog og rike fuktsig. Denne typen er ganske utbredt i vestre del. Her finnes bl.a. maigull, fjell-lok 
(sjelden), tyrihjlem, fjellburkne, enghumleblom. Høgstaudeskogen har betydelig beitepreg. På solsida (utenfor kjerneområdet) stiger stup-
bratte skrenter av løst (men trolig basefattig) skifer rett opp fra elva.

Gammelskog dekker hele indre deler av Fossåa. Hele lokaliteten kan best beskrives som en tidligere hardt plukkhogd naturskog; dels 
kompakt, dels noe mer åpen, brukbart flersjiktet, og med ”middels” gamle trær. Virkelig gamle trær (”biologisk gammel gran”) mangler. 
Særlig høgstaudeskogen er til dels åpen, etter en del sammenbrudd i nyere tid, med glenner og mye rotvelter. Det er generelt mye gran-
læger i de rike, nedre deler mot elva, men kontinuiteten er dårlig.

Artsmangfoldet er ikke spesielt rikt, men det inngår likevel enkelte gammelskogsarter i lave tettheter. Av vedsopp ble funnet vasskjuke, 
praktbarksopp, granstokkjuke og harekjuke (NT). Gryntjafs (NT) finnes spredt på gran, det samme gjelder sprikeskjegg (NT), mens hvit-
hodenål (NT) og dverggullnål ble funnet ved basis av grove trær. På steinblokker vokste randkvistlav.

Lokaliteten er en eldre, plukkhogd naturskog, med en del rik vegetasjon, men kvalitetene er ikke spesielt store, og verdien settes til B – 
lokalt viktig (på grensa til C).

7  Fossåa N for Rundhaugen
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft
Naturtypeverdi: C Hoh: 475-630 moh

Undersøkt av Tom H. Hofton (Biofokus) ifbm ”bekkekløftprosjektet” 24.07.2007.

Lokaliteten ligger litt oppe i Fossåa ovenfor samløpet med Skikju, og består av ei ganske bratt nordvestvendt li mellom elva og skogs-
bilveien oppe i lia, samt den nederste delen av skråningen på nordsiden av elva. Lia dekkes av en fuktig, frodig og svært rik granskog. 
Foruten gran inngår gråor sparsomt langs elva, sammen med noen få selje, hegg, rogn. Store deler er høgstaudeskog av den rikeste 
utformingen, men det er også en del storbregne- og (i øvre deler) småbregneskog. Særlig rikt er det i bratte små sidesøkk, hvor noen 
preges av hyppige utrasninger. Her finnes stedvis store “strutsevingåkre” i bunnen. Det er lite bergvegger og steinblokker, bortsett fra 
nederst langs elva, hvor den relativt kalkrike berggrunnen stikker mer fram. Skogen i nedre deler bærer en del preg av beite, og sau ble 
da også sett på begge sider av elva ca 510 moh.

Skogen er tidligere hardt påvirket og mangler i stor grad naturskogspreg. Skogbildet er kompakt og homogent, ofte temmelig oppkvistet og 
dårlig sjiktet. Det er lite død ved. Selv om biologisk gamle trær mangler, finnes likevel en del lutende, litt grove trær i bratt terreng (viktige 
nøkkelelementer). I nedre del kommer en over i optimalfaseskog som er tett og tilnærmet ensjiktet. Her kan det ha vært småflatehogster 
tidligere.

Floraen er rik, med det typiske utvalget av karplanter for vegetasjonstypen i regionen, og preges bl.a. av rikelig med fjell-lok. Huldregras 
finnes langs elva, men bare sparsomt, og synes å mangle helt på den nedre, beitepåvirkede elvestrekningen. En del gulsildre finnes på 
sildrebergflater ut mot elva. På kalkrike berg ble det funnet både holeblygmose (Seligeria donniana) og skorpelaven (Gyalecta jenensis), 
og det er potensial for en ganske rik kalkkrevende moseflora. Lavfloraen virket ganske fattig, med enkeltfunn av flatragg (NT) på gråor, og 
spredte funn av rimnål (NT) på granstammer.

Dette er en svært rik og frodig kløftegranskog, men høy påvirkningsgrad og ikke spesielt gunstig kløftetopografi fører til at naturverdiene 
ikke er spesielt store, og artsmangfoldet samlet sett ikke spesielt rikt. Det kan likevel være potensial for bl.a. sudetlok. Verdien settes til 
C – lokalt viktig.

8  Fossåa-Skikju samløp
Naturtype: Gråor-heggeskog - Liskog/raviner
Naturtypeverdi: A Hoh: 450-490 moh

Undersøkt av Tom H. Hofton (Biofokus) og Tor Erik Brandrud (NINA) ifbm ”bekkekløftprosjektet” 24.07.2007.

Lokaliteten ligger langs Fossåa etter samløp med Skikju, og består av den elvenære skogen her samt et lite stykke oppover i den sørvend-
te lia. Gråor-heggeskog er helt dominerende vegetasjonstypen. På små øyer og i sonen nærmest elva er denne av flommarksutforming, 
mens den i brattlia er av en svært rik lisidetype, som videre oppover etter hvert går over i tørrere lågurt-blandskog. På åpnere steder inngår 
mye nitrofile arter. Vegetasjonen er partivis noe beitet, men beitetrykket virker ikke spesielt stort. Skogen er gjennomgående gammel og 
grov, med mye kraftig gråor og også noen grove hegg. Det er også en del døde løvtrær, både stående og liggende. Noe yngre gran er 
isprengt hist og her. Området grenser til ei gjengroende eng i nordøst, men også i kanten mot denne er skogen grov.

Karplantefloraen er meget rik, med en rekke nærings- og til dels varmekrevende arter – krattfiol, tysbast, skogsvinerot, storklokke, spring-
frø, trollurt, moskusurt, dalfiol (NT), huldregras (NT) (sparsomt) etc. Lavfloraen i den grovvokste gråor-heggeskogen var derimot relativt 
fattig, det var mye barkragg og bleiktjafs, men interessant nok manglet bl.a. flatragg helt (denne kommer inn i flommarkskogen først 
nedstrøms samløp Steinåa). Mye bleiktjafs fantes også på gran. På ei grov rogn ute i elva ble det likevel funnet olivenfiltlav (VU). På ei 
halvdød selje i kanten mot enga i nordøst var det rikelig med fruktlegemer av aniskjuke (EN). Samme tre hadde også skjellkjuke, som 
også fantes på en meget grov hegg like ved.

Lokaliteten er en meget rik, velutviklet gråor-heggeskog, som selv om den trolig har vært en del kulturpåvirket tidligere nå har fått gammel-



skogspreg med grove dimensjoner og død ved. Vegetasjon, struktur og artsmangfold forøvrig tilsier B-verdi, men med funn av EN-arten 
aniskjuke settes verdien opp til A – svært viktig.

9  Steinåa nedre del
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft
Naturtypeverdi: A Hoh: 260-440 moh

Undersøkt av Tom H. Hofton (Biofokus) ifbm ”bekkekløftprosjektet” 25.07.2007.

Lokaliteten består av Steinåas bekkekløft nedenfor samløpet med Fossåa. På denne 2 km strekningen danner elva ei nord- til nordøst-
vendt, dyp og svært trang bekkekløft med stupbratte skrenter, rasmark og berg opp fra kløftebunnen, og med bratte løsmasselier videre 
oppover. Kløftebunnen er tilnærmet utilgjengelig fra sidene (tilgangen stenges av 30-40 meter høye stup ute på kanten), og det har derfor 
bare vært mulig å undersøke øvre halvdel av brattliene, samt et lite stikk inn langs bunnen nederst. De mest interessante delen er derfor 
ikke sjekket (men avstandsvurdert). Kanskje er det mulig å ta seg inn i juvet nedenfra (eller ovenfra) på lav vannføring.

Gran dominerer, men det er stedvis også mye løvtrær (bjørk, osp, enkelte selje og rogn), partivis så mye at det er preg av blandings-
skog.

Solsida har den typiske, rike ”gudbrandsdalske” løsmasse-lågurtskogen, med mye løvtreinnslag, mye snerprørkvein og generelt rik flora 
(bakkefiol, vårerteknapp, mattestarr, leddved, krattfiol, trollbær, samt påfallende mye myskemaure (opptrer nesten som slyngplante i det 
bratte terrenget)). I søkk kommer det straks inn mye høgstauder og store bregner, og i åpnere parti bl.a. mye bringebær og brennesle.

Skyggesida har et fuktigere preg. Her er blåbærgranskog vanlig i øvre deler. Flere bratte småkløfter river opp lia og her står en svært yppig 
og rik høgstaudevegetasjon (delvis tilnærmet treløse enger), med store mengder strutseving, samt huldregras, fjellfiol, trollurt, moskusurt 
etc.

Kløftebunnen har en rik, variert blandingsskog med gran og mye hegg, selje, rogn og gråor. Stedvis er det frodig gråor-heggeskog. Ve-
getasjonen er meget rik.

Skogen er gjennomgående sterkt påvirket tidligere, delvis med et nokså ungt preg. Det ustabile terrenget kombinert med høy bonintet fø-
rer likevel til et heterogent og til dels sterkt opprevet skogbilde, vekslende mellom oppkvistede, ensjikta bestand (på stabil mark) og rotete, 
åpen skog i oppløsningsfase med store mengder læger på kryss og tvers (men nesten bare ganske ferske læger). Skogen nede i kløfta 
virker eldre. Den frodige løvskogen i bunnen ved Svelle (partiet som ble sjekket) er gammel, med grove trær og mye død ved. Antakelig 
fortsetter dette videre innover i juvet.

Karplantefloraen er meget rik, med bl.a. mye huldregras (NT) og store mengder dalfiol (NT) (tette matter i hundrevis flere steder), og det 
ble også sett storrapp. Det er et stort potensial for ytterligere sjeldenheter (som bl.a. sudetlok). Det samme gjelder lavfloraen i kløftebun-
nen. Her ble det sett en del av både småragg (EN) og flatragg NT) (mest på gråor), som gjør dette til det klart beste flommarkspartiet i 
vassdraget når det gjelder sjeldne og rødlistede lavarter. Derimot var bergvegg-lavfloraen ordinær på det som er av berg i øvre lisider, men 
de utilgjengelige bergene nede i juvet kan være bedre. Det ble heller ikke observert særlig rik lavflora på gran (sparsomt sprikeskjegg, et 
par funn av rimnål), men også her har ikke-undersøkte partier av kløftebunnen betydelig bedre potensial. Mye krusgullhette (Ulota crispa), 
bleiktjafs og litt Physciaceer på tynne grankvister er klare tegn på stort potensial. På solsida er det trolig en rik soppfunga, bl.a. ble konge-
sjampinjong og stankridderhatt (Lepista densifolia, NT; bare er funnet noen få ganger i Norge) påvist. Vedsoppfungaen var derimot ganske 
ordinær, selv om det ble sett litt rosenkjuke og granrustkjuke.

Store deler av selve juvet virker svært interessant, med bratte skrenter og mye berg, meget rikt, og med frodig, gammel, epifyttrik løvskog 
i bunnen som huser store populasjoner av rødlistearter. Selv om kløfta pga det svært vanskelige terrenget er dårlig undersøkt, er det klart 
at juvet utvilsomt har store kvaliteter og et rikt artsmangfold, noe som gir klar A – verdi (svært viktig).

Artsmangfold
Det er registrert en rekke sjeldne og rødlistede arter innenfor bekkekløftlokaliteten, både tilknyttet rike sørvendte hage-
markspregete områder og typiske “kløftemiljøer”. Tilsammen er det funnet 28 rødlistede arter her, fordelt på 8 lavarter, 13 
sopparter og 7 karplanter (alle lav- og soppartene er nyregistreringer 2007). Fire av karplantene er riktignok gamle funn 
knyttet til tørrbakker, og disse kan være utgått. Tilsammen 7 truete arter er registrert her (2 lav, 3 sopp og 2 karplanter).

Særlig den gamle flommarkskogen langs elva nederst i vassdraget (nedstrøms samløp Steinåa-Fossåa) og de sørvendte 
brattskråningene mot Skikju(-Fossåa) (Bergseng-Borolia/Flåtå S) utmerker seg med et spesielt rikt og sjeldent biomang-
fold med innslag av truete arter. 

I solsida mot Skikju-Fossåa ned til brua er det ravinepregete, rike løsmasser av silt/brekvabb med en del utrasinger, og 
her er også soner med kalkrikt berg. Disse har mer eller mindre hagemarkspreget lågurtosp-bjørkeskog, frodig gråor-
heggeskog og tørr lågurtgranskog med en artsrik karplanteflora og funga. I disse liene ble det funnet et betydelig innslag av 
rødlistede sopparter. De to truete artene nettsporet kantarellbeger (Sowerbyella radiculata VU) og traktmusserongen Leu-
copaxillus paradoxus (EN) ble funnet i tidligere beiteskog/lågurtgranskog langs gammelt veispor fra Borolia/Flåtå. Videre 
ble den sterkt truete aniskjuke (Trametes suaveolens EN) funnet på selje i flommarksoreskog ved samløp Skikju-Fossåa. 
Det ble også gjort flere funn av jordstjerner (Geastrum spp. NT; lågurtgranskog), samt funn av taigaseigsopp (Marasmius 
siccus NT; i blanding gråor-ospeskog). Partier med rike, utrasende løsmasser fortsetter også nedstrøms brua, med stedvis 
potensiale for rødlistearter, dog uten det samme, rike preget (men her kun stikkprøvemessig undersøkt).

Det er tidligere (kryssliste 1959; se Artsdatabankens Artskart) også funnet flere rødlistede karplanter i tilknytning til ”sol-
sida”, trolig i rik, ravinepreget hagemark/engmark. Her er funn både fra solsida (i) langs Fossåa oppstrøms Skikju, samt (ii) 
omkring veien ned fra Tofte gård til brua. Funnene dreier seg om tørrbakkearter (smalfrøstjerne VU, bittersøte NT, henge-
piggfrø NT, marinøkkel NT), og indikerer åpen engmark/kantvegetasjon, trolig mer åpen vegetasjon enn i dag. Disse artene 
er ikke gjenfunnet, og svak hevd og preg av gjengroing av gammel engmark og hagemark kan indikere at disse artene har 
utgått. De er imidlertid ikke intensivt ettersøkt, og en fortsatt forekomst kan ikke utelukkes. Det forekommer fortsatt sjeldne, 
kravfulle og mer eller mindre hagemarkstilknyttede arter som bakkefiol i liene her. 

Elementet av huldreplanter langs elva er velutviklet, med store forekomster av de rødlistede huldregras (NT; mest fra brua 
og nedover) og dalfiol (NT, mest nedstrøms samløp Fossåa-Steinåa). Videre er det fra partiet nedstrøms samløp Fossåa-



Steinåa tidligere funn av den eksklusive huldreplanten sudetlok (VU; Berg 1983). Denne ble ikke gjenfunnet i 2007, men 
den nedre delen ble ikke fullstendig undersøkt pga. stor grad av utilgjengelighet, og det er all grunn til å anta at denne 
arten fortsatt står her. 

Også elementet av sjeldne og rødlistede fukt/skyggekrevende epifyttiske lavarter (”kløfte-arter”) er velutviklet. Bl.a. er 
det mye av ragg-arter (Ramalina spp.) og andre, lyse, fattigbarksarter særlig på gamle trær og gadd av gråor langs elva. 
Nedstrøms samløp Fossåa-Steinåa ble det registrert forekomster av de rødlistede småragg (Ramalina dilacerata EN) og 
flatragg (Ramalina sinensis NT). Den rike epifytt-floraen særlig på gråor fortsetter oppstrøms til omtrent samløp Fossåa-
Skikju, bl.a. med mye barkragg (Ramalina farinacea) og bleiktjafs (Evernia prunastri), men med uttynning av de nevnte 
rødlisteartene. Det ble imidlertid gjort enkelte funn av flatragg i øvre del av Fossåa, samt olivenfiltlav (Fuscopannaria 
mediterranea VU på rogn) ved samløp Fossåa-Skikju. Det er funnet lite av sjeldnere, fuktighet/skyggekrevende lavarter 
på bergvegger, bl.a. bemerkelsesverdig fravær av trådragg (Ramalina thrausta NT) som forekommer i de aller fleste av de 
trange, fuktige bekkekløftene i Gudbrandsdalen. Mange av de antatt gunstigste bergveggene i nedre del er imidlertid svært 
utilgjengelige, og det tas forbehold for at det kan finnes lavrike bergvegger med ”kløftearter” i disse partiene.

Til tross for relativt lite gammelskogspreg og relativt lite dødved, ble det gjort enkelte funn av vedboende rødlistarter av 
sopp på granlæger (både rynkeskinn Phlebia centrifuga NT, harekjuke Inonotus leporinus NT og rosenkjuke Fomitopsis 
rosea NT). 

Mye læger av både or og gran nærmest demmer opp bekken flere steder i nedre del av Skikju, og gir gunstige forhold for 
råtevedmoser (ikke nærmere undersøkt).

Tabell: Artsfunn i Steinåa-Fossåa. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr 
at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen 
Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er 
gjort i hvert  kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerne-
områder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-
område (nr)

Agaricus augustus 1 3
1
 

Agaricus purpurellus 2 3
2
 

Cortinarius durus 1 2
1
 

Entoloma placidum 1 5
1
 

Inocybe leucoblema 1 3
1
 

Ormetungefamilien Botrychium lunaria Marinøkkel NT 2  
2
 

Storburknefamilien Cystopteris sudetica Sudetlok VU 1 9
1
 

Soleiefamilien Thalictrum simplex Smalfrøstjerne VU 1  
1
 

Grasfamilien Cinna latifolia Huldregras NT 7  
7
 4

0
 5

0
 

Poa remota Storrapp 1  
1
 5

0
 

Fiolfamilien Viola selkirkii Dalfiol NT 7  
6
 1

1
 

Søterotfamilien Gentianella amarella Bittersøte (vanlig) NT 1  
1
 

Maurefamilien Galium triflorum Myskemaure 5  
5
 4

0
 5

0
 

Rubladfamilien Lappula deflexa Hengepiggfrø NT 2  
2
 

Moskusurtfamilien Adoxa moschatellina Moskusurt 4  
4
 4

0
 5

0
 

Bladmoser Seligeria donniana Holeblygmose 1  
1
 

Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 2 1
2
 

Bryoria nadvornikiana Sprikeskjegg NT 2  
2
 

Evernia mesomorpha Gryntjafs NT 10  
10

 

Fuscopannaria mediterranea Olivenfiltlav VU 1  
1
 

Hypogymnia vittata Randkvistlav 5  
5
 

Lobaria pulmonaria Lungenever 1  
1
 

Lobaria scrobiculata Skrubbenever 2  
2
 

Ramalina dilacerata Småragg EN 3  
3
 

Ramalina sinensis Flatragg NT 5  
5
 

Skorpelav Chaenotheca brachypoda Dverggullnål 1  
1
 

Chaenotheca gracilenta Hvithodenål NT 1  
1
 

Chaenothecopsis viridialba Rimnål NT 7  
7
 

Gyalecta jenensis 1  
1
 

Sopp markboende Clitocybe inornata Ribbetraktsopp 1 2
1
 



Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-
område (nr)

Cortinarius acidophilus 1  
1
 

Cortinarius colymbadinus NT 3 2
1
 3

2
 

Cortinarius uraceus Svartnende slørsopp NT 1 3
1
 

Geastrum pectinatum Skaftjordstjerne NT 1 3
1
 

Geastrum quadrifidum Styltejordstjerne NT 2 2
1
 3

1
 

Inocybe fraudans Pæretrevlesopp 1 3
1
 

Inocybe terrigena Ringtrevlesopp NT 1 3
1
 

Lepista subconnexa Blek knipperidderhatt DD 1  
1
 

Leucopaxillus paradoxus EN 2 2
2
 

Limacella glioderma Melsneglehatt 1 2
1
 

Marasmius siccus Taigaseigsopp NT 1 1
1
 

Sowerbyella radiculata Nettsporet kantarell-
beger

VU 1 2
1
 

Sopp vedboende Climacocystis borealis Vasskjuke 1  
1
 

Fomitopsis rosea Rosenkjuke NT 3  
3
 

Inonotus leporinus Harekjuke NT 1  
1
 

Phellinus chrysoloma Granstokkjuke 1  
1
 

Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke 5  
5
 

Phlebia centrifuga Rynkeskinn NT 1  
1
 

Pleurotus dryinus Seig østerssopp 1 5
1
 

Polyporus squamosus Skjellkjuke 2  
2
 

Trametes suaveolens Aniskjuke EN 1  
1
 

Veluticeps abietina Praktbarksopp 1  
1
 

Avgrensing og arrondering
Bekkekløft-systemet er stort sett velavgrenset topografisk, og inneholder i hovedsak så vidt lite påvirket skog, at det er na-
turlig å håndtere dette som et enhetlig, sammenhengende objekt. Mest påvirket, og minst bekkekløft-preget er partiet der 
vei med bru krysser elva V for Tofte, dvs. rett nedstrøms samløp Skikju-Fossåa. Her er det pga. kulturpåvirkning naturlig å 
trekke grensa relativt langt ned mot elva på begge sider. Litt V for dette, mellom Borolia/Flåtå og Halvorlykkja/Veslesætra 
er grensa trukket lengre N, dvs. lengre opp i lia enn det som er naturlig som ”bekkekløftskråning” pga. rik lågurtgranskog/
beiteskog med funn av flere truete sopparter. 

Den øvre grensa for Skikjus bekkekløft er trukket helt opp på 800 m, pga. rike vegetasjonstyper og innslag av gammel 
fjellgranskog. Fossåas kløft er topografisk naturlig å trekke like langt opp. 

I nedre del er grensa trukket ned til Fosse-Svelle. Nedenfor er påvirkningsgraden betydelig nesten helt inntil elva.

Andre inngrep
Nyere tids inngrep er få, men det går en mindre vei fra Tofte som krysser elva i bru rett nedstrøms samløp Skikju-Fossåa. 
Litt oppe i bakken her er det en fylling med åkerstein m.v. ned mot elva (fra nordsiden). En gammel kjerrevei/driftsvei krys-
ser Skikju i en liten gangbru.

Vurdering og verdisetting
Verdier knyttet til bekkekløftmiljø: 

Skikju-Fossåa-Steinåa-bekkekløft-systemet har store verdier knyttet til bekkekkløftmiljøet, særlig i nedre del. Kløftesyste-
met er relativt dypt og trangt i store partier, og har variert eksposisjon. Når det gjelder skogtyper og viktige biologiske ele-
menter er det først og fremst en rik og velutviklet gråor-heggeskogsvegetasjon langs partier av elva og stedvis i rike lisider 
(på løsmasser) som må framheves, særlig fra omtrent samløp Skikju-Fossåa og nedover. Her er flere utforminger av rik 
gråor-heggeskog, både av høystaude- og strutseving-typen. Langs elva forekommer bl.a. store og livskraftige bestander 
av de rødlistede huldreplantene huldregras og dalfiol, dessuten forekomst av den eksklusive og truete huldreplanten su-
detlok (VU), samt store forekomster av de sjeldnere myskemaure og moskusurt. Det er mye gammel, grov, epifyttrik gråor, 
med innslag av flere rødlistede ragg-arter (Ramalina spp.) i nedre del, dog med relativt sparsomt av sjeldne/rødlistede 
bekkekløftarter av epifyttiske lav oppstrøms samløp Fossåa-Steinåa, og svært lite av dette på gran (men restaureringspo-
tensialet vurderes som stort). Skyggevendte bergvegger er relativt dårlig utviklet, og det er ikke funnet mye av bekkekløft-
lavelementet her. En del bergvegger i nedre del er imidlertid lite tilgjengelig, er ikke undersøkt, og kan ha et potensiale for 
sjeldne lavarter. Når det gjelder biomangfold-verdier knyttet til huldreplanter og epifyttvegetasjon i grovvokst flommarkso-
reskog, er Fossåa-Steinåa blant de rikeste og mest verdifulle bekkekløftsystemene i Gudbrandsdalen. I forhold til verdiene 



er Fossåa-Steinåa lite kjent som biomangfold-lokalitet.

Selve vannstrengen er preget av et indre nedbørfelt med relativt mye løse, permeable, mer eller mindre kalkrike bergarter 
(fyllitt, noe kalkstein), som sannsynligvis gir en elektrolyttrik vannkvalitet, med tilhørende relativt kravfulle biosamfunn (ikke 
nærmere undersøkt). 

Andre verdier: 

De sørvendte brattskråningene langs Skikju-Fossåa (etter samløp Skikju) har særlig store verdier knyttet til velutviklet, 
hagemarkspreget osp-bjørkeskog på rike, finkornete, ravinerte løsmasser, samt beiteskog av lågurtgranskog. Her er en 
artsrik karplanteflora med (eldre) funn av rødlistearter, sjelden funga med innslag av truete arter, og kanskje også en artsrik 
og sjelden insektsfauna knyttet til åpne silt/sandfelter. 

I henhold til mangelanalysen for skogvern (Framstad et al. 2002, 2003) fyller Steinåa-Fossåa en rekke mangler. Av ge-
nerelle mangler er det særlig ”rike skogtyper” og “internasjonale ansvarstyper” (bekkekløft) og “viktige forekomster av 
rødlistearter”. Av spesielle skogtyper inngår velutviklede utforminger av ”bekkekløft”, ”høgstaudeskog”, ”rik lågurtskog”, 
”gråor-heggeskog” og ”boreal løvskog”. Mangelinndekkingen anses samlet sett som stor.

Naturverdiene er samlet sett meget store (over middels store i Gudbrandsdalssammenheng), og lokaliteten vurderes som 
nasjonalt verdifull – verdi 5.

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Steinåa-Fossåa. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kri-
teriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. For-
kortelser; UR = urørthet, DVM = død ved mengde, DVK = død ved kontinuitet, GB = gamle bartær, GL = gamle løvtrær, 
GE = gamle edelløvtrær, TF = treslagsfordeling, VA = Variasjon, TVA = treslagsvariasjon, VVA = vegetasjonsvariasjon, 

RI = rikhet, AM = arter,  ST = størrelse, AR = arondering, FOR = Fosserøyk. For kjerneområder er kun variasjon vurdert 

som en kombinasjon av topografi og vegetasjon. For området samlet er det delt i to ulike vurderinger.

Kjerneområde UR DVM DVK GB GL GE TF VA TVA VVA RI AM ST AR FOR Samlet 
verdi

1 Skikju S for 
Veslsætra

*** * * * * – ** * – - *** ** - - - *

2 Bergseng (Borolia 
V)

** ** * * ** – ** ** – - *** *** - - - **

3 Borolia/Flåtå S ** * 0 0 ** – *** ** – - *** ** - - - **
4 Fossåa bru Ø *** ** * 0 ** – *** ** – - ** ** - - - **
5 Steinåa midtre ** * * * ** – *** ** – - *** ** - - - **
6 Fossåa indre del *** *** * * 0 – * * – - ** * - - - **
7 Fossåa N for Rund-
haugen

** * 0 0 * 0 * ** – - *** * - - - *

8 Fossåa-Skikju 
samløp

** ** * 0 ** 0 *** * – - *** ** - - - **

9 Steinåa nedre del *** *** * * *** 0 *** *** – - *** *** - - - ***
Totalt for Steinåa-
Fossåa

*** * * * ** – *** *** *** *** *** * 5
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Bilder fra området Steinåa-Fossåa

Meget frodig og rik gråorskog I liside med løsmasser ved samløp

Steinåa-Fossåa. Kjerneområde 5 Steinåa. Foto: Tor Erik 

Brandrud

En særegen, rik ”barmatte-lågurtskog” er typisk i bratt sørvendt 

terreng. Her var fungaen av mykorrhizasopp rik, på bildet ses 

Lepista densifolia (NT). Foto: Tom Hellik Hofton

Steinåas nedre deler er ei svært trang og dyp kløft, som var 

tilnærmet utilgjengelig. Foto: Tom Hellik Hofton

Langs Steinåa lengst ned i kløftesystemet finnes en meget rik og

velutviklet gråor-heggeskog. Miljø for småragg (Ramalina 

dilacerata) (EN). Foto: Tom Hellik Hofton


