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FORORD 

 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Statens vegvesen Region vest, utarbeidet en oversikt over 

artsrike vegkanter langs riks-, fylkes- og europaveger (inkludert gang- og sykkelveger som Statens 

vegvesen drifter) i driftskontraktsområde 1401 Indre Sogn. Bakgrunnen for dette var Statens 
vegvesens ønske om at kunnskapsgrunnlaget skulle benyttes til blant annet drift av vegnettet. 

Rådgivende Biologer AS, ved Per Gerhard Ihlen, har utført feltarbeidet i samarbeid med Åse-Birgitte 

Berstad fra Statens vegvesen, i perioden 16. juli til 19. juli 2013. 
 

Registreringene av artsrike vegkanter, med fotografier av hver lokalitet, er rapportert til Nasjonal 

vegdatabank (NVDB). Naturtypebeskrivelsene er også klargjort til Miljødirektoratets Naturbase. I 

denne rapporten er naturtypebeskrivelsene gjengitt, og det er diskutert negative påvirkningsfaktorer og 
aktuelle skjøtselstiltak. Rødlistearter og sjeldne arter er rapportert til Artsdatabankens Artskart. Linn 

Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, har utarbeidet oversiktskartet over artsrike vegkanter.  

 
Rådgivende Biologer AS takker Statens vegvesen Region vest, ved Eli Mundhjeld, Mette Alsvik og 

Synnøve Kløve-Graue, for oppdraget og for et godt samarbeid underveis. 

 

Bergen, 22. desember 2014 
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SAMMENDRAG 

 
Ihlen, P. G. & Å.-B. Berstad 2014. 

Artsrike vegkanter i Indre Sogn. Rådgivende Biologer AS, rapport 1983, 29 sider. ISBN 

978-82-8308-123-7. 

 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Statens vegvesen Region vest, utarbeidet en oversikt over 

artsrike vegkanter langs riks-, fylkes- og europaveger (inkludert gang- og sykkelveger som Statens 
vegvesen drifter) i driftskontraktsområde 1401 Indre Sogn. Feltarbeidet ble utført i perioden 16. juli til 

19. juli 2013 av Per Gerhard Ihlen fra Rådgivende Biologer AS, i samarbeid med Åse-Birgitte Berstad 

fra Statens vegvesen. De artsrike vegkantene er registrert i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og 
naturtypebeskrivelsene er klargjort til Miljødirektoratets Naturbase. 

 

Det ble registrert totalt 22 lokaliteter med artsrik vegkant, med et gjennomsnittsareal på 978 m2 i Indre 
Sogn. Tørreng-utformingen og den frisk-fuktige utformingen ble registrert på henholdsvis elleve og ti 

lokaliteter. På tre av de frisk-fuktige lokalitetene var det også noe tørreng-preg. Bare en 

fukteng/våteng ble funnet.  

 
Det ble registrert mange vanlige arter, og enkelte sjeldne eller biogeografisk interessante arter som for 

eksempel bakkemynte, lodnefaks, piggstarr, sandarve, skogmarihand, stankkarse, takhaukeskjegg, 

åkerbær, åkergull og åkermåne. Ask (NT) ble registrert på én lokalitet.  
 

Ingen avgrensa naturtyper ble vurdert til A-verdi. Av de 22 registrerte naturtypene, var det 13 med C-

verdi og ni med B-verdi. Den lave verdisettingen skyldes at det ble funnet få rødlistede arter, noe som 

kan forklares ved at det ofte er nitrofile arter i naturtypene, og at plantematerialet ikke fjernes etter 
slått/klipping.   
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INNLEDNING 

 

Langs vegkantene er det ofte et tydelig skille i artssammensetningen av karplanter mot andre 

naturtyper. På bakgrunn av at slike områder ofte har en artsrik flora, er artsrik vegkant (D03) en av 57 
prioriterte naturtyper i DN-håndbok 13 (2007). I DN-håndbok 13 er det ikke oppgitt en nøyaktig 

definisjon av naturtypen artsrik vegkant, men en god illustrasjon på en vegkantprofil med 

plasseringene av tekniske (for eksempel vegbane, vegskulder og grøft) og botaniske soner, er gitt i 

Auestad mfl. (2000).  
 

I følge Larsen & Gaarder (2012), vil reviderte naturtypebeskrivelser være tilpasset NiN-systemet 

(Naturtyper i Norge). På natursystemnivå i NiN-systemet, og under hovedtypen konstruert fastmark 
(T2), er både vegbane med fast dekke (T2-D9) og vegkant (T2-D10) egne grunntyper. Vegkant er 

definert som «midtrabatt (på motorveg) og vegskulder, som er ytre grense for konstruert mark langs 

vegen». Definisjonen i NiN gjelder altså arealet med konstruert mark langs vegen og vil derfor også 

kunne inkludere grøft, vegskjæring og deler av vegfyllingen (figur 1). I dette prosjektet følges denne 
avgrensningen, og i enkelte tilfeller, en smal sone med kulturmarkseng, eller en sone som ryddes for 

skog og kratt, utenfor vegskjæringen (jf. Larsen & Gaarder 2012).  

 

 
 

Figur 1. Forenklet profil av en vegbane med vegkant.  

 

 

Artsrike vegkanter er delt inn i fire utforminger, der vannmetning (VM) og uttørkingsfare (UF) er de 
viktigste lokale basisøkokliner (Larsen & Gaarder 2012). Disse er tørreng-utforming, frisk-

fuktig/høgstaude-utforming, fukteng/våteng-utforming og nordlig/alpin-utforming.   

 
Naturmangfoldloven (Lov av 19. juli 2009 om forvaltning av naturens mangfold) skjerper kravene til 

dokumentasjon av naturverdier, og kunnskap om effektene av aktivitet knyttet til planarbeid, 

utbygging og drift av veger. Statens vegvesen ønsker derfor en kunnskapsoversikt om vegnettet slik at 
verdifulle og artsrike vegkanter kan driftes på en best mulig måte. På bakgrunn av dette er det kartlagt, 

beskrevet og verdivurdert artsrike vegkanter, og det er kommet med forslag til skjøtsel for hver av 

disse, for alle riks-, fylkes- og europaveger (inkludert gang- og sykkelveger som Statens vegvesen 

drifter) i driftskontraktsområde 1401 Indre Sogn.  
 

En sammenstilling og diskusjon av generelle forhold som størrelse, verdivurdering, artsmangfold og 

påvirkning på de registrerte lokalitetene, er gitt for hele driftskontraktsområdet. Det er også kort 
diskutert enkelte erfaringer fra arbeidet med registreringene av artsrike vegkanter.   

 

SKJØTSEL 

Skjøtsel av artsrike vegkanter er viktig for å opprettholde naturtypen og har blitt diskutert av bl.a. 

Auestad mfl. (2000), som fant at velutvikla engvegetasjon i vegkanter har en lang skjøtselshistorie 

med årlig slått til samme tid og at enkelte artsrike vegkanter derfor kan være rester av gamle 
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kulturmarker. Slått er derfor viktig, og generell kunnskap om dette er oppsummert i Auestad mfl. 

(2000). De mest produktive arealene i innmarka ble slått først, og disse ble også slått på nytt i august 

slik at frøsettingen ble sikret. Dette sammenfaller ofte med dagens tiltak for rydding og slått langs 

vegkantene. Statens vegvesen bruker termen «klipping» om slått. I gjeldende kontrakter finnes 
beskrivelser for dette, og det henvises til disse for detaljer. Her nevnes bare at den første 

slåtten/klippingen ofte utføres før 24. juni og at den seine slåtten vanligvis skjer etter 1. august, og 

omfatter en bredde ut til 3-6 meter.  
 

For tørrengene er vegkantslåtten til Statens vegvesen gunstig, med unntak av der det er kalkrik sand 

eller grus på vegskulderen (Larsen & Gaarder 2012). To vegkantslåtter er trolig også gunstig for frisk-
fuktig- og høgstaude-utformingene, men her vil enkelte sjeldne arter trolig blomstre senere enn de 

viktigste artene i tørrengene. Sein slått av slike enger favoriserer enkelte trivielle arter, bl.a. 

hundekjeks, som igjen utkonkurrerer kravfulle arter. Trolig er det viktigere at disse engene blir slått 

tidlig, enn at artene får frødd seg (Larsen & Gaarder 2012). Fukteng/våteng-utformingen vil også tåle 
dagens praksis bra, men kan skades av for tidlig slått (Larsen & Gaarder 2012). Nordlig-alpin 

utforming med tørre og friske enger bør slås etter 15. august (Larsen & Gaarder 2012). Det kan også 

nevnes at artsrike vegkanter, og med dominans av for eksempel hundekjeks, bør slås før midten av 
juli. I vegkanter med stor produksjon (der vegetasjonen fort blir høy og hindrer sikt), og der det er 

begynnende gjengroing med busker og trær, kan vegkantene med fordel slås oftere enn to ganger i 

året.  
 

Det er viktig å merke seg at dagens kantslåttpraksis skiller seg fra den tradisjonelle slåtten ved at 

plantematerialet som slås vanligvis ikke fjernes. Det er bare slått der plantematerialet fjernes som 

etterlikner tradisjonell skjøtsel, ved at næringsemnene da minker og at det blir mer lys til bakken 
(Auestad mfl. 2000). En forskjell er at det for eksempel er flere ett- og toårige karplanter i vegkantene 

enn i slåttemarkene (Auestad mfl. 2000).  I dette prosjektet er en skjøtsel der plantemateriale samles 

opp etter slått foreslått for vegkanter med potensial for høyt artsmangfold (jf. Auestad mfl. 2000). I 
følge Auestad mfl. (2000) vil det i svært tørre fyllingsvegkanter være bedre å la graset ligge etter 

slåtten enn å suge det opp, ettersom det i disse vegkantene vil være en fordel å tilføre noe organisk 

materiale.  

 
Statens vegvesen benytter også andre tiltak for å rydde vegkanter, men disse påvirker 

artssammensetningen i vegkantene negativt, for eksempel sprøyting med biocider og kantrensk. 

Sprøyting utføres vanligvis når andre skjøtselsmetoder ikke er egnet for å opprettholde sikten og 
sikkerheten langs vegen. Det blir ofte sprøytet under autovern og langs fjellskjæringer. For biologisk 

mangfold vil dette være negativt. Når det gjelder kantrensk, er det viktig å avgrense skrapingen og 

ikke fjerne den stabile vegetasjonen lenger inn i vegkanten (jf. Auestad mfl. 2000). Kantrensk endrer 
ofte artssammensetningen ved at typiske pionerarter etablerer seg. Også andre inngrep ved drift av 

veg, som vintersalting og brøyting, kan ha negative virkninger på vegkanter. En oppsummering av 

påvirkning på biologisk verdi fra veger og vegtrafikk er gitt av Thunes mfl. (2010). 
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DATAGRUNNLAG OG METODE  

 

DATAGRUNNLAG 

Registreringene av naturtypene er basert på feltarbeid utført av Per Gerhard Ihlen og Åse-Birgitte 

Berstad i perioden fra 16. juli til 19. juli 2013. I tillegg er det hentet inn relevante opplysninger fra 

Artsdatabankens Artskart og fra Miljødirektoratets Naturbase. Sporloggen med vegpunkter er vist i 
vedlegg 1. Datagrunnlaget vurderes som godt: 3 (tabell 1).  

 

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlags-data 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

 

METODE  

Feltarbeidet ble utført ved at artsrike vegkanter langs alle riks-, fylkes- og europaveger (inkludert 

gang- og sykkelveger som Statens vegvesen drifter) i driftskontraktsområde 1401, Indre Sogn, ble søkt 

etter fra bil. Her kan det også nevnes at forekomster av de fremmede artene hagelupin, 
kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, mongolspringfrø og parkslirekne ble registrert samtidig. Det ble 

hele tiden fokusert på sikkerhet, bl.a. ved at det ble kjørt sakte og med blinkende varsellys. 

Hastigheten ble også vurdert ut fra sikkerhetsforhold, trafikkbelastning og hvor oversiktlig vegen var. 

Ved stopp var alltid blinkende varsellys på, refleksvest ble brukt, og veger ble aldri krysset nær 
svinger eller andre uoversiktlige steder. Strekninger der det ble utført veg- og anleggsarbeid ble ikke 

undersøkt. Metodikken for registreringene er gitt i konkurransegrunnlaget og her gjengis 

hovedtrekkene. 
 

Naturtypen artsrik vegkant (D03) var tidligere ikke registrert i Naturbasen for Indre Sogn. Det ble 

derfor fokusert på å lete opp lokaliteter med artsrike vegkanter som tilfredsstiller kriteriene i DN-
håndbok 13. Her var det viktig å registrere artsrike vegkanter som dagens skjøtsel (slik Statens 

vegvesen utfører den) ikke er egnet for. Terskelen for å kartlegge vegkanter som er truet av dagens 

skjøtselspraksis, skulle være lavere enn kravene i DN-håndbok 13. 

 
For å finne ut hvor det var mest aktuelt å søke etter artsrike vegkanter i driftskontraktsområdet, ble 

kart over berggrunn, relevante artsdata og naturtyper vurdert. Kart over naturtypene artsrik vegkant, 

slåttemark, kalkrike enger og naturbeitemark som ligger 50 meter eller nærmere veg, ble på forhånd 
utarbeidet og brukt under feltarbeidet. Dersom det ble oppdaget artsrike vegkanter utenfor der vi på 

forhånd hadde vurdert det som mest aktuelt å søke, ble også disse registrert. For å vurdere mer 

spesifikt når det var nødvendig å stoppe for å undersøke potensielle artsrike vegkanter, ble bl.a. 

følgende sjekkliste benyttet: 
 

- Knaus eller fjellskjæring nærmere vegen enn 2 m i områder med kalkrik berggrunn.  

- Kortvokst eng på strekning med autovern.  
- Lang strekning med kortvokst eng og/eller varierte, fargerike enger.  

- Kortvokst fukteng/våteng i grøft i område med kalkrik berggrunn.  

- Naturbeitemark og hagemark inntil vegkanten.  
- Der vegkanten beites og har preg av naturbeitemark.  

- Edellauvskog, spesielt i skjæringer nederst i lauvskogkledte fjordlier.  

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1983 10 

Det kan også nevnes at for skoger som strekker seg ned til vegskjæringen/grøften, og der 

artssammensetningen i vegkanten er identisk med den i skogsmarken, er området ikke kartlagt som 

naturtypen artsrik vegkant.  

 
De artsrike vegkantene er registrert i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Naturtypebeskrivelsene i denne 

rapporten følger malen for beskrivelse av naturtyper slik de skal rapporteres til Miljødirektoratets 

Naturbase. I beskrivelsene av naturtypene er de tidligere overskriftene «beliggenhet/avgrensing» og 
«naturgrunnlag» slått sammen til «beliggenhet og naturgrunnlag», «påvirkning/bruk», og «trusler» er 

slått sammen til «bruk, tilstand og påvirkning». Nye overskrifter er «innledning» og «del av helhetlig 

landskap».  
 

Artsrike vegkanter er i dette prosjektet delt inn i fire utforminger basert på inndelingen i Larsen & 

Gaarder (2012). Disse er tørreng-utforming, frisk-fuktig/høgstaude-utforming, fukteng/våteng-

utforming og nordlig/alpin-utforming. Det har i ettertid blitt utarbeidet forslag til verdisettingsmatriser 
for noen av utformingene, men fordi disse er under utarbeidelse, og det er usikkert om denne 

inndelingen vil gjelde for de reviderte naturtypebeskrivelsene, er de ikke benyttet her. Larsen & 

Gaarder (2012) har utarbeidet et forslag til verdisetting for artsrik vegkant, som ble revidert i et eget 
faktaark i 2013. Det er de viktigste punktene fra dette faktaarket som er benyttet til verdisettingen her. 

Rødlistekategoriene følger Kålås mfl. (2010) og risikokategoriene til de fremmede artene følger 

Gederaas mfl. (2012). Navnsettingen følger Artsdatabankens Artskart.  
 

I rapporten her er det laget et oversiktskart over registrerte naturtyper (figur 2) for hele 

driftskontraktsområde 1401 Indre Sogn, mens detaljkart for hver naturtype, er gjengitt i Naturbasen. 

Enkelte artsregistreringer er sendt til Artsdatabankens Artskart. Det må presiseres at det var de 
viktigste artene på hver lokalitet som ble registrert. 

 

 

OMRÅDEBESKRIVELSE  

 

Driftskontraktsområde 1401 Indre Sogn (figur 2) inkluderer hovedsakelig områdene i Sogn og 

Fjordane, fra Gudvangen i sørvest til Årdal i nordøst. I tillegg er områdene ved Filefjell i Vang 
kommune i Oppland og vestlige deler av Hemsedal og området ved Strandavatnet i Hol kommune 

(begge Buskerud) med. Topografisk er det stor variasjon i dette området, og vegene går gjennom store 

dalfører og langs innsjøer, fra havnivå og opp til områder over klimatisk tregrense.     

 
Mye av driftskontraktsområdet består av harde og sure bergarter som diorittisk til granittisk gneis. 

Bergarter som avgir mer plantenæringsstoffer, som fyllitt og glimmerskifer, finnes spredt i området, 

for eksempel i Aurland og Filefjell.   
 

Driftskontraktområdet viser noe klimatisk variasjon. Dette gjenspeiles først og fremst i variasjonen i 

vegetasjonssonene og vegetasjonsseksjonene. I områdene nord for Sognefjorden finnes boreonemoral 

vegetasjonssone og i lavereliggende strøk dominerer sørboreal og mellomboreal sone. I de 
høyestliggende områdene med veger, er det både nordboreal sone og lavalpin sone.  

 

Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, og det 
henvises til Moen (1998) for detaljer om de ulike sonene. Vegetasjonsseksjoner derimot, henger 

sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste klimafaktorene. I Indre Sogn 

dominerer overgangsseksjonen (OC), med lite nedbør og flere typiske østlige arter. Områder innenfor 
svakt oseanisk seksjon (O1) finnes mest i høyereliggende områder.   
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RESULTATER OG DISKUSJON 

 

Informasjon om beliggenhet, naturgrunnlag, utforminger, artsmangfold, bruk, tilstand, påvirkning, 

skjøtsel og hensyn mv. for hver lokalitet, er gitt i beskrivelsene nedenfor. En oppsummering av 
naturtypenes utforminger, areal og verdi er gitt i tabell 2. Det ble registrert 22 lokaliteter med artsrik 

vegkant i Indre Sogn (figur 2). De registrerte naturtypene har et gjennomsnittsareal på 978 m2 og en 

gjennomsnittsbredde på 2,5 m. Den smaleste vegkanten ble målt til 1 m og den breieste til 7 m.  

 
Tørreng-utformingen og den frisk-fuktige utformingen ble registrert på henholdsvis elleve og ti 

lokaliteter. På tre av de frisk-fuktige lokalitetene var det også tørreng-preg. Bare en fukteng/våteng ble 

funnet. Det ble for det meste registrert vanlige arter og bare enkelte sjeldne eller biogeografisk 
interessante arter ble funnet. Eksempler på slike er bakkemynte, lodnefaks, piggstarr, sandarve, 

skogmarihand, stankkarse, takhaukeskjegg, åkerbær, åkergull og åkermåne. Ask (nær truet) var den 

eneste rødlistearten som ble registrert (fra én lokalitet).  

 
Av de 22 registrerte naturtypene var det 13 C-verdi, ni med B-verdi og ingen med A-verdi. Den lave 

verdisettingen skyldes at det ble funnet få rødlistede arter, noe som kan forklares ved at det ofte er 

nitrofile arter i naturtypene, og at plantematerialet ikke fjernes etter slått/klipping. Det er for øvrig 
verdt å merke seg at verken fremmede arter eller sprøyting ble observert som negative 

påvirkningsfaktor for de artsrike vegkantene.  

 
Det kan også nevnes at det ble erfart at det for denne type kartlegginger er viktig å utføre feltarbeidet i 

løpet av slutten av juni eller tidlig juli, og gjerne også før første slått/klipping, fordi mange planter ofte 

er avblomstret senere på sommeren.   

 
 
Tabell 2. Registrerte områder med artsrik vegkant (D03) i driftskontraktsområde 1401 Indre Sogn. 
Nummereringen henviser til naturtypebeskrivelsene og til geografisk plassering i figur 2. Arealet er 
oppgitt i m2. Driftskontraktsområdet har også med områder fra Buskerud og Oppland fylker.  

Nr.  Kommune Lokalitetsnavn Utforming Areal Verdi 

1 Aurland Nær Glomseter Tørreng 543 C 

2 Aurland Nedenfor Stegastein Tørreng 220 B 

3 Aurland Nedenfor Stegastein nær Ås Tørreng 600 B 
4 Aurland Kveng Frisk-fuktig med tørreng 165 B 

5 Lærdal Ved Bjørko, Erdal Tørreng 836 B 

6 Lærdal Ved Sæbø, Erdal Tørreng 181 C 
7 Aurland Nær Låvi Tørreng 210 C 

8 Aurland Nesbø Frisk-fuktig 220 B 

9 Hol Mellom Myrland og Strandavatn Frisk-fuktig med tørreng 11 914 B 
10 Lærdal Ljøsne, Rikheim ved golfbanen Frisk-fuktig 698 C 

11 Lærdal Nær Moldagjeli Tørreng 165 C 

12 Lærdal Nær Molde Frisk-fuktig med tørreng 366 B 

13 Lærdal Ljøsne Tørreng 410 C 
14 Lærdal Steinklepp ved Hegg Frisk-fuktig 306 C 

15 Hemsedal Ershovd Fukteng/våteng 2 336 B 

16 Vang Tyinkrysset sør Frisk-fuktig 604 C 
17 Vang Tyinkrysset nord Frisk-fuktig 610 C 

18 Årdal Ved tunnelen ved Seim Tørreng 96 C 

19 Årdal Tyedalen Frisk-fuktig 352 B 
20 Årdal Fardalvegen øvre Tørreng 190 C 

21 Årdal Fardalvegen nedre Tørreng 80 C 

22 Årdal Nord for Kamben  Frisk-fuktig 429 C 
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Figur 2. Geografisk avgrensning av driftskontraktsområde 1401 Indre Sogn, med kartlagte områder 

med naturtypen artsrik vegkant (D03).  
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DE ENKELTE LOKALITETENE 

 

Nedenfor er det gitt en oversikt over beskrivelser av hver lokalitet med naturtypen artsrik vegkant 

avgrenset for driftskontraktsområdet 1401 Indre Sogn. Nummereringen av naturtypene tilsvarer den i 
NVDB. 

 

 

1 – NÆR GLOMSETER I AURLAND 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 404781 6755062  
Areal: 534 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 16. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved fv. 243, ovenfor Stegastein og nær Glomseter 
på Aurlandsfjellet ("Bjørgavegen"), og grenser til en naturbeitemark og et stølsområde. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 
 

Artsmangfold. Naturtypen inneholder engarter som aurikkelsveve, fjellengsoleie, fjelltimotei, gulaks, 

seterstarr og slåttestarr. Av andre arter herfra kan nevnes bergveronika, finnskjegg, fjellarve, 

fjellmarikåpe, fjellrapp, harerug, smyle, stjernesildre, sølvbunke, trefingerurt og tunrapp. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det foregår en del beite. Slått er ikke nødvendig. Det er imidlertid viktig å unngå 
sprøyting. 

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 
 

Verdibegrunnelse. Naturtypen har middels verdi på størrelse og er tydelig beitepåvirket. Ingen 

rødlistearter og få engarter ble registrert i lokaliteten. På bakgrunn av dette er den vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi), selv om den ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og andre 

verdifulle kulturlandskap. 

 
 

2 – NEDENFOR STEGASTEIN I AURLAND 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 403054 6755740  

Areal: 220 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 16. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved fv. 243 og nedenfor Stegastein og er avgrenset 

nær Ås. Den grenser mot en naturbeitemark og en gård. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 
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Artsmangfold. Naturtypen inneholder en del kulturmarksarter som blåklokke, engtjæreblom (mye), 

gjeldkarve, gulaks, gulmaure, hvitmaure, lintorskemunn, rødkløver, rødknapp og ryllik. Av andre 

eksempler kan nevnes bitter bergknapp, fjellmarikåpe, hårsveve, markjordbær, skogkløver, skogsveve, 

smyle, sølvmure og vårpengeurt. Det er også rikelig med labbmose i lokaliteten. Det mest interessante 
artsfunnet var ett individ av sandarve. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått. Det er viktig at det ikke sprøytes i 

vegkanten. En kantrensk i grøftene, samt fjerning av krattoppslag, kan også anbefales en gang i blant. 

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 
andre verdifulle kulturlandskap. 

 

Verdibegrunnelse. Naturtypen er liten, intakt og inneholder en middels rik flora med flere engarter, 
men uten rødlistearter. Det finnes også andre artsrike vegkanter og verdifulle kulturlandskap i 

nærheten. Lokaliteten er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 
 

3 – NEDENFOR STEGASTEIN, NÆR ÅS I AURLAND 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 403000 6755654  

Areal: 600 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 16. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved fv. 243 og nær Ås. Den ligger nær, og delvis i, 

en vegskjæring, og grenser mot en naturbeitemark og en gård. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 

 

Artsmangfold. Naturtypen inneholder en del kulturmarksarter som blåklokke, engreverumpe, 
engsmelle, engtjæreblom, gjeldkarve, gulmaure, prestekrage, ryllik, rødknapp og timotei. Av andre 

registrerte arter kan nevnes bitterbergknapp, kratthumleblom, mørk kongslys, skogstorkenebb og 

åkersvineblom. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått, og det er viktig at det ikke sprøytes i 

vegkanten. Krattoppslag kan også fjernes. 
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Naturtypen har middels størrelse, er intakt og er middels artsrik med flere 

engarter. Det finnes også andre artsrike vegkanter og verdifulle kulturlandskap i nærheten. Naturtypen 

er vurdert som viktig (B-verdi). 
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4 – KVENG I AURLAND 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 401698 6758787  

Areal: 165 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 16. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved Kveng i Aurland, der fv. 242 gjør en sving. 

Naturtypen grenser til en slåttemark og en lauvskog.   

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 
utforming med innslag av tørreng-utforming. 

 

Artsmangfold. Naturtypen inneholder en del skogmarihand og kulturmarksarter som engreverumpe, 
engsmelle, fuglevikke, gjeldkarve, småengkall, tiriltunge og timotei. Av andre arter kan nevnes 

blåknapp, fjellmarikåpe, mørk kongslys, sibirbjørnekjeks, skogfiol, skogkløver og skogstorkenebb. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått der plantematerialet fjernes. Det er viktig at 

det ikke sprøytes i vegkanten. Krattoppslag kan også fjernes. 

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Naturtypen er liten, intakt og er middels artsrik og inneholder flere engarter, men 

ingen rødlistearter. Det er også flere verdifulle kulturlandskap i nærheten. Lokaliteten er vurdert som 

viktig (B-verdi). 

 
 

  
 

Figur 3. Artsrik vegkant. Tørreng-utforming nedenfor Stegastein, nær Ås (t.v.) og frisk-fuktig 

utforming med innslag av tørreng ved Kveng i Aurland (t.h.). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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5 – VED BJØRKO, ERDAL I LÆRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 417616 6774678  

Areal: 836 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 16. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen er på begge sider av fv. 243, der den hovedsakelig ligger 

mellom stabbesteinene. Naturtypen grenser til en beitemark, en slåttemark og til boliger.   

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 
 

Artsmangfold. Lokaliteten er artsrik og omfatter bl.a. burot, engrapp, engreverumpe, engsmelle, 

gjeldkarve, gulmaure, hestehavre, hundekveke, hvitbladtistel, hvitmaure, krusetistel, lintorskemunn, 
mjødurt, mørkkongslys, prestekrage, reinfann, rødknapp, sibirbjørnekjeks, småsyre, stornesle, 

takhaukeskjegg, tiriltunge, vendelrot, vårskrinneblom, åkergull og åkersnelle. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er stort sett intakt, men er noe gjengrodd av nitrofile arter. 

Noe buskforma gran ble også registrert. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. Manuell kantslått mellom stabbesteiner bør utføres i løpet av august, annethvert 

år. Det bør ikke sprøytes og kantrensk bør utføres i vegskjæringen. 
 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 
Verdibegrunnelse. Naturtypen har middels verdi på størrelse. Med unntak av noe gjengroing av 

buskforma gran og nitrofile arter, er naturtypen intakt. Stabbesteinene utgjør et viktig element for det 

biologiske mangfoldet fordi floraen mellom disse er artsrik. Ellers er det få artsrike vegkanter og andre 

verdifulle kulturlandskap i området. Naturtypen er vurdert som viktig (B-verdi). 
 

 

6 – VED SÆBØ, ERDAL I LÆRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 414937 6775119  

Areal: 181 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 16. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 
vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen er ved fv. 243, der den hovedsakelig ligger mellom 
stabbesteinene. Naturtypen grenser til intensivt drevet mark, plantefelt av furu og gran og til boliger.     

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 

 
Artsmangfold. Artsmangfoldet er lavt, med arter som blåklokke, gjeldkarve, gulmaure, hvitkløver, 

prestekrage, rødkløver, sisselrot, småsyre, tiriltunge og rødknapp. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er stort sett intakt, men er noe utsatt for skygge fra 

plantefeltene. Den ligger også nær intensivt drevet innmark. 
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Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Manuell kantslått mellom stabbesteinene bør utføres i løpet av august, annethvert 

år. Det bør ikke sprøytes. 
 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 
Verdibegrunnelse. Selv om lokaliteten er intakt og har en middels størrelse, er den artsfattig og har få 

engarter. Det er også få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Lokaliteten 

er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
 

 

7 – NÆR LÅVI I AURLAND 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 404837 6750915  

Areal: 210 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 17. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 
vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger i en vegskjæring, og delvis på gamle murer, ved fv. 

50. Den grenser til slåttemark og furuskog.     
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 

 
Artsmangfold. De viktigste registrerte artene er bakkemynte, blåklokke, engsmelle, engtjæreblom, 

fuglevikke, gulflatbelg, gulmaure, hengeaks, hvitbergknapp, hvitmaure, lintorskemunn, markjordbær, 

mørkkongslys, rødknapp, rødkløver, skogsveve, stankstorkenebb, stikkelsbær, stormaure, svartburkne 
og åkergull. Det er også noe ask (NT) og hassel her. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen bærer noe preg av gjengroing av ask og hassel. 

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått, for eksempel en gang i løpet av august. Det 
er viktig at det ikke sprøytes i vegkanten. Krattoppslag kan også fjernes. 

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 
 

Verdibegrunnelse. Lokaliteten er liten og noe gjengrodd. Mange arter ble registrert her, men det er 

også partier her som er skyggefulle og har få arter. Selv om det er andre verdifulle kulturlandskap i 
nærheten, er den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

8 – NESBØ I AURLAND 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 417233 6744681  
Areal: 220 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 17. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger i en vegskjæring ved fv. 50 og nær tunnelåpningen 

ved Nesbø. Den grenser til en fjellbjørkeskog med høgstauder. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 
utforming. 

 

Artsmangfold. Det mest karakteristiske ved artssammensetningen er den rike forekomsten av 
nyresildre. Av andre arter kan nevnes bergveronika, enghumleblom, fjellforglemmegei, fjelltimotei, 

harerug, kratthumleblom, perlevintergrønn, rød jonsokblom, seterfrytle, setergråurt, skogstorkenebb 

og skogsveve. Flere av artene finnes videre langs vegkanten, men her tilhører de mer naturlig i 
fjellbjørkeskogen. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått, for eksempel en gang i løpet av august. Det 
er viktig at det ikke sprøytes i vegkanten. 

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 
andre verdifulle kulturlandskap. 

 

Verdibegrunnelse. Naturtypen utgjør bare et lite areal, men er intakt. Det er flere fuktkrevende arter 

her, og det er spesielt at det er så mye nyresildre. Det er flere verdifulle kulturlandskap i nærheten. 
Lokaliteten er vurdert som (svakt) viktig (B-verdi). 

 

 

9 – MELLOM MYRLAND OG STRANDAVATN I HOL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 441455 6727852 

Areal: 11 914 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 17. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger på begge sider av fv. 50 og grenser til en 

fjellbjørkeskog og en innsjø. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 
utforming. Øverst i vegskulderen er det også innslag av tørreng. 

 

Artsmangfold. Lokaliteten er hele 6 km lang. Derfor ble det registrert mange arter her. Av eksempler 
kan nevnes dvergbjørk, engsmelle, engsoleie, engsyre, fjellmarikåpe, fjellrapp, fjelltimotei, fjelltistel, 

flekkmure, føllblom, geitrams, gullris, harerug, hvitbladtistel, lappvier, prestekrage, reinfann, rosenrot, 

rød jonsokblom, rundbelg, rødkløver, setergråurt, setermjelt, skogmarihand, skogsnelle, 
skogstorkenebb, skogsveve, slåttestarr, svarttopp, tiriltunge, trådsiv, turt, tyrihjelm, ullvier og 

vårskrinneblom. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det anbefales én første slått før 24. juni og én slått etter 1. august. Det bør ikke 

sprøytes. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1983 19 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

Verdibegrunnelse. Naturtypen er intakt. Sett under ett er den artsrik på grunn av at den dekker et stort 

areal, noe som gjør at verdien trekkes opp. Ellers er det få verdifulle kulturlandskap i nærheten. 
Naturtypen er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 

 

10 – LJØSNE, RIKHEIM VED GOLFBANEN I LÆRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 425622 6768162  

Areal: 698 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 17. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved fv. 272 og grenser til lauvskog, intensivt drevet 

mark og boliger.   

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 

utforming.  

 

Artsmangfold. Naturtypen er artsfattig med arter som engreverumpe, engsmelle, engsvingel, 
grasstjerneblom, gulmaure, hundekjeks, hvitmaure, klengemaure, lintorskemunn, rødknapp, 

skogkløver, stormaure, stornesle og vendelrot. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tydelige tegn til gjengroing av nitrofile arter. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. Det bør være én tidlig (før 24. juni) og én sein slått (i løpet av august), og det 

anbefales at plantematerialet fjernes etter slåtten og at det ikke sprøytes. 

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Naturtypen har et middels stort areal, er i en gjengroingsfase og er artsfattig og 

preget av nitrofile arter. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi), selv om det er andre 

verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 
 

11 – NÆR MOLDAGJELI I LÆRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 420543 6770360  

Areal: 165 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 17. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved fv. 271 og grenser til et granplantefelt. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 

 

Artsmangfold. Flere arter ble registrert her, og de viktigste er bitterbergknapp, blåklokke, 
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engtjæreblom, gjeldkarve, gjerdevikke, gulmaure, lintorskemunn, markjordbær, piggstarr, reinfann, 

rundskolm, rødknapp, rødkløver, sølvmure og vårpengeurt. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått, for eksempel i løpet av august. Det er viktig 

at det ikke sprøytes i vegkanten. 

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 

Verdibegrunnelse. Det er flere artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Selv 
om naturtypen er intakt, er den artsfattig og liten i areal og er vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  

 

 

12 – NÆR MOLDE I LÆRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 420191 6770663  

Areal: 366 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 17. juli 2013. Det er også supplert med artsregistreringer utført av 

Geir Gaarder 24. juni 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens vegvesen. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved fv. 271 og grenser til en delvis gjengrodd 

naturbeitemark.    

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 

utforming. Det er også partier med tørreng i naturtypen. 

 

Artsmangfold. Dette er en artsrik lokalitet med arter som dunhavre, engnellik, engsmelle, 
engtjæreblom, gjeldkarve, gjerdevikke, hundekjeks, hvitmaure, kattefot, lodnefaks, piggstarr, 

rødknapp, sauesvingel, sibirbjørnekjeks, skogkløver, trådrapp, vill-løk, vårrublom og åkermåne.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Selv om det er noe hundekjeks, er naturtypen for det meste intakt. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det anbefales én tidlig kantslått før 24. juni og én sein kantslått i løpet av august. 

Det bør ikke sprøytes. 

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Naturtypen har et middels stort areal og er samlet sett artsrik med enkelte engarter, 

men inneholder ingen rødlistearter. Den har også innslag av hundekjeks. Det er flere verdifulle 

kulturlandskap i nærheten. På bakgrunn av dette er naturtypen vurdert som viktig (B-verdi). 
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13 – LJØSNE I LÆRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 424504 6768909   

Areal: 410 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 18. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved E16 og grenser til et område med 

blandingsskog og til slåttemarken ved Ljøsne terrasse (BN00017561).     

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 
 

Artsmangfold. De to sjeldne artene vårmure og stankkarse ble registrert. Dette er to arter med spredte 

funn på Vestlandet. Stankkarsen ble registrert på det fuktigste partiet i selve veigrøften. Naturtypen har 
ellers et tydelig tørreng-preg, men med få arter. Av eksempler kan nevnes bitterbergknapp, burot, 

engtjæreblom, fagerknoppurt, gjeldkarve, gulmaure, hårsveve, hvitbergknapp, hvit jonsokblom, 

prestekrage, reinfann, rødknapp, rødkløver, sandarve og vårskrinneblom. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er preget av gjengroing av trær og busker. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. Det anbefales én sein kantslått i løpet av august. Krattoppslag bør hindres og det 

bør ikke sprøytes. 
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 
 

Verdibegrunnelse. Naturtypen har en middels størrelse, men inneholder få arter og er preget av 

gjengroing av trær og busker. Det ble likevel gjort to biogeografiske interessante funn av vårmure og 

stankkarse. Naturtypen ligger innenfor et område med flere verdifulle kulturlandskap, men den er satt 
til en C-verdi (lokalt viktig) på grunn av få artsfunn. Funnene av vårmure og stankkarse tyder på at 

naturtypen har potensial til høyere verdi dersom området ryddes for trær og busker, og unngår 

sprøyting. 
 

 

14 – STEINKLEPP VED HEGG I LÆRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 440475 6772374  

Areal: 306 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 18. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 
vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved E16 og grenser til en naturbeitemark. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 

utforming. 

 
Artsmangfold. Naturtypen er frodig, men har få arter. Det er store innslag av høgstauder som 

mjødurt, skogstorkenebb og tyrihjelm. Av andre eksempler kan nevnes bjørnebær-art, blåklokke, 

engsmelle, engsoleie, grasstjerneblom, gjeldkarve, hvitmaure, kratthumleblom, rødknapp, sølvbunke 
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og sumpmaure.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er trolig intakt, men bærer noe preg av at plantematerialet 

ikke er fjernet etter slått. 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det anbefales én tidlig kantslått før 24. juni og én sein kantslått i løpet av august. 

Det bør ikke sprøytes. 

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med få artsrike vegkanter og andre 

verdifulle kulturlandskap. 

 

Verdibegrunnelse. Naturtypen dekker et lite areal, er frodig og inneholder enkelte engarter, og er noe 
preget av at plantematerialet ikke er fjernet etter slått. Dersom dette utføres vil verdien trolig bli 

høyere, men med dagens tilstand er den bare vurdert til lokalt viktig (C-verdi). Det er også få 

verdifulle kulturlandskap i området. 
 

 

15 – ERSHOVD I HEMSEDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 461443 6751895  

Areal: 2 336 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 18. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 
vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved rv. 52 og grenser til flere våtmarksområder. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, fukteng/våteng-

utforming. 

 
Artsmangfold. Naturtypen inneholder fuktkrevende arter som duskull, flaskestarr, gråstarr, 

hvitbladtistel, lyssiv, myrfrytle, myrhatt, ryllsiv, slåttestarr og torvull. På det tørrere partiet på 

vegskulderen ble arter som fjellmarikåpe, fjelltimotei, småengkall, svarttopp og åkerbær registrert. Av 
andre arter registrert i naturtypen nevnes fjelltimotei, gullris, harerug, lappvier, seterfrytle, 

skogstorkenebb og stjernesildre. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen ser ut til å være intakt, men på enkelte partier er vannet ført 
i rør. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått, og det er viktig at det ikke sprøytes i 

vegkanten. 
 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

Verdibegrunnelse. Naturtypen har et stort areal, er mer eller mindre intakt og er middels artsrik, men 
med få engarter. Det er også få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Den 

er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 4. Artsrik vegkant. Frisk-fuktig utforming, med noe tørreng øverst i vegskulderen, mellom 

Myrland og Strandavatn i Hol (t.v.) og fukteng/våteng-utforming fra Ershovd i Hemsedal (t.h.). Foto: 
Per Gerhard Ihlen. 

 
 

16 – TYINKRYSSET SØR, I VANG 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 458895 6785233  

Areal: 604 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 18. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved E16 og grenser til en fjellbjørkeskog, som for 

det meste er på blåbærmark. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 

utforming. 
 

Artsmangfold. Det mest karakteristiske med floraen er det store innslaget av harerug og 

skogstorkenebb. Av andre arter kan nevnes fjellmarikåpe, fjelløyentrøst, marikåpe-art, myrfrytle, 

perlevintergrønn, setergråurt, småengkall og sølvbunke. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått, for eksempel en gang i løpet av august. Det 

er viktig at det ikke sprøytes i vegkanten. 
 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 
Verdibegrunnelse. Lokaliteten har et middels stort areal og er trolig intakt, men siden den er artsfattig 

og det finnes få verdifulle kulturlandskap i nærheten, er den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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17 – TYINKRYSSET NORD, I VANG 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 458649 6785830  

Areal: 610 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 18. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger i en vegskjæring ved fv. 53 og grenser til en lang 

bergvegg og til en fjellbjørkeskog.     

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 
utforming. 

 

Artsmangfold. Floraen har store innslag av skogstorkenebb og av en marikåpe-art. Av andre arter kan 
nevnes fjellmarikåpe, fjelløyentrøst, harerug, myrfrytle, perlevintergrønn, setergråurt, setermjelt, 

småengkall, sølvbunke, tiriltunge, tyrihjelm og ullvier. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått, for eksempel i løpet av august. Det er viktig 

at det ikke sprøytes i vegkanten. 

 
Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

Verdibegrunnelse. Lokaliteten har et middels stort areal og er intakt. Siden dette er en artsfattig 
lokalitet, og det er få verdifulle kulturlandskap i nærheten, er den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

18 – VED TUNNELEN VED SEIM I ÅRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 428237 6790168  
Areal: 96 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 19. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 
vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger i en vegskjæring ved fv. 303 og grenser til en 
lauvskog og en edellauvskog (Naturbase-ID BN00017595).   

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 
 

Artsmangfold. Naturtypen er dominert av bergmynte og blåklokke. Floraen er ellers artsfattig med 

arter som burot, engtjæreblom, gjerdevikke, hvitbergknapp, mørkkongslys, prestekrage, skogsalat og 

stormaure. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det anbefales én tidlig kantslått før 24. juni og én sein kantslått mellom 1. og 31. 
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august. Det bør ikke sprøytes. 

 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 
Verdibegrunnelse. Lokaliteten har et lite areal, ser ut til å være intakt, er artsfattig og det er få artsrike 

vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-

verdi). 
 

 

19 – TYEDALEN I ÅRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 446508 6793622  

Areal: 352 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 19. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 
vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger i en vegskjæring ved fv. 53 og grenser til en lang 
bergvegg og til en fjellbjørkeskog. Den ligger også innenfor naturtypen kartlagt som kalkrike områder 

i fjellet (BN00017627).     

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 
utforming med innslag av høgstauder. 

 

Artsmangfold. Floraen har store innslag av høgstauder som fjellkvann, hvitbladtistel, hvitsoleie, 
skogrørkvein, skogstorkenebb, turt og tyrihjelm. Ellers består naturtypen av en middels rik flora med 

mange fjellarter som aksfrytle, bleikmyrklegg, dvergbjørk, fjellsyre, fjelltimotei, hårfrytle, kattefot, 

lappvier, myrfrytle, nikkevintergrønn, perlevintergrønn, rød jonsokblom, rypebær, setergråurt, 
skogsveve og svarttopp. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått i løpet av august. Det er viktig at det ikke 
sprøytes i vegkanten. 

 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 
Verdibegrunnelse. Naturtypen får middels verdi på størrelse, den er intakt og er middels artsrik med 

flere høgstaudearter og typiske fjellarter. Det er også få andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

Naturtypen er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 
 

 

20 – FARDALVEGEN ØVRE, I ÅRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 435146 6798281 

Areal: 190 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 19. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 
vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger i en vegskjæring ved fv. 302 og grenser til bolig, 
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en lauvskog og en bergknaus. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 

 
Artsmangfold. Naturtypen har en artsfattig flora. Av eksempler kan nevnes blåklokke, burot, 

engsmelle, hundekveke, hvitbergknapp, humle, lintorskemunn, lodnebregne, markjordbær, mørk 

kongslys, rødknapp, skogkløver, småsmelle, sølvmure og vendelrot.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er preget av gjengroing av trær og busker. 

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått i løpet av august. Det er viktig at det ikke 

sprøytes i vegkanten. Det anbefales også å fjerne plantematerialet etter slåtten. 
 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 
Verdibegrunnelse. Dette er en liten og artsfattig lokalitet i en gjengroingsfase, og det er få artsrike 

vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-

verdi). 
 

 

21 – FARDALVEGEN NEDRE, I ÅRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 435019 6798242 

Areal: 80 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 19. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 
vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved fv. 302 og grenser til en lauvskog og en 

fjellskjæring. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 

 
Artsmangfold. Naturtypen inneholder vanlige arter som blåklokke, burot, engsmelle, gjeldkarve, 

hundekveke, humle, klengemaure, markjordbær, skogkløver, stankstorkenebb og vendelrot. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått, for eksempel i løpet av august. Det er viktig 

at det ikke sprøytes i vegkanten. 

 
Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

Verdibegrunnelse. Dette er en liten, artsfattig og intakt lokalitet og det er få andre verdifulle 

kulturlandskap i nærheten. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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22 – NORD FOR KAMBEN I ÅRDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 437041 6799160  

Areal: 429 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 19. juli 2013. Kartleggingen ble utført på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger i en vegskjæring ved fv. 301 og grenser til en 

gråor-heggeskog. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 
utforming. 

 

Artsmangfold. Naturtypen inneholder en del skogmarihand og skogstorkenebb. Av andre arter kan 
nevnes blåknapp og sløke. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det anbefales én sein slått i løpet av august. Det er viktig at det ikke sprøytes i 
vegkanten. Plantematerialet bør fjernes etter slåtten. 

 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 
 

Verdibegrunnelse. Dette er en intakt og liten lokalitet, der det er få andre artsrike vegkanter og andre 

verdifulle kulturlandskap i nærheten. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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