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1 Bakgrunn og mål 
Registreringene er gjort i forbindelse med utredning om regulering til fritidsboliger 
 
Mål for registreringene: 

1. Kartlegge artsmangfold og biologiske verdier 
2. Billeddokumentasjon 

 
 

 
2 Metoder 
Lokaliteten er gått opp i felt. Digitale grunndata i 1.5000 UTM EUREF 89 sone 32 og 
avgrensingen av området er gitt av Petter Mogens Lund, AREAL+. Kartleggingsmetoden er 
basert på Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok 13 der kartlegging av naturtyper er 
brukt som rettesnor for arbeidet. Som databaseverktøy er Natur2000 brukt, mens 
behandling av digitale data er gjort i Gis Line/Vesla Geonor. Registrerte arts- og 
naturforekomster er vurdert ut i fra kriterier gitt i håndbok 13 for sårbare arter og 
naturtyper.  
 
 

3 Kartleggingshistorikk 
Det er gjort søk i Artskart, Naturkart og Askeladden etter tidligere registreringer av arter, 
naturtyper og kulturminner. Lokaliteten er ikke tatt med som prioritert naturområde i den 
kommunale naturtyperegistreringen. Videre er det heller ingen funn i artsdatabanken eller 
andre, offentlig tilgjengelige, nasjonale databaser. Ut over det har registrator ikke kjennskap 
til tidligere registreringer i lokaliteten.  
 
Inntil lokaliteten i sør ligger et område med bekkekløft og rasmark som er gitt verdi «Viktig».  



3 

 

 

Figur 1. Tilgrensende område i sør har fått verdi «Viktig» 

 
 

4 Naturforhold 
4.1 Natur og næringsgrunnlag 
Øyer er en  jord- og skogbrukskommune der ca 50% av kommunearealet ligger over 900. 
mo.h. Kommunen ligger på begge sider av elva Gudbrandsdalslågen, men hoveddelen av 
kommunen ligger på østsiden av dalføret.  

 
Figur 2. Hoveddelen av kommunen ligger øst for elva Gudbrandsdalslågen. 

https://nn.wikipedia.org/wiki/Jordbruk
https://nn.wikipedia.org/wiki/Skogbruk
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Jordbruksarealet er 32000 daa. Ca 1/3 av dette ligge i fjellområdene. Produktiv skog er ca 
163000 daa. Utmarka utgjør ca  360 000 daa. Melkeproduksjon og sau er viktig, men i de 
senere år har det blitt flere ammekyr. Til melkeproduksjonen har det tradisjonelt også vært 
tilknyttet seterdrift, men i dag er det kun 14 (2014) seterbruk igjen i Øyer/Tretten. Mange 
støls- og utmarksbeiter blir fremdeles brukt av sau storfe. Store deler av området er 
statsallmenning. 
Gjennom kommunen renner Gudbrandsdalslågen. Lågen med  sideelver har til tider ført til 
flom med ødeleggelse av infrastruktur og bebyggelse. 
 
 

4.2 Topografi 
Fra dalbunnen på ca 180 mo. h. går det relativt bratt opp til terrenget igjen flater ut på rundt 
1000 mo h. Det høyeste punktet er Eldåhøgda lengst nordøst i kommunen (1232 moh.).  
Den registrerte lokaliteten ligger rett i nedkant av seterområdet på 7-800 mo h.  
 

 

Figur 3. Lokaliteten ligge rett sør for den røde merkepinnen 

 
Hele lokaliteten heller jevnt mot vest- sørvest. Det er kun små variasjoner i hellingsgrad, og 
ingen steder er det utviklet hverken rasmark eller myr. Områdene ovenfor flater ut, men 
området nedenfor faller ned i en bekkekløft.  
 
 

4.3 Geologi 
Området ligger i et distrikt med sedimentære bergarter av senprekambrisk alder, og har 
hovedsaklig sandstein fra den såkalte Brøttumformasjonen (Siedlecka et al. 1987). 
Grunnlaget for spesielt kravfulle og kalkkrevende plantesamfunn er derfor dårlig. 
 

https://nn.wikipedia.org/wiki/Dekar
https://nn.wikipedia.org/wiki/Allmenning
https://nn.wikipedia.org/wiki/Gudbrandsdalsl%C3%A5gen


5 

 

 
Figur 4. Bergrunn. Fra http://geo.ngu.no/kart/. Kartet viser at Øyer ligger i gult område for sandsten 
(sedimentære bergart). 

 

Over berggrunnen ligger kvartærgeologiske avsetninger i form av morenejord. Den 
registrerte lokaliteten ligger innenfor et område med tykk morene (grønt område) og fjell i 
dagen (rosa område).  Det ble observert blokkmark i deler av området, trolig etter 
breelvavsetninger. Jordsmonnet over blokkmarken er svært tynt. 

 
Figur 5. Kvartærgeologisk avsetninger og løsmasser frhttp://geo.ngu.no/kart/.  

http://geo.ngu.no/kart/
http://geo.ngu.no/kart/
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Lokaliteten ligger flere hundre meter over den marine grensen som følger dalbunnen. 
 

 
Figur 6. Den marine grensa  (blåstiplet linje) følger dalbunnen i Øyer flere hundre meter under den registrerte 
lokaliteten. 
 

 

4.4 Vegetasjonsgeografi 
Lokaliteten ligger i Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, Vegetasjonssone: 
Skogområdet ligger innenfor nordboreal vegetasjonssone. 
 
 

4.5 Klima 
Lokaliteten ligger på 725 – 775 mo. h. Nøyaktige nedbørsverdier for området er ikke kjent, 
og det er ganske skarpe gradienter i nedbørsmengder i dette distriktet. Det er også forskjell 
på nedbørsmengde i dalbunnen og lenger oppe, der dalbunnen mottar vesentlig mindre enn 
høyereliggende områder. Dels er det også en nord-sør-gradient, med opphopning av nedbør 
mot ås-områdene rundt Mjøsa, før mengdene igjen faller mot nord (og dels sør). 
Sannsynligvis faller det litt i underkant av 1000 mm nedbør i året innenfor 
området.  
 
 

4.6 Økologisk variasjon 
Området kan ikke betraktes som spesielt variert. Til det er det for ensartet berggrunn, 
treslagssammensetning, høydeforskjeller og eksposisjon. En viss spennvidde i 
vegetasjonstyper er det likevel, fra nokså fattig lav- og lyngdekke til frodig høgstaudeskog og 
friske og til fuktige skogtype. Videre er det et spenn mellom  kulturlandskap og engsamfunn 
til myr og skog med elementer av gammelskog. 
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Figur 7. 50% av Øyer kommune ligger over 900 mo. h. . Selve lokaliteten ligger i øvre grensa for  barskogen på 
ca 700 m.oh  

Registrert naturtype 
Skog og fjell er arealmessig de viktigste hovednaturtypene i kommunen. Skogen bærer preg 
av ekstensiv drift og husdyrbeiting. Skogen i det registrerte området vokser på grunnlent 
mark og består i hovedsak av gran. Deler er hogget i senere tid, mens skogen generelt 
bærere preg av plukkhogst.   
 

 
4.7 Registrerte rødlistearter 
Det er ikke registrert arter på den norske rødlista innenfor området, men arter på den 
nordiske rødlisten forekommer. Rødlisten over truede arter i Norge er delt inn i følgende 
kategorier: 

Lokalt utryddet – RE (Regionally extinct). Arter som tidligere har reprodusert i Norge, 
men som nå er utryddet (gjelder ikke arter utryddet før år 1800). 

Kritisk truet – CR (Critically endangered) (50% sannsynlighet for utdøing innen 10 år). 
Arter som i følge kriteriene har ekstrem høy risiko for utdøing. 

 Sterkt truet – EN (Endangered) (20% sannsynlighet for utdøing innen 20 år) Arter som i 
følge kriteriene har svært høy risiko for utdøing.  

Sårbar – VU (Vulnerable) (10% sannsynlighet for utdøing innen 100 år). Arter som i følge 
kriteriene har høy risiko for utdøing. 

Nær truet – NT (Near threatened) (5% sannsynlighet for utdøing innen 100  år). Arter som 
i følge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere for de tre ovennevnte kategoriene for 
truethet, eller som trolig vil være truet i nær fremtid. 

Datamangel – DD (Data deficient)Arter der man mangler gradert kunnskap til å plassere 
arten i en enkel rødlistekategori men der det på bakgrunn av en vurdering av eksisterende 
kunnskap er stor sannsynlighet for at arten er truet i henhold til kategoriene over.  
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5 Registrert område 
Det registrerte område er delt i to tiltaksområder som ligger på hver sin side av en grusvei, 
Haugan vest I og II.  Haugan vest II ligger lengst vest på nedsiden av vegen, Haugan vest II 
lengst øst på oversiden av vegen. De to områdene vil omtales sammen fordi utformingene 
kun har mindre innbyrdes variasjoner.  
 
Naturtypeutforming:  Hovednaturtypen i lokaliteten er granskog. Skog er også en 
arealmessig viktig hovednaturtype i kommunen. Intensiv utnyttelse, særlig de siste 40-50 
årene, har ført til sterk tilbakegang i gammelskogstilknyttede arter i landskapet. Skogbildet 
domineres i dag av ung og middelaldrende, lite verdifull skog biologisk sett. 
Selve lokaliteten er mosaikkpreget med varierende alder, vann- og næringstilgang og 
bonitet. Feltsjiktet varierer fra felt og bunnsjikt med lav, lyng, bregner, lågurt og høgstauder. 
 

 
Figur 8. Flyfoto fra 2014. Hoved naturtypen i lokaliteten er granskog med elementer av bre bregne- lågurt og 
høgstaudeskog. Skogen inneholder også elementer av gammelskog og skogsbeite/kulturlandskap. 

 
Areal: 120 daa Av dette utgjør Haugan  vest I 39 daa og Haugan vest II 76 daa 
Verdi for Haugan vest I og II: Lokal 
Kommune: Øyer 
Registrert dato: 09.09 2015 
 
Innledning: Haugan vest I og II  ligger på østsiden av og ca 500 meter over 
Gudbrandsdalslågen, der Haugan vest I ligger høyest øverst. Mellom Haugan vest I og II går 
en grusvei inn til et nylig utbygd område for fritidsboliger.  Det samla undersøkte området er 
på 115 daa og er foreslått regulert til fritidsboliger. Området er foreslått regulert til 
fritidsboliger. Området ligger nær et større område for fritidsboliger og alpint-anlegget på 
Hafjell.   
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Figur 9. Lokaliteten ligger i nærheten av Hafjell alpint- og område fritidsboliger 

 

 
Figur 10. Planutkast. Skravert  område i sør er en rasmarkslokalitete med verdi «viktig». Kilde : Naturbase. 

 
Lokalitetsbeskrivelse:  Området ligger øverst i den relativt bratte østhellingen opp fra Lågen.  
Lokaliteten er dominert av granskog i ulike utforminger, alder og bonitet. Jordsmonnet er 
generelt grunnlent med en del blokkmark. I deler av lokaliteten er det vannsig og 
oppkommer med mer næringsrikt vann som gir god næringstilgang lokalt. Enkelte steder er 
det også kulturlandskapspreg som kan tyde på at det kan ha vært tidligere bosettinger eller 
slåtteområder. Deler av skogen er hogget ut i senere tid, og skogen virker generelt preget av 
både beiting og plukkhogst. Nedenfor lokaliteten går terrenget ned i rasmark og bekkekløft.   
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Figur 11. Åpne,  næringsrike områder med høgstauder kulturlandsapspreg ligger i sentrale områder i lokaliteten 
 
Beliggenhet/avgrensing. Det registrerte området i en sørvesthelling  ca 725-775 mo h på 
østsiden av Gudbrandsdalslågen. På oversiden møt nord-nordvest flater landskapet ut. Her 
er skogen hogget i senere tid. Dette området bærer preg av tradisjonelle stølsområder. Mot 
sørøst grenser lokaliteten til et nytt hyttefelt. Mot øst-sørøst går lokaliteten parallelt med 
bekken/elva Storfallet. På sør og sørvestsiden heller landskapet på rasmark og bekkekløft. 
Både rasmark og bekkekløft er vurdert som viktig i naturbase.  Det er en korridor mellom 
lokaliteten og det registrerte området som på det smaleste er ca 6,5 m. På platået sørøst og 
ovenfor lokaliteten ligger større område med fritidsboliger knyttet til Hafjell alpint.  Rett 
nord for lokaliteten ligger hyttegrendene Øverlisetra og Lisetra. Gjennom det under går en 
grusvei som skiller Haugan vest I og II. 
 

 
Figur 12. Avgrensning på flyfoto fra 2014.  
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Figur 13. Lokaliteten ligger på ca 750 mo h. med utsikt mot øst og fjellene i Langsua nasjonalpark og 
Huldreheimen. 
 
Naturgrunnlag: Naturlig vegetasjonstype i lokaliteten er granskog, mens hoved naturtypen i 
kommunen for øvrig er fjellbjørkeskog og fjell. Det meste av næringsrik jord har samlet seg i 
dalbunnen og gir godt grunnlag for landbruksproduksjon. 
 Berggrunnen i Øyer i fjellområdene øst for Lågen består i stor grad av næringsfattig 
sandstein. Under laget av sandstein ligger mer næringsrikelag som kan gi lokalt næringsrike 
områder rundt oppkommer.  De kvartærgeologiske avsetningene ligger godt over marin 
grense og består av et tynt dekke av morenejord. Det er mye blokkmark i lokaliteten, og 
trolig er en del av morenejorda dratt nedover bekkekløften og ned i dalføret under 
nedsmeltingen.  Lokaliteten ligger innenfor  Vegetasjonsseksjon OC-Overgangsseksjon og 
nordboreal vegetasjonssone. 
 

 
Figur 14. Hoveddelen av Øyer ligger i litt næringsfattige mellom-alpint område.  De produktive områdene i Øyer 
følger dalbunnen langs Vassdraget. Flyfoto fra 2014. 
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Nærmere beskrivelse av naturtyper og utforminger:  Både Haugan vest I og II ln har tynt 
jordsmonn over er blokkmark og fjell. Områdene I og  II  ligger  bratt vestvendt slik at overflatevann 
drenerer rask nedover til bekekløften nedenfor Haugan vest I.  Haugan vest  I og II har relativt lik 
utforming, bortsett fra at Haugan vest  er  noe tørrere og mer beitepåvirket. Haugan vest I er mindre 
og mer hogstpåvirket, spesielt i østre del. Hele området er preget av ekstensiv bruk over tid med 
beiting og plukkhogst. 

Gjennom området renner  næringsrikt vannsig/oppkomme som gir grunnlag for næringskrevende 

arter. Hovednaturtypen er granskog der granskogen har elementer gammelskog, lågurtskog 
(C2c), bregneskog med småbregner (A5c) og høgstaudegranskog (C2b), men den 
dominerende naturtypen feltsjikt av lyng (A4). Dette er i hovedsak blåbærlyng, med røsslyng 
og tyttebær er også godt representert. Noen flekker kan også karakteriseres som 
grasdominert fattigskog (A7b). På de lokalt mest næringsfattige områdene dominerer lav i 
feltsjiktet. Det er også tydelig beitepreg i skogen med klart innslag av kulturlandskap i form 
av skogsbeite, det vil si beiteskog. Mindre partier har også elementer av 
naturbeitemark/slåtteeng. Dette er mest uttalt i øvre del, Haugan vest I. 

Elementene av gammelskog vises med en del leger og lav på trærne. Mange av grantrærne, 
både unge og eldre, er bevokst med ulike skjegg-og kvistlav. Alderen på skogen er imidlertid 
ikke nok til å definere dette er uttalt gammelskog.  Mange leger er unge trær veltet som 
følge av grunt jordsmonn og turbulente luftforhold (vind). 

Det er også tydelige kulturpåvirkning i lokaliteten. Deler av lokaliteten er hogd ut i senere tid 
og framstår derfor som åpne flater, men både beitespor og reksler sammen med arts-
sammensetting indikerer at dette også fungerer som beiteområde i utkanten av støls- og 
utmarksbeiter. 

Lengst sørvest i lokaliteten, Haugan vest II, flater terrenget ør det stuper ned i bekkekløften.  
Her er det hogget ut i senere tid og flere beiterelaterte arter. 

 
Figur 15. Grovinndeling i ulike vegetasjonsområder. Den lilla skravuren er barskog med elementer av 
gammelskog/lyng/lavskog. Den oransje er skog med kulturlandskapselement, den gule skog med høgstaude: 
Den brune skravuren lengst til høyre er delvis hogd de siste 2 år. 
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Figur 16. Næringsrik, fuktig t drag med vier i Haugan vest II 

 
 

 

Figur 17. Lysning med kvitbladtistel på fuktig  eng i Haugan vest II 
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Figur 18. Grunnlent blokkmark, Haugan vest II 

 

Figur 19. Jordsmonnet er stedvis grunnlent med en del rotvelt.Haugan vest II 
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Figur 20. Eldre rotvelt(leger. Haugan vest II 

 

 

Figur 21. Lågurt/bregneskog ii Haugan vest I. 
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Figur 22. Død bjørk i Haugan vest I. 
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Figur 23. Det er mange trær som er bevokst med ulike lav i lokaliteten. Haugan vest I. 
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Figur 24. Rødhyll på hogstflate. Haugan vest II. 
 

 

 
Figur 25. Flere områder har slåtteengpreg. Her med firkantperikum. Haugan vest II. 
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Figur 26. Blåbærgranskog er dominerende i lokaliteten. Her blåbærbakke på oversiden av vegen. Haugan vest I. 

 
 

 
Figur 27. Elementer med småbregneskog. Haugan vest II. 
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Tilstand: Lokaliteten er preget av ulik bruk.Ca 1/5  del er hogget ut siste 15 år. Ut over det 
har  skogen har trolig vært hogd som plukkhogst og fungert som skogsbeite i lengre tid. I 
tillegg har fremdeles mindre områder slåttemarkspreg. Her finnes arter som grønnkurle, 
rødknapp, prestekrage, hvitbladtistel og firkantperikum Her kan det også være preg av 
gjødsling/nitrifisering. Nitrifisering og kratt-utvikling er ellers også tydelig i områder med 
hogstavfall.  
 

 
Figur 28. Flyfoto fra 2003 

 
Figur 29. Samme område i 2005 



21 

 

 

Figur 30. Fra 2010 

 

 

Figur 31. Hogstavfall har blitt liggende igjen i området. 
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Gjennom hele lokaliteten er det spor etter dyretråkk og beiting av storfe.  Beitetrykket har 
holder de lysåpne slik at de viktigste skilleartene for kulturlandskap er til stede. 
 
Gjennom lokaliteten går også spor etter skogsmaskiner, og en etablert veitrase går vest i 
området. I hjulsporene har det dannet seg et bekkedrag som drar med seg både vann og 
næringsstoffer inn til skogsflatene i øst.  
 

 
Figur 32 I hogstflaten i Haugan vest II renner en bekk i hjulsporet og videre ut av lokaliteten 

 

Omtrent midt  området ser det ut som om det er mer næringsrikt oppkomme. På oversiden 
av vegen er det i midt- og østpartiet tydelige spor etter  nærings- og 
kulturlandskapspåvirkning. Her ser det ut til å ha vært en slåtteeng, setervoll eller boplass. 
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5.1 Artsmangfold 
Området er ca 120 daa,  og det er naturlig at det finnes mange ulike arter som knytter seg til 
ulike lokalmiljøene i området. Ulik fukt og næringstilgang og bruk  gjør at området 
inneholder en stor variasjon av arter. Likevel kan ikke området karakteriseres som spesielt 
artsrikt. Noen spesielle indikatorarter skiller seg likevel ut innenfor naturtypene skog, 
skogsbeite og kulturlandskap 
 
Generelt er det meste som er registrert av arter knyttet til kulturlandskap og beiteskog. 
Dominerende arter i feltsjiktet er blåbær, fugletelg og tyttebær. I bunnsjiktet dominerer 
moser som etasjemose og bjørnemose.  I grove trekk kan man si at Haugan I er tørrere og er 
mer kulturlandskapspreget, mens Haugan II har større partier med mer skogspreg. Nord i 
Haugan vest I dominerer blåbær, men på åpne lysninger i midtområdene  forekommer arter 
som mjødurt og geiterams i nitrifiserte områder, mens rødknapp, firkantperikum, harerug, 
prestekrage vokser i mer hevdete lysåpninger lengst sør i Haugan vest I. Orkideen grønnkurle 
er observert både lengst sør i Haugan I og lengst nord i Haugan II.  Arten er kulturbetinget og 
ikke definert som truet i Norge, men fredet definert som fredet Sverige.  

I fuktige områder i Haugan vest II vokser vierbelter og enger av hvitbladtistel. Mange av disse 
kulturbetingete vegetasjonstypene gir livsgrunnlag for en rekke innsekt som igjen gir 
livsgrunnlag for en rekke fugle- og gnagerarter.  

Det store innslaget av trevoksende er spesielt for området. Høgstaudearter som turt, 
tyrihjelm, mjødurt og geitrams er registrert i næringsrike områder i Haugen vest II. 

 

 

Figur 33. Humler i hvitbladtistel. 
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I lågurtskogen vokser også urter som gaukesyre, firblad, tveskjeggveronika, legeveronika og 
firblad. I fuktigere drag i Haugan vest II forekommer mer eller mindre næringskrevende 
starrarter som flaskestarr og grønnstarr. I områdene med mer gammelskogpreg vokset en 
saprofytter som hengestry, bleikskjegg, mørkskjegg, bleikskjegg, kvistlav, åre-never og 
bikkjenever. 
 

 
Figur 34- Firblad i Haugan vest I.  

 

     

Figur 35. Flaskestarr (v) og grønnstarr (h). Haugan vest II. 
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Figur 36. Årenever i Haugan vest II. 

 
 

 

Figur 37. Hengestry vokser rikelig i både Haugan vest I og II. 
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Figur 38. Bleikskjegg og kvistlav 

          
Figur 39. Mørkskjegg                Figur 40. Mørkskjegg, kvistlav, og piggstry. 
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Figur 41. Turt trives i næringsrik skog i Haugan vest II 
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Figur 42. Grønnkurle er en utpreget kulturlandskapsart. Planta forekommer i de åpne områdene lengst nordvest 
i Haugan vest II og  i sør øst i Haugan vest I. Bildet er fra nordvest i Haugan vest II. 
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Figur 43. Korallrot er orkide som mangler klorofyll. Arten vokser i Haugan vest II.. 
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Figur 44. olavststake i Haugan vest II. 



31 

 

 

Figur 45. Frøkapsler av engsoleie indikerer et vist kulturlandskapspreg. 

 

 

Figur 46. Skogsnelle og skogstorkenebb 
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5.2 Dyreliv 
Av dyreliv observert skogsfugl ( 2 eks, trolig orrhøne i sørlig ende av Haugan vest I. Spesielt 
Haugan vest har flere åpne områder som godt egnet som spillplasser for skogsfugl  og bør 
sjekkes opp mot dette. I tillegg er det observert mange maurtuer. 
 
Videre er det observert både tråkk og ekskrement av storfe i begge områder. Beitetrykket er 
stort nok til at det har dannet seg dyrereksler. Trolig er dette gamle reksler fra beitedyr  som 
fortsatt er i hevd.   
 

 
Figur 47. Dyrereksle gjennom lokaliteten. Haugan vest I. 

 
I tillegg er det observert beitespor etter hjortevilt.  
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5.3 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner i selve området. Sterkt kulturlandskapspreg med 
lysåpninger gjør det sannsynlig at det finnes flere kulturspor i området.  
 

 

Figur 48. Registrerte kulturminner øst- nordøst for Haugan vest I. Fra databasen Askeladden. 

 

 

5.4 Andre observasjoner 
Området er også brukt til friluftsliv- og rekreasjonsområde. Alle registrerte spor ligger nær 
veien. 
 

 

Figur 49. Bålplass ved veien  i Haugan vest II. 
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6 Påvirkning, trusler og skjøtsel 
Deler av lokaliteten er allerede hogd ut. For det som er igjen av skog er flatehogst og 
nedbygging den største trussel. For kulturlandsartene er gjengroing den største trusselen. 
Kulturlanskapsartene er spesielle fordi de ofte tiltrekker seg andre arter  som insekter. Ut 
over gjengroing er nedbygging den største trussel for kulturlandskapsartene. I flere tilfeller 
er det riktignok observert at åpen områder med fritidsboliger kan gi leveområde for flere 
kulturlandskapsarter og innsekter. Dette er trolig ikke tilfelle for grønnkurle som trolig vil 
forsvinne når jordlag flyttes  
Dersom det som er definert som verdier i området skal få utvikle seg vil beste måte være 
ekstensiv beiting og plukkhogst. 
 

7 Verdivurdering og konklusjon 
Områdene Haugan I og II utgjør til sammen en variert skogsbiotop innenfor kategorien 
granskog.  Lokaliteten med sine variasjoner og mangfold er spennende og gir en egenverdi.   
 
Verdivurdering: De to delområdene I og II har grunnleggende felleselementer, men kan 
likevel skilles ved at Haugan I har en større grad av kulturpåvirkning mens Haugan II har 
tydeligere innslag av gammelskog. Haugan II har bedre fukt- og næringstilgang og dermed 
også bedre utviklet høgstaudeskog.  Haugan I ligger tørrere og litt høyere opp mot 
bjørkeskogbeltet.. Det er også i Haugan vest I de fleste kulturlanskapsartene skogsfugl (trolig 
orrfugl er registrert og). Elementer av skogsbeite forekommer i begge delområdene.  
Skogsbeite er naturtype som etter hvert har blitt sjelden.  
 
Konklusjon: Både områdene med kulturpåvirkning og gammelskogpreg er interessante, men 
ingen av disse er tydelig utviklet som naturtyper.  Kulturlandskap er imidlertid ikke statiske, 
og kan utvikles med aktive tiltak og mer intensivt bruk. Kulturlandskapspreget er likevel ikke 
nok til at det vil utløse finansiering fra kommunale SMIL- eller regionale midler fra RMP.  Det 
er heller ikke registrert fredete eller rødlistearter i lokaliteten. Med dette som bakgrunn  
vurderes lokaliteten til lokal verdi. 
 
Fordi området er brukt som beiteområde bør alle forhold rundt beiterettigheter avklares før 
en eventuell utbygging. 
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8 Artsliste 
Art Vitenskapelig navn Haugan 

vest I 
Haugan 
vest II 

Beitemarikåpe Alchemilla monticola x x 

Bikkjenever Peltigera canina  x 

Bjørk Betula pubescens X X 

Bjørnemose Polytrichum commune  X X 

Bleikskjegg Bryoria capillaris X X 

Blåbær Vaccinium myrtillus X X 

Blåkoll Prunella vulgaris x  

Bringebær Rubus idaeus X X 

Rødbeger Cladonia coccifera X X 

Einer Juniperus communis X X 

Enghumleblom Geum rivale X X 

Engkvein Agrostis capillaris X x 

Engsmelle Silene vulgaris X  

Engsoleie Ranunculus acris X X 

Etasjemose Hylocomium splendens X X 

Firblad Paris quadrifolia X x 

Firkantperikum Hypericum maculatum x x 

Fjellmarikåpe Alchemilla alpina X  

Fjelltimotei Phleum alpinum X  

Flaskestarr Carex rostrata X X 

Fugletelg Gymnocarpium dryopteris X X 

Fuglevikke Vicia cracca X X 

Følblom Leontodon autumnalis X X 

Geitrams Epilobium angustifolium X x 

Gjeldkarve Pimpinella saxifraga X  

Gran Picea abies X X 

Grønnever Peltigera aphthosa  x 

Grønnkurle Coeloglossum viride X X 

Grønnstarr Carex demissa  X 

Grå reinlav Cladonia rangiferina X x 

Gråor Alnus incana X x 

Gulaks Anthoxanthum odoratum x  

Gullris Solidago virgaurea x X 

Harerug Bistorta vivipara X  

Hengestry Usnea  pilipendula X x 

Hundekjeks Anthriscus sylvestris X  

Hvitbladtistel Cirsium helenioides X X 

Hvitkløver Trifolium repens X  

Hårfrytle Luzula pilosa X X 

Hårsveve Hieracium pilosella X X 

Istervier Salix pentandra  X 

Kattefot Antennaria dioica X X 

Kildemarikåpe Alchemilla glomerulans  X 

Korallrot Corallorhiza trifida  X 

Krattmjølke Epilobium montanum X X 

Krekling Empetrum nigrum X X 

Kvistlav Hypogymnia physodes X X 

Kvitkrull Cladonia stellaris X X 

Linnea Linnaea borealis X X 
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Maiblom Maianthemum bifolium X X 

Maigull Chrysosplenium alternifolium  X 

Mjødurt Filipendula ulmaria X X 

Molte Rubus chamaemorus  X 

Myrfiol Viola palustris  X 

Myrhatt Potentilla palustris  X 

Myskegras Milium effusum  X 

Mørkskjegg Bryoria fuscescens x X 

Olavsstake Moneses uniflora X X 

Piggstry Usnea subfloridana X X 

Prestekrage Leucanthemum vulgare X  

Pærerøyksopp Lycoperdaceae X  

Rogn Sorbus aucuparia X X 

Rødhyll Sambucus racemosa x X 

Rødknapp Knautia arvensis x  

Selje Salix caprea X X 

Setergråurt Omalotheca norvegica X X 

Skogburkne Athyrium filix-femina X X 

Skoggråurt Omalotheca sylvatica X X 

Skogrørkvein Calamagrostis purpurea X X 

Skogsnelle Equisetum sylvaticum  X 

Skogstjerne Trientalis europaea X X 

Skogstorkenebb Geranium sylvaticum X X 

Skogsveve Hieracium murorum  X 

Smyle Deschampsia flexuosa X X 

Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum X X 

Snerprørkvein Calamagrostis arundinacea X X 

Stornesle Urtica dioica  X 

Syllav Cladonia gracilis X X 

Sølvbunke Deschampsia cespitosa X X 

Sølvvier Salix glauca  X 

Teiebær Rubus saxatilis X X 

Tepperot Potentilla erecta X X 

Tiriltunge Lotus corniculatus X  

Trådstarr Carex lasiocarpa  X 

Turt Cicerbita alpina  X 

Tveskjeggveronika Veronica chamaedrys X X 

Tyrihjelm Aconitum septentrionale X X 

Tyttebær Vaccinium vitis-idaea x X 

Vendelrot Valeriana sambucifolia X  

Årenever Peltigera leucophlebia  x 
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