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FORORD 
 

Biolog J.B. Jordal har i 2016 utført et oppdrag for Orkelbog laft og skifer som gikk ut på 

kartlegging av noen gamle kulturlandskap på sørsida av elva inne i Åmotsdalen, nemlig 

Skrudu, Kjellan og Slettet. Det er avgrenset og beskrevet noen naturtypelokaliteter. 

Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Torbjørn Orkelbog. 

 

Feltarbeidet ble utført 15.08.2016. 

 

 

 

 

Sunndalsøra 30.11.2016 

 

 

 

 

John Bjarne Jordal 
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METODER 

Feltarbeid 
Det er tidligere kartlagt to naturtypelokaliteter i området, nemlig Slettet og Skrudu (Jordal & 

Gaarder 1996, 2007, befart 03.09.1996, se også Miljødirektoratet 2016). Feltarbeid i 2016 ble 

utført 15. august. De eksisterende naturtypelokalitetene har fått revidert avgrensing, 

beskrivelse og verdisetting, mens to nye er kommet til. Naturtypebeskrivelsene er oppdatert 

etter faktaark for naturtyperegistrering pr. desember 2014 (Miljødirektoratet 2014). 

 

Når det gjelder verdisetting, er det grunn til å påpeke at det har skjedd betydelige endringer i 

kriteriene fra forrige gang de ble kartlagt, så verdien satt i 2016 er ikke direkte sammenlignbar 

med 1999-metodikken som ble brukt i 2005.  

Kartarbeid 
I terrenget er det målt en rekke kartkoordinater ved hjelp av håndholdt GPS. Ortofoto og 

økonomisk kart er brukt til å kontrollere og forbedre nøyaktigheten. 

 

Naturtypelokaliteter mm. er digitalisert i programvaren QGIS. Informasjonen blir presentert 

på nettbaserte kart og databaser (primærdatabase: http://kart.naturbase.no/), og i denne 

rapporten. Rapporten er tilgjengelig på www.jbjordal.no. Artsdata vil bli gjort tilgjengelig i 

Artskart (Artsdatabanken & GBIF 2016). 

http://www.jbjordal.no/
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RESULTATER 
 

Generelt er brukshistorikken for seterdalene i Oppdal at de er blitt tatt i bruk til utmarksslått 

og/eller beiting på 1600-1700-tallet, setringa er ofte tatt opp utover 1700-tallet, nådde et 

maksimum i løpet av 1800-tallet og har opphørt i løpet av 1900-tallet, særlig etter 2. 

verdenskrig. Parallelt med dette har slåtten opphørt i mellomkrigstida eller like etter 2. 

verdenskrig (mange steder før dette), mens beiting med sau har tiltatt og beiting med storfe er 

redusert. Det som før var slåttemark, har dermed stort sett vært beitet de siste 50-100 årene, 

og preget av slåttemark er visket bort.  

 

På Åmotsdalen gard var Skru (Skrudu), Kjellan, Kjelløya og Slettet viktige slåtteenger hvor 

det ble høstet fõr helt (dels med hesteslåmaskin) fram til rundt 1960 og kjørt fram på elveis og 

vinterføre med hest (Volden 2001). Åmotsdalen er i dag en dal der sørsida har et begrenset 

beitetrykk av sau, og tendensen er sakte gjengroing. 

 

Nedenfor beskrives fire naturtypelokaliteter med seminaturlig eng (fellesbetegnelse for 

naturbeitemark, slåttemark og hagemark): Skrudu, Kjellan, Slettet øst og Slettet. Den gamle 

utmarksslåtten markeres idag først og fremst av de gamle løene i området, men i senere tid er 

engene vedlikeholdt av beiting, og har et preg av beitemark. I tillegg forekommer også den 

prioriterte naturtypen beiteskog (bjørkeskog preget av lang tids utmarksslått og senere beiting) 

med overganger mot hagemark (halvåpen beitemark). Det viktigste som ikke er beskrevet, 

men som kunne vært beskrevet som naturtype, er de store beiteskogene som antakelig 

omfatter størstedelen av lia på sørsida av elva fra Skrudu til Slettet. Å kartlegge og avgrense 

denne ville imidlertid krevd mye tid og ville gått ut over rammene for dette prosjektet. 

 

Alle lokalitetene ligger i Åmotsdalen landskapsvernområde som ble opprettet i 2002, med 

følgende formål: "å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende plante- og 

dyreliv der seterbebyggelse og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart". 

 

Nye/reviderte naturtypebeskrivelser 
I det følgende er undersøkte lokaliteter beskrevet etter en fast mal i samsvar med 

Miljødirektoratets faktaark for naturtyper. Områdebeskrivelsen er inndelt i innledning, 

beliggenhet og naturgrunnlag, naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper, kulturpåvirkning, 

artsmangfold, bruk, tilstand og påvirkning, fremmede arter, skjøtsel og hensyn, del av 

helhetlig landskap og verdibegrunnelse.  

 

Symboler for naturtyper, vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner (basert på Moen 1998) 

forklares fortløpende i teksten. Rødlistearter (Henriksen et al. 2015) er nevnt spesielt. 

Rødlistede naturtyper omtales i henhold til Lindgaard & Henriksen (2011). 

 

Kategorier på rødlista: 

CR=kritisk truet 

EN=sterkt truet 

VU=sårbar 

DD=datamangel 

NT=nær truet 
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01 Åmotsdalen: Skrudu 
IID (Naturbase-nr.): BN00026924 

Naturtype: D04 naturbeitemark 

Delnaturtype: D0430 fattig beiteeng 

Verdi: B 

Undersøkt: 15.08.2015 

 

Områdebeskrivelse: 
Innledning: Beskrivelsen er skrevet av John Bjarne Jordal 26.10.2016, basert på 

undersøkelser av Jordal & Gaarder (1996, 2007, feltarbeid 03.09.1996 for Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag), og eget feltarbeid 15.08.2016 etter oppdrag fra grunneier Orkelbog laft og 

skifer.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Skrudu ligger i et stykke inne i Åmotsdalen, på sørsida av 

elva. Den ligger i Åmotsdalen landskapsvernområde. Det går sti og hengebru til lokaliteten. 

Lokaliteten grenser stort sett til beitet skog (naturtype beiteskog, ikke kartlagt). Berggrunnen 

ligger i et område med meta-arkose, feltspatholdig kvartsitt og helleskifer (www.ngu.no). 

Løsmassene består antakelig dels av elvetransportert materiale og dels av morene (sand, grus 

og stein). Lokaliteten ligger i nordboreal vegetasjonssone (NB) og dessuten i 

overgangsseksjon mellom oseaniske og kontinentale vegetasjonsseksjoner (OC). Avgrensinga 

er noe justert i forhold til Jordal & Gaarder (2007).  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er naturbeitemark (tilhører 

kulturmarkseng som er VU på rødlista for naturtyper 2011). Vegetasjonen er dominert av 

engkvein, harerug og hvitkløver, og også noe fjellgulaks, dunhavre og sølvbunke. I kantene er 

det oppslag av einer, mot elva også noe bjørk. Etter NiN 2.0 har lokaliteten seminaturlig eng 

av grunntype intermediær eng med klart hevdpreg (T32-C-4). 

Artsmangfold: Av planter er det funnet bl.a. blåklokke, blåkolle, dunhavre, engfiol, engfrytle, 

fjellfiol, fjellgulaks, fjelltimotei, harerug, hvitmaure, kjerteløyentrøst, legeveronika, 

prestekrage, rødknapp, sauesvingel, setermjelt, småengkall og sumpmaure, samt antatt 

slåttesveve (NT - nær truet på rødlista). I 1996 ble det også funnet dunkjempe og marinøkkel. 

Beitemarkssopp: beiterødspore, semsket rødspore (NT), blekskivet rødspore, engvokssopp, 

seig vokssopp, mønjevokssopp. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Dette er et tidligere utmarksslått med ei vedlikeholdt høyløe 

omgitt av mulig overflatedyrket mark i tillegg til udyrkede arealer. Området har vært 

vedlikeholdt av beiting siden ca. 1960. En del av området er inngjerdet, i tillegg til høyløe 

finnes bord og bålplass. Lokaliteten utenfor gjerdet hadde i 2016 vært beitet av streifende sau, 

og det foregår sakte gjengroing. Lokaliteten er trolig ikke gjødslet. 

Fremmede arter: Ingen observert. 

Skjøtsel og hensyn: Beitetrykket i området er for lavt. Det er ønskelig med fortsatt beiting 

eller slått. Lokaliteten er preget av lang tids beiting, men dette forhindrer ikke at den i 

framtida også kan skjøttes med slått. Husdyra bør slippes inn i det inngjerdete området ved 

hytta for nedbeiting hvert år. Lokaliteten bør ikke gjødsles. Det er ønskelig med rydding av 

busker og fjerning av noe bjørk for å gjøre landskapet åpnere, slik det antakelig var tidligere. 

Del av helhetlig landskap: Åmotsdalen har fortsatt noen spredte naturbeitemarker og større 

beiteskoger igjen. Lokaliteten kan derfor sies å tilhøre et gammelt slått- og beitelandskap. 

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark fra desember 2014 får lokaliteten følgende vektede 

egenskaper - størrelse: høy, rødlistearter (pr. 2015): lav, artsmangfold: middels (20 

diagnostiske plantearter registrert, jf. liste pr. des. 2014), tilstand: middels og påvirkning: høy. 

Lokaliteten får dermed verdi B (viktig). 
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02 Åmotsdalen: Kjellan 
IID (Naturbase-nr.): (ny) 

Naturtype: D05 hagemark 

Delnaturtype: D0514 fattig hagemark med boreale trær 

Verdi: B 

Undersøkt: 15.08.2015 

 

Områdebeskrivelse: 
Innledning: Beskrivelsen er skrevet av John Bjarne Jordal 26.10.2016, basert på eget 

feltarbeid 15.08.2016 etter oppdrag fra grunneier Orkelbog laft og skifer.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Kjellan ligger i et stykke inne i Åmotsdalen, på sørsida av 

elva. Den ligger i Åmotsdalen landskapsvernområde. Det går sti til lokaliteten. Lokaliteten 

grenser til beiteskog (bjørkeskog med en del gras- og urterik undervegetasjon). Berggrunnen 

ligger i et område med meta-arkose, feltspatholdig kvartsitt og helleskifer (www.ngu.no). 

Løsmassene består av morene (sand, grus og stein). Lokaliteten ligger i nordboreal 

vegetasjonssone (NB) og dessuten i overgangsseksjon mellom oseaniske og kontinentale 

vegetasjonsseksjoner (OC).  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er hagemark (tilhører 

kulturmarkseng som er VU på rødlista for naturtyper 2011) fordi det for det meste er halvåpne 

enger med en del bjørk. Vegetasjonen i hagemarka domineres av sølvbunke, torhjelm, smyle, 

skogstorkenebb, hvitkløver og føllblom, i mer åpne engpartier som rundt Tussebu kommer det 

inn mer engkvein, fjellgulaks, rødsvingel og harerug. I kantene er det oppslag av bjørk og 

einer. Etter NiN 2.0 har lokaliteten seminaturlig eng av grunntypene intermediær eng med 

klart hevdpreg (T32-C-4) og intermediær eng med mindre hevdpreg (T32-C-3). 

Artsmangfold: Av planter er det funnet bl.a. aurikkelsveve, blåklokke, engfrytle, finnskjegg, 

fjellgulaks, fjelløyentrøst, harerug, hvitmaure, kjerteløyentrøst, legeveronika, prestekrage, 

rødknapp, sauesvingel, småengkall, sumpmaure og antatt slåttesveve (NT - nær truet på 

rødlista). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Dette er en tidligere utmarksslått med ei vedlikeholdt løe omgitt 

av mulig overflatedyrket mark i tillegg til udyrkede arealer. Det finnes også ei nyere hytte 

(Tussebu) med et mindre inngjerdet areal rundt. Området har vært vedlikeholdt av beiting 

siden ca. 1960. Lokaliteten hadde i 2016 vært beitet av streifende sau, og det foregår sakte 

gjengroing. Lokaliteten er trolig ikke gjødslet.  

Fremmede arter: Ingen observert. 

Skjøtsel og hensyn: Beitetrykket i området er for lavt. Lokaliteten er preget av lang tids 

beiting, men dette forhindrer ikke at den i framtida kan skjøttes med slått. Det er ønskelig med 

fortsatt beiting eller slått. Uansett bør dyra slippes innom gjerdet ved Tussebu årlig. 

Lokaliteten bør ikke gjødsles. Det er ønskelig med rydding av busker og fjerning av noe bjørk 

for å gjøre landskapet åpnere, slik det antakelig var tidligere. 

Del av helhetlig landskap: Åmotsdalen har fortsatt noen spredte naturbeitemarker og større 

beiteskoger igjen. Lokaliteten kan derfor sies å tilhøre et gammelt slått- og beitelandskap. 

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark fra desember 2014 får lokaliteten følgende vektede 

egenskaper - størrelse: middels, artsmangfold: middels (16 diagnostiske plantearter registrert, 

jf. liste pr. des. 2014), tilstand: middels, påvirkning: høy, landskapsøkologi: middels-høy. 

Lokaliteten får dermed verdi B (viktig). 

03 Åmotsdalen: Slettet øst 
IID (Naturbase-nr.): (ny) 

Naturtype: D04 naturbeitemark 

Delnaturtype: D0430 fattig beiteeng 
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Verdi: B 

Undersøkt: 15.08.2015 

 

Områdebeskrivelse: 
Innledning: Beskrivelsen er skrevet av John Bjarne Jordal 26.10.2016, basert på eget 

feltarbeid 15.08.2016 etter oppdrag fra grunneier Orkelbog laft og skifer.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Slettet ligger i et stykke inne i Åmotsdalen, på sørsida av elva. 

Den ligger i Åmotsdalen landskapsvernområde. Lokaliteten ligger øst for Slettet i en bakke 

ned mot elva. Dette er trolig en gammel utmarksslått med udyrkede arealer som senere er 

opprettholdt med beiting. Det går sti til lokaliteten. Lokaliteten grenser stort sett til beiteskog 

(bjørkeskog med en del gras- og urterik undervegetasjon). Berggrunnen ligger i et område 

med meta-arkose, feltspatholdig kvartsitt og helleskifer (www.ngu.no). Løsmassene består av 

morene (sand, grus og stein). Lokaliteten ligger i nordboreal vegetasjonssone (NB) og 

dessuten i overgangsseksjon mellom oseaniske og kontinentale vegetasjonsseksjoner (OC). 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er naturbeitemark (tilhører 

kulturmarkseng som er VU på rødlista for naturtyper 2011). Vegetasjonen var dominert av 

smyle, sølvbunke, engkvein, hvitkløver og harerug samt litt dunhavre, i kantene også torhjelm 

og skogstorkenebb. I kantene er det oppslag av bl.a. bjørk, men også innslag av furu, hegg, 

einer og selje. Etter NiN 2.0 har lokaliteten seminaturlig eng av grunntype intermediær eng 

med klart hevdpreg (T32-C-4). 

Artsmangfold: Av planter er det funnet bl.a. bakkesøte (NT), blåklokke, blåkoll, dunhavre, 

engfrytle, finnskjegg, fjellgulaks, fjellstjerneblom, fjelltimotei, fjelltistel, fjelløyentrøst, 

grønnkurle, harerug, prestekrage, rødknapp, småengkall, sumpmaure, og antatt slåttesveve 

(NT - nær truet på rødlista). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere utmarksslått og beiting. Området har vært vedlikeholdt 

av beiting siden ca. 1960. Lokaliteten hadde i 2016 vært beitet av streifende sau, og det 

foregår sakte gjengroing. Et lite uthus med usikker funksjon (høyløe eller ly for dyr). 

Lokaliteten er trolig ikke gjødslet. 

Fremmede arter: Ingen observert. 

Skjøtsel og hensyn: Beitetrykket i området er for lavt. Det er ønskelig med fortsatt beiting 

eller slått. Lokaliteten er preget av lang tids beiting, men dette forhindrer ikke at den i 

framtida også kan skjøttes med slått, noe som vil være gunstig hvis beitetrykket i området 

fortsetter å være for lavt. Lokaliteten må ikke gjødsles. Det er ønskelig med rydding av busker 

og fjerning av noe bjørk for å gjøre landskapet litt åpnere, slik det antakelig var tidligere. 

Del av helhetlig landskap: Åmotsdalen har fortsatt noen spredte naturbeitemarker og større 

beiteskoger igjen. Lokaliteten kan derfor sies å tilhøre et gammelt slått- og beitelandskap. 

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark fra desember 2014 får lokaliteten følgende vektede 

egenskaper - størrelse: høy, rødlistearter (pr. 2015): lav, artsmangfold: høy (17 diagnostiske 

plantearter registrert, jf. liste pr. des. 2014), tilstand: middels og påvirkning: høy. Lokaliteten 

får dermed verdi B (viktig). 

04 Åmotsdalen: Slettet 
IID (Naturbase-nr.): BN00026921 

Naturtype: D04 naturbeitemark 

Delnaturtype: D0430 fattig beiteeng 

Verdi: B 

Undersøkt: 15.08.2015 

 

Områdebeskrivelse: 
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Innledning: Beskrivelsen er skrevet av John Bjarne Jordal 26.10.2016, basert på 

undersøkelser av Jordal & Gaarder (1996, 2007, feltarbeid 03.09.1996 for Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag), og eget feltarbeid 15.08.2016 etter oppdrag fra grunneier Orkelbog laft og 

skifer.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Slettet ligger i et stykke inne i Åmotsdalen, på sørsida av elva. 

Den ligger i Åmotsdalen landskapsvernområde. Dette er noen langstrakte, åpne beita sletter 

som ligger på langs av dalføret. Det går sti til lokaliteten. Lokaliteten grenser stort sett til 

beiteskog (bjørkeskog med en del gras- og urterik undervegetasjon). Berggrunnen ligger i et 

område med meta-arkose, feltspatholdig kvartsitt og helleskifer (www.ngu.no). Løsmassene 

består av morene (sand, grus og stein). Lokaliteten ligger i nordboreal vegetasjonssone (NB) 

og dessuten i overgangsseksjon mellom oseaniske og kontinentale vegetasjonsseksjoner (OC). 

Avgrensinga er noe justert i forhold til Jordal & Gaarder (2007).  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er naturbeitemark (tilhører 

kulturmarkseng som er VU på rødlista for naturtyper 2011). I kantene er det oppslag av bjørk 

og einer. Vegetasjonen er dominert av engkvein, sølvbunke og finnskjegg, med innslag av en 

god del smyle, hvitkløver, følblom og prestekrage. En 10x10 m ruteanalyse er tatt omtrent 

midt på den vestligste sletta (Jordal & Gaarder 1997). Etter NiN 2.0 har lokaliteten 

seminaturlig eng av grunntype intermediær eng med klart hevdpreg (T32-C-4). 

Artsmangfold: Av planter er det funnet bl.a. aurikkelsveve, antatt slåttesveve (NT - nær truet 

på rødlista), bakkesøte, blåklokke, blåkoll, engfiol, engfrytle, enghumleblom, finnskjegg, 

fjellgulaks, fjellmarinøkkel, fjelltimotei, fjelløyentrøst, gulmaure, harerug, legeveronika, 

prestekrage, rødknapp, småengkall, sumphaukeskjegg, sumpmaure og svarttopp. Av 

beitemarkssopp er det funnet lutvokssopp (NT), semsket rødspore (NT), lillabrun rødspore (E. 

porphyrophaeum)(VU - sårbar på rødlista), engvokssopp, kantarellvokssopp, 

honningvokssopp, grønn vokssopp, og antatt Entoloma longistriatum. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Dette er en tidligere utmarksslått med ei vedlikeholdt løe omgitt 

av mulig overflatedyrket mark i tillegg til udyrkede arealer. Området har vært vedlikeholdt av 

beiting siden ca. 1960. Beitetrykket i området er for lavt. Lokaliteten hadde i 2016 vært beitet 

av streifende sau, og det foregår sakte gjengroing. Lokaliteten er trolig ikke gjødslet. 

Fremmede arter: Ingen observert. 

Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig med fortsatt beiting og/eller slått. Lokaliteten er preget av 

lang tids beiting, men dette forhindrer ikke at den i framtida også kan skjøttes med slått, noe 

som vil være gunstig hvis beitetrykket i området fortsetter å være for lavt. Lokaliteten bør 

ikke gjødsles. Det er ønskelig med rydding av busker og fjerning av noe bjørk for å gjøre 

landskapet litt åpnere, særlig i kantene. 

Del av helhetlig landskap: Åmotsdalen har fortsatt noen spredte naturbeitemarker og større 

beiteskoger igjen. Lokaliteten kan derfor sies å tilhøre et gammelt slått- og beitelandskap. 

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark fra desember 2014 får lokaliteten følgende vektede 

egenskaper - størrelse: høy, rødlistearter (pr. 2015): middels, artsmangfold: middels (22 

diagnostiske plantearter registrert, jf. liste pr. des. 2014), tilstand: middels og påvirkning: høy. 

Lokaliteten får dermed verdi B (viktig). 
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Kartavgrensinger 

 
Figur 1. Kart med avgrensing av 01 Skrudu. 

 

 
Figur 2. Kart med avgrensing av 02 Kjellan. 
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Figur 3. Kart med avgrensing av 03 Slettet øst. Heimer Tverråa til høyre. 

 

 
Figur 4. Kart med avgrensing av 04 Slettet. 

 



 

 

14 

 

Bilder med kommentarer 
Nedenfor presenteres noen bilder fra området, med kommentarer også til andre områder enn 

dem som er beskrevet som naturtyper.  

 

Bildet er fra enga ved 

lokaliteten 01 Skrudu. 

Enga med løa er 

inngjerdet. Det er viktig at 

sauene slipper inn og får 

beitet ned graset. I tillegg 

er det mulig med slått. 

Rydding er også aktuelt. 

  

 

Bildet er fra enga ved 

lokaliteten 02 Kjellan. Her 

er ei høyløe og halvåpen 

hagemark med en del 

torhjelm. Tidligere var 

landskapet her trolig 

åpnere. 

  

 

Bildet er fra enga ved 

hytta Tussebu i lokaliteten 

02 Kjellan. Et parti av 

denne er inngjerdet, og 

det samme gjelder her 

som for Skrudu, sauer bør 

slippes inn og beite, og 

lokaliteten kan evt. i 

tillegg slås. Sauene her 

beiter på utsida av 

gjerdet. 
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Bildet er fra enga ved 

lokaliteten 03 Slettet øst. 

Her er et lite uthus i 

dårlig stand, ellers eng i 

sakte gjengroing mot 

skog. Det ble bl.a. funnet 

bakkesøte (NT - nær truet 

på rødlista). 

  

 

Bildet er fra engene på 

lokaliteten 04 Slettet. I 

bakgrunnen ei gammel 

høyløe. Engene har for 

svakt beitetrykk. 

  

 

Foto av antatt slåttesveve 

(rødlistet som NT - nær 

truet) fra Slettet. Plantene 

i hårsveve-gruppa er ikke 

så lette å artsbestemme 

med sikkerhet. 
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Bildet er fra den beitede 

bjørkeskogen ved 

Kjelløya, med ei høyløe 

uten tak. Dette er idag 

såpass skogkledd at det 

naturlig kan inngå i en 

stor beiteskogs-lokalitet, 

som trolig kan omfatte 

store arealer på sørsida 

av elva. Området var 

trolig åpnere den tida 

dette var slåttemark. 

  

 

Bildet er fra den beitede 

bjørkeskogen ved Skrudu. 

De åpneste delen er 

inkludert i 

naturbeitemarka, mens alt 

det andre kan inngå i en 

evt. beiteskog-lokalitet. 

  

 

Bildet er fra den beitede 

bjørkeskogen i 

Åmotsdalen, mellom 

Kjellan og Slettet. Her er 

det satt opp et skilt 

«Halsasætra» som viser til 

gammel aktivitet hvor 

sporene nå viskes ut. 

Vegetasjonen er fortsatt 

gras- og urterik som følge 

av lang tids 

kulturpåvirkning. 
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