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Referat: 
Eina Sportsklubb og Vestre Toten kommune ønsker å gå sammen om å bygge en flerbrukshall 
og en kunstgressbane ved Thune skole sørøst for Eina sentrum. Feste Kapp AS er engasjert for å 
utarbeide reguleringsplan for tiltaket. Feste har bedt Miljøfaglig Utredning om en vurdering av 
naturmangfoldet i planområdet, med vekt på naturtypenes sårbarhet for tiltaket og eventuelle 
avbøtende tiltak. 

Tiltaket vil berøre en svært viktig lokalitet med den utvalgte naturtypen slåttemark. Den vik-
tigste delen av lokaliteten vil imidlertid ikke bli berørt, og arealet som vil gå tapt er det minst 
verdifulle og fungerer hovedsakelig som en sammenbindingskorridor mellom to nå oppsplit-
tede slåttemarker (gamle flybilder viser et større sammenhengende beitelandskap i hele områ-
det). Et viktig areal nærmest gang- og sykkelvegen langs Rv.4 kan trolig bevares gjennom å re-
gulere arealet til hensynssone bevaring (naturvern). Det forutsetter at man endrer omleg-
gingen av traktorvegen i dette området. 

Den sårbare arten solblom, som også er foreslått som prioritert art, vokser i nordvestre del av 
planområdet og har trolig også en liten forekomst i sørøstre del – inn mot Rv.4. Den største po-
pulasjonen vil ikke berøres av utbyggingsplanene, mens den lille forekomsten i sørøst vil gå tapt 
dersom man ikke gjør avbøtende tiltak. Enten kan man avsette området til hensynssone beva-
ring eller flytte denne forekomsten til hovedpopulasjonen i nordvest. 

Potensialet for andre naturtyper etter Miljødirektoratets instruks og rødlistearter innenfor pla-
nområdet er kort vurdert.  

 

Forsidebilde: Solblom vokser i nordre del av planområdet, nord for ballbingen på Thune skole. Arten er 
rødlistet som sårbar og foreslått som prioritert art. Foto: Bjørn Harald Larsen, 26.6.2020.
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1 Innledning 
Eina Sportsklubb og Vestre Toten kommune ønsker å gå sammen om å bygge en flerbrukshall og en 
kunstgressbane ved Thune skole sørøst for Eina sentrum. Feste Kapp AS er engasjert for å utarbeide 
reguleringsplan for tiltaket.  

Det er ikke tilstrekkelig med areal for sportsanlegget innenfor eksisterende skoleområde, og det vil 
derfor være nødvendig å bygge hallen utenfor avsatt byggeområde i kommuneplanen. Hallen plan-
legges i LNF-området som grenser opp til skoleområdet mot sørøst. Her er det kartlagt ei slåtte-
mark, en kritisk truet og utvalgt naturtype. På bakgrunn av dette er det vurdert at planinitiativet ut-
løser krav om konsekvensutredning (Feste Kapp AS 2021).  

Tiltakshaver ønsker i første omgang en kunnskapsinnhenting om naturmangfoldet i planområdet, 
med vekt på naturtypenes sårbarhet for tiltaket og eventuelle avbøtende tiltak. 
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Figur 1. Avgrensning av planområdet for Eina sportsanlegg ved Thune skole i Vestre Toten kommune (fra Feste Kapp AS 
2021). 

 

Figur 2. Fra lysløypetraseen inn mot Rv.4 sørøst i planområdet. Foto: Bjørn Harald Larsen, 20.4.2021. 
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2 Metode og materiale 
Vurderingen av naturmangfoldet i planområdet med nærmeste omgivelser gjøres på bakgrunn av 
eksisterende data og egen kunnskap om området. Miljøfaglig Utredning gjorde først i 2000 en kart-
legging av området i forbindelse med kommunal registrering av biologisk mangfold (Larsen 2001). 
Store deler av skolens område og nærliggende arealer ble da kartlagt som kalkrike enger og gitt ver-
dien viktig (B) i Naturbase. I 2011 ble lokaliteten reinventert i forbindelse med kartlegging av slåtte-
mark i Gjøvik, Land og Toten-regionen (Larsen mfl. 2012). Denne registrering er senere erstattet av 
en kartlegging utført av Miljøfaglig Utredning i 2019, der mindre deler av den gamle lokaliteten ble 
kartlagt som slåttemark. Samtidig ble det da laget en skjøtselsplan for slåttemarka (Larsen 2020). 
Bakgrunnen for denne skjøtselsplanen var at det i 2018 ble oppdaget to forekomster av solblom 
(VU) ved Thune skole. 

I tillegg foreligger en del artsfunn fra 1990- og 2000-tallet fra området, bla. av rødlisteartene eng-
haukeskjegg (NT) og engbakkesøte (NT). Etter at fore-
komstene av solblom ble kjent, har flere botanikere be-
søkt området. I 2020 ble det som ledd i overvåking av 
solblom i Vestoppland og Valdres foretatt opptelling av 
antall planter ved Thune skole (Larsen mfl. 2021). 

Rødlistestatus vist til i notatet baserer seg Norsk rødliste 
for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 2015) og Norsk rød-
liste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018). Tekstboks 1 gir en forklaring på rødlistekategori-
ene.  

Naturtyper kartlegges nå etter Miljødirektoratets instruks, der i alt 111 naturtyper skal kartlegges – 
ut ifra at de enten er rødlistet eller har sentral økosystemfunksjon (Miljødirektoratet 2021). 

3 Verdi- og potensialvurdering  
3.1 Naturtyper 
En naturtyperegistrering med slåttemark ligger innenfor planområdet (Miljødirektoratet 2021). Slåt-
temark er en kritisk truet naturtype og er i tillegg utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Tiltak 
i utvalgte naturtyper er regulert av §§ 52-56 i loven, hvor det bl.a. presiseres at det skal tas særskilt 
hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse og 
forekomstenes økologiske tilstand.  

Slåttemarkslokaliteten ved Thune skole er beskrevet slik i Naturbase: 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 15.12.2019 basert på 
egen befaring 3.7.2019 i forbindelse med utarbeidelse av skjøtselsplan for lokaliteten og på oppdrag fra 
Fylkesmannen i Innlandet. Den er tidligere kartlagt og beskrevet i Naturbase etter naturtypekartlegging 
for Vestre Toten kommune i 2000 (Larsen 2001). I 2011 ble den reinventert i forbindelse med kartlegging 
av slåttemark i Gjøvik, Land og Toten-regionen (Larsen mfl. 2012). Denne beskrivelsen erstatter Naturba-
seregistreringen BN00013119 (Thune skole, kalkrike enger, verdi B). Rødlistestatus refererer til Norsk 
rødliste for arter 2015 og Norsk rødliste for naturtyper 2018. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Thune skole ligger langs nordøstsida av Rv.4 ca. 2 km sørøst for Eina sen-
trum. Gården Tune ligger på motsatt side av riksvegen, men har en stor skogeiendom inntil skolens om-
råde. Det meste av slåttemarkslokaliteten ligger på eiendommen Tune, mens en mindre del ligger på 
skolens eiendom.  

Tekstboks 1. Rødlistestatus: 
CR = kritisk truet (Critically Endangered) 
EN = sterkt truet (Endangered) 
VU = sårbar (Vulnerable) 
NT = nær truet (Near Threatened) 
DD = datamangel (Data Deficient) 
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Østsida av Einafjorden befinner seg innenfor det geologiske Oslofeltet, og berggrunnen på lokaliteten 
består av leirskifer, sandstein og noe kalkstein i nordvestre del. Morenemassene er relativt grunne på 
lokaliteten, særlig i nordvestre del, og her stikker kalkberget fram i dagen noen steder. Inn mot Rv.4 i 
sørøst er det noe djupere jordsmonn.  

Naturtyper og utforminger: Ugjødslet eller lite gjødslet slåttemark, utforminger rik slåttetørreng og rik 
slåtteeng. Etter NiN-systemet er det sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg (T32-C-18) på små arealer 
i nordvest, for øvrig svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg (T32-C-5) og sterkt kalkrik eng med klart 
hevdpreg (T32-C-8) – den siste typen vesentlig på engarealet helt i sørøst. Slåttemark er en kritisk truet 
naturtype.  

Artsmangfold: Lokalitetens største kvalitet er forekomsten av solblom (VU). Den vokser både langs en 
traktorveg/sti i nordvest og inn mot riksvegen i sørøst. I disse områdene er det åpne og artsrike enger 
med flere typiske slåttemarksarter. Av registrerte arter kan nevnes enghaukeskjegg (NT) (flere delpopu-
lasjoner), bakkesøte (NT), hjertegras (kalkkrevende), flekkmure, flekkgrisøre, marinøkkel, jåblom, knoll-
erteknapp, storblåfjær, dunkjempe, grønnkurle, skogmarihand, svartstarr, fuglestarr, kornstarr, ti-
riltunge, skogstorkenebb, harerug, hvitmaure, rødknapp, gjeldkarve, hvitbladtistel, prestekrage, ball-
blom, enghumleblom, skogkløver, engfiol, småengkall, fløyelsmarikåpe og gulflatbelg. Det ble også regi-
strert et par vanlige beitemarksopper her i 2000 (silkerødspore og papegøyevokssopp).  

Solblom ble først oppdaget på lokaliteten i 2018, og dette var det første funnet av arten på Toten noen 
gang. Den ble også registrert i 2019, men da med flere blomsterstengler (30 i 2018, 62 i 2019). Trolig var 
tørken i 2018 ugunstig for artens blomstring. Kåre Arnstein Lye fant arten også på enga langs Rv.4 i 2018, 
men bare sterile planter. Her ble den ikke gjenfunnet i 2019. Sannsynligheten er stor for at den vil for-
svinne fra denne delen av lokaliteten dersom enga ikke blir restaurert.   

Enghaukeskjegg ble notert som tallrik på gjengroende skogsbeite under naturtyperkartlegging for Vestre 
Toten kommune i 2000 (Larsen 2001), og i 2011 ble den funnet både inne på skolens område, langs trak-
torvegen/stien i nord (like øst for solblomforekomsten) og med to delpopulasjoner på enga ved Rv.4. I 
2019 derimot ble arten kun funnet med ett individ langs traktorvegen/stien i nord. Arten kan være på 
veg ut fra lokaliteten pga. gjengroing, som er særlig påtakelig ved Rv.4 pga. djupere jordsmonn. Bakke-
søte ble funnet langs traktorvegen som går mot Thunemyra i 2000, og her ble den gjenfunnet i 2012 av 
Anders Lyngstad. I 2011 ble den funnet også på enga ved Rv.4, men ikke sett etter det.  

Flere arter ble funnet i 2000 og ikke gjenfunnet i 2019. Tidspunkt for befaring var temmelig likt. En art 
som marinøkkel kan ha gått ut pga. gjengroing, og det samme kan gjelde grønnkurle og storblåfjær.  

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Påvirkning: Thune skole ble bygd i 1926, trolig i et beitelandskap. Flyfoto fra 1964 viser åpen beitemark i 
det meste av det som nå foreslås skjøttet som slåttemark. Beite med storfe omkring Thune skole ble tro-
lig avsluttet omkring 1980, slik det ble på mange gårder i distriktet. Sannsynlig var det snakk om helses-
ongsbeite, både med mjølkekyr og ungdyr – muligens også sau og hest. Vegetasjonen tyder på at det 
ikke ble gjødslet her. Trolig må vi tilbake til første halvdel av forrige århundre for å finne siste gang eng-
ene i dette området ble slått. 

Etter perioden med beite har arealet vært uten tradisjonell hevd, men ferdsel fra skolenes elever, samt 
ferdsel knyttet til traktorveger og stier i området har i noen grad bidratt til å holde vegetasjonen nede. 

Landskap: I dette landskapet ligger flere rester etter gamle slåtteenger og naturbeitemark. Disse er nes-
ten alle i gjengroing, da husdyrholdet har endret seg fra at kyrne gikk på naturbeitemarker nær gården til 
at de nå i hovedsak går på gjødslede enger, til dels på fellesbeiter. Det er ikke kjent slåtteenger i hevd i 
nærheten av skolen, og det er i overkant av 1 km til nærmeste verdifulle kulturmarkslokalitet.  

Råd om skjøtsel og hensyn: Det anbefales at årlig slått tas opp igjen, med seinsommerslått (etter 1. au-
gust) der graset får ligge og tørke på bakken 2-3 dager før det fjernes. Gjødsling må unngås.  

Verdibegrunnelse: Etter kriteriene i faktaarket for naturtypen (Svalheim 2014) oppnår lokaliteten høy 
vekt på størrelse (4,0 daa) og artsmangfold (1 VU-art og 2 NT-arter samt mer enn 20 tyngdepunkterar-
ter), middels vekt på tilstand (åpen mark med svært lav tresjikt-tetthet) og påvirkning (gode forekomster 
av slåttefavoriserte arter som gjør at potensialet for restaurering er godt) og lav vekt på 
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landskapsøkologi (mer enn 1 km til nærmeste verdifulle kulturmark). Dette gir grunnlag for å sette ver-
dien svært viktig (A) på lokaliteten (middels vekt på påvirkning og høy vekt på artsmangfold).  

Dette er altså snakk om rester etter et gammelt og variert kulturlandskap, og man må trolig tilbake 
til første halvdel av 1900-tallet for å finne siste gang engene ble slått. Allikevel bærer floraen fort-
satt preg av den tidligere slåtten, med flere karakterarter for slåttemark – slik som solblom, eng-
haukeskjegg, hjertegras, jåblom, flekkgrisøre, prestekrage, dunkjempe og småengkall. Disse artene 
er spesielt tilpasset slått, enten gjennom at de har rosetter ved grunnen, som gjør at arten kan spire 
på nytt etter slått, eller ved at de blomstrer ferdig tidlig på sommeren (før tradisjonelt slåttetids-
punkt).  

3.2 Verdi- og sårbarhetsvurdering 

3.2.1 Naturmangfoldvurdering 
Slåttemarkslokaliteten ved Thune skole består av tre delområder, jf. skjøtselsplanen (se figur 4). 
Delområde 1 går langs nordøstsida av skoleområdet og består av ei smal stripe med slåttemark i og 
langs nordsida av traktorvegen som går her. Delområde 2 er små arealer med gammel slåttemark 
på begge sider av traktorvegen som går inn fra Rv.4 mot Thunetjernet. Delområde 3 består av trak-
torvegen og kantsoner mot skog mellom disse to områdene. 

Delområde 1 er det klart mest verdifulle arealet innenfor lokaliteten, og særlig den vestre delen. 
Helt nordvest i delområdet vokser det en stor populasjon med solblom. I 2020 ble det funnet 270 
planter i hovedforekomsten nord for ballbingen her, mens det var ytterligere 12 planter langs 

Figur 3. Avgrensning av slåttemarkslokaliteten i Naturbase (Miljødirektoratet 2021). 
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traktorvegen rett vest for hovedforekomsten (Larsen mfl. 2021). I den østre delen av delområdet 
vokser bl.a. enghaukeskjegg. 

I 2018 ble det registrert solblom også i delområde 2 (av Kåre Arnstein Lye, professor ved NMBU). 
Funnet er beskrevet som «sør for Tune skole» og plassert der traktorvegen går innover fra Rv.4. Det 
er lett etter denne forekomsten både i 2019 og 2020 uten at den er gjenfunnet. I dette området fin-
nes ellers to delpopulasjoner med enghaukeskjegg.  

Delområde 3 er det minst verdifulle området, og fungerer hovedsakelig som en sammenbinding av 
de viktigere delene i område 1 og 2. Mindre rester av slåtteeng finnes også her, i tillegg til at det 
vokser bakkesøte langs traktorvegen.  

Engene innenfor lokaliteten har ikke blitt skjøttet som slåttemark på lang tid, og det er en kombina-
sjon av tråkk, kjøring med traktor og rydding av sidearealene til traktorvegene og lysløypetraseen 
gjennom området som har holdt engene åpne til halvåpne. I delområde 2 har det også blitt slått 
smale striper i lysløypetraseen. I henhold til skjøtselsplanen for lokaliteten ble det igangsatt slått av 
forekomstarealet for solblom i 2020. 

3.2.2 Sårbarhet og trusler 
Trusler mot slåttemark på landsbasis er først og fremst opphør av drift – som fører til gjengroing, og 
omdisponering til andre arealbruksformål. Den klart viktigste delen av slåttemarka ved Thune skole 

Figur 4. Inndelingen av slåttemarkslokaliteten i delområder (fra skjøtselsplanen). 
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ligger i kanten av planområdet i nordvest, nord for den nye ballbingen. Her er det ikke planlagt til-
tak. Arealet nærmest Rv.4 har også viktige naturverdier. Det er fortsatt usikkert om solblom vokser i 
dette området, men arealet har partier med intakt slåttemarksflora – inkludert en nær truet art 
(enghaukeskjegg). Trolig er det mulig å bevare noe av denne delen av lokaliteten med plantilpas-
ninger. 

Delområde 3 vil gå tapt i sin helhet, men dette er altså den minst verdifulle delen av slåttemarkslo-
kaliteten (sammenbindingsfunksjon). 

3.2.3 Endringer i artenes status 
Solblom er foreslått som prioritert art. Prioriterte arter har vern gjennom egne forskrifter (se f.eks. 
dragehode: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517). Det er ingen signaler fra 
statlige myndigheter om når dette kan skje, men dersom det skjer i nærmeste framtid kan det få 
betydning for reguleringssaken. 

Norsk rødliste for arter er under revidering, og ny rødliste vil etter planen bli publisert i november 
2021. I Artsdatabankens foreløpige rødlistevurderinger (https://innsyn.artsdatabanken.no/#) blir 
solblom flyttet fra sårbar til sterkt truet, enghaukeskjegg fra nær truet til sårbar og bakkesøte fra 
nær truet til livskraftig. Oppgraderingen av både solblom og enghaukeskjegg skyldes endringer i vur-
deringsperiode og at naturtypen de opptrer i har negativ utvikling (semi-naturlig eng). I tillegg er to 
arter som er vanlige på lokaliteten foreslått med status nær truet (hjertegras og flekkgrisøre). 

3.3 Vurdering av planområdet for øvrig 

3.3.1 Naturtyper 
Skogområdet hvor sportsanlegget planlegges var tidligere en del av et større beitelandskap nord og 
øst for Thune skole (se flybilder fra 1949 og 1964, sammenliknet med situasjonen i 2020 (se figur 5). 
Det meste av dette landskapet er nå gjengrodd med granskog, og det er lite sannsynlig at naturty-
per etter Miljødirektoratets instruks finnes i denne delen av planområdet.  

De gamle flybildene viser også at en arm av Thunemyra (som er kartlagt som slåttemyr og gitt ver-
dien svært viktig i Naturbase) gikk sørover og inn i den nordøstre delen av planområdet. Denne har 
nå grodd igjen til sumpskog. Lidarbilder (https://hoydedata.no/LaserInnsyn/) viser ei mindre grøft 
øst for planområdet, men den lille delen av sumpskogen som ligger innenfor planområdet ser ikke 
ut til å ha grøfter. Gjengroingen er etter alt å dømme et resultat av at grøfta i øst har tørket ut 
myra. Da berggrunnen i området er kalkrik, dreier dette med stor sannsynlighet seg om en rik gran-
sumpskog, som er rødlistet som sterkt truet og skal kartlegges etter instruksen. Grøftingsinngrepets 
påvirkning, mengden død ved, skogens alder, størrelse og artsmangfold vil avgjøre lokalitetens 
verdi, eller kvalitet som nå er det som vurderes etter instruksen.  

Nord for planområdet – hovedsakelig utenfor, men med en liten del innenfor planområdet – langs 
traktorvegen mot Thunetjernet, er det registrert to arealer med rik bakkevegetasjon under skogbru-
kets MiS-kartlegging (NIBIO 2021) – se figur 6. Dette kan dreie seg om en kalkgranskog (nær truet 
naturtype), som skal kartlegges etter Miljødirektoratets instruks. 
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Figur 5. Flybilder av om lag samme utsnitt ved Thune skole fra 1949, 1964 og 2020. 

3.3.2 Arter 
Enghaukeskjegg har flere delpopulasjoner innenfor planområdet, og det er sannsynlig at det kan fin-
nes flere – og da helst i eng inne på skolens område. Det samme gjelder bakkesøte. Det er lett 
ganske intensivt etter solblom i området de siste 2-3 somrene, og det vurderes som lite sannsynlig 
at flere forekomster finnes i planområdet. 

I gransumpskogen nordøst i planområdet kan en art som skogsøtgras (VU) være aktuell, i tillegg til 
et par arter som er foreslått inn i ny rødliste i 2021; nubbestarr (foreslått NT) og taglstarr (foreslått 
NT).  

Kalkgranskog kan ha en rekke rødlistede storsopper, uten at det er grunnlag for å framheve noen 
spesielt aktuelle arter. 

2020 
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Figur 6. Utsnitt fra Kilden (NIBIO 2021) som viser to arealer (inntil hverandre) med rik bakkevegetasjon som 
grenser inn til planområdet i nord.  

4 Avbøtende tiltak  
4.1 Plantilpasninger 
Delområde 2 ligger mellom foreslått areal for kunstgressbane og gang- og sykkelvegen langs Rv.4. I 
planinitiativet er en omlegging av traktorvegen til Thunetjernet vist gjennom dette området. For å 
bevare slåttemarka her, kan en løsning være å benytte samme avkjørsel fra Rv.4 som til Einavegen 
933. Det vil både gi en kortere trase og spare slåttemarka. Samtidig må det avsettes et tilstrekkelig 
areal til hensynssone (naturvern) mellom den nye kunstgressbanen og gang- og sykkelvegen langs 
Rv.4.  

4.2 Flytting av solblom 
Dersom det viser seg at solblom fortsatt vokser i delområde 2, og man ikke finner en alternativ løs-
ning for å legge om traktorvegen, kan et aktuelt tiltak være å flytte disse plantene. Dette dreier seg 
trolig om et fåtall individer, da det er lett etter denne forekomsten i to sesonger uten at den er 
gjenfunnet. 

Flytting av solblom har blitt gjennomført med godt resultat i to sammenhenger i tidligere Hedmark 
fylke. Ved byggingen av ny E6 gjennom Stange ble en populasjon av solblom flyttet, og prosessen er 
beskrevet i en artikkel i Blyttia (Haug 2014). Her ble 58 individer (rosetter) flyttet fra utbyggingsom-
rådet til en nærliggende forekomst (ca. 100 m) i 2011 og 2012. I tillegg ble det samlet inn frø som 
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ble sådd på utplantingsstedene. Flyttingen ble betegnet som vellykket, og bestanden blomstret rike-
lig i 2013 (Haug 2014).  

Solblom ble flyttet fra Nestuen Børli i Eidskog til nabobruket Oppistuen Børli i 2017, og i 2018 ble 
det registrert intakte planter på minst 5 av 8 utplantingssteder, hvorav to forekomster hadde 
blomstrende individer (Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Innlandet i e-post 21.6.2019). 

5 Kilder 
Feste Kapp AS 2021. Planinitiativ. Detaljregulering for Thune skole og Eina flerbrukshall. 21 s. 

Artsdatabanken 2018. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Hentet 20.4.2021 fra https://www.arts-
databanken.no/rodlistefornaturtyper  

Artsdatabanken 2021. Artskart. Hentet 20.4.2021 fra http://artskart.artsdatabanken.no/ 

Haug, J. 2014. Flytting og reetablering av solblom Arnica montana ved E6 Kolomoen-Kåterud 2011 
og 2012, Stange kommune. Blyttia 72: 94-99. 

Henriksen S. & Hilmo O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 

Larsen, B. H. 2001. Biologisk mangfold i Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 
2001:10. 23 s. + vedlegg. 

Larsen, B. H., Gaarder, G., Høitomt, G. & Høitomt, T. 2012. Kartlegging av slåttemark i Gjøvik, Land 
og Toten i 2011. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-14: 1-18 ISBN: 978-82-8138-577-1. 

Larsen, B. H. 2020. Skjøtselsplan for Thune skole i Vestre Toten. Oppfølging av tradisjonell slåtte-
mark som utvalgt naturtype. Miljøfaglig Utredning Notat 2020-N4. 18 s. + vedlegg. ISBN: 978-82-
345-0029-9. 

Larsen, B. H., Hanssen, U. & Høitomt, G. 2021. Skjøtselsplaner for lokaliteter med intakt forekomst 
av solblom Arnica montana i Vestoppland og Valdres. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-5. 63 s. 
ISBN 978-82-345-0126-5. 

Miljødirektoratet 2021. Kartleggingsinstruks - Kartlegging av naturtyper etter NiN2. Versjon 
29.01.2021. Miljødirektoratet Veileder M-1930/2021. 326 s. + vedlegg. 

NIBIO 2021. Kilden. Hentet 20.4.2021 fra https://kilden.nibio.no/ 


