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Referat:
Det er laget skjøtselsplan for Gryteselv i Hattfjelldal. Lokaliteten Hesthaugen er en
naturbeitemark som beskrives etter DN-håndbok nr. 13 for å innlemmes i Naturbase.
Vegetasjon og artsmangfold av karplanter og sopp er kartlagt, delvis i samarbeid med
Nord universitet. Det er funnet 25 arter av beitemarkssopp hvorav enkelte sjeldne,
og fem rødlistearter. Verdi er A (svært viktig). Lokaliteten er i god tilstand med
beiting av vestlandsk fjordfe, og det foreslås i hovedsak å videreføre nåværende
bruk/skjøtsel.

Forsidefoto: Bildet viser naturbeitemarka Hesthaugen i forgrunnen, og i bakgrunnen gårdstunet på Gryteselv.
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Forord
Biolog J.B. Jordal AS har etter oppdrag fra fylkesmannen i Nordland og i samråd med
grunneierne Rina van Nuland og Jan van Opzeeland laget skjøtselsplan for Gryteselv (gnr/brnr
84/3) i Hattfjelldal kommune, Nordland. Kontaktpersoner hos fylkesmannen har vært Ingvild
Gabrielsen og Kjell Eivind Madsen. Det finnes ingen mal for skjøtselsplaner for naturbeitemark,
men det er tatt utgangspunkt i mal for kystlynghei, som er tilpasset formålet.

Takk til grunneierne for informasjon, og til Jostein Lorås, Siw Elin Eidissen og Øyvind Weholt,
Nord universitet for tilleggsinformasjon om sopp og planter fra lokaliteten.

Sunndalsøra 05.12.2018

John Bjarne Jordal
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2 Om Gryteselv, naturgrunnlag og dagens drift
2.1 Kort områdebeskrivelse av Gryteselv
Gryteselv (gnr/brnr 84/3) ligger i Hattfjelldal kommune på indre Helgeland, Nordland fylke. Den drives
økologisk og er godkjent av Debio. Gården har dyrket innmark, udyrket innmarksbeite (Hestehaugen og
et parti øst for gårdsveien), skog og myrer. På sørsida av veien er det granskog og myrer som ikke beites.
Vest for innmarka på nordsida av veien ligger et større område med vekslende grandominert skog og
myrer. Her beites det av storfe, mest nærmest gården. Skogen er delvis kalkrik og er undersøkt i
forbindelse med kalkskogsregistreringer i Nordland. Geologisk er bergartene dels kalkspatmarmor, dels
dolomittisk marmor, glimmergneis og kvartsglimmergneis. Oppå disse bergartene ligger oftest noe
morenemasse som gjør at vegetasjonen gjerne er fattig (blåbærdominert mm), mens steder med
påvirkning av mineralrikt sigevann har mer kalkkrevende vegetasjon. Myrene er også noen steder fattige
mens områder med mineralrikt sigevann er rikere. Av naturtypelokaliteter fra tidligere finnes
BN00025710 Sørtjønnan (A05 rikmyr, verdi C, kartlagt 09.11.2002, kilde: Naturbase), denne lokaliteten
ligger på sørsida av riksveien i et område som ikke beites. Av rødlistearter er det observert vipe (EN –
sterkt truet) ved gården, mens lavartene gubbeskjegg (NT – nær truet) og skorpeglye (VU – sårbar) er
funnet i skogen på sørsida av veien.
Oppdraget gikk ut på å kartlegge naturbeitemark etter DN-håndbok nr. 13 (versjon 2015), og lage
skjøtselsplan. Det finnes ingen mal for skjøtselsplaner for naturbeitemark, men det er tatt utgangspunkt
i mal for kystlynghei, som er tilpasset formålet.

Figur 1. Kart som viser gnr/brnr 84/3 Gryteselv i kommunen 1826 Hattfjelldal. Grønt er skog,
grått er myr, okergult er dyrket mark mens blekgult er overflatedyrket eller udyrket
innmark. Kilde: https://gardskart.nibio.no.
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2.2 Driftsbeskrivelse
Driftsbeskrivelsen skal beskrive dagens bruk og status på lokaliteten.
Dato for utarbeiding av driftsbeskrivelse:
29.08.2018, samtale mellom Jan van Opzeeland og John Bjarne Jordal
Beskriv dagens beite (ev. tegn inn på kart):
Kyr går fritt mellom Hestehaugen og skogen vestafor. Øst for gårdsveien beiter hester.
Hvor mange dyr beiter på de ulike beiteområdene:
Hesthaugen beites i 2018 av 5 kyr og 8 kalver. Det hender at hestene går på Hesthaugen.
Er det gjort andre skjøtselstiltak enn beiting:
Ekstra foring med høy etter behov i september-oktober. Daglig kraftfor-rasjon pr. ku ca. 0,5 kg.
Hvordan har området vært skjøttet tidligere?
Bruket ble fram til 2007 beitet med ungfe og hest. Hesthaugen hadde før 2007 ikke vært gjødslet med
kunstgjødsel, men det har forekommet spredning av storfegjødsel. Etter 2007 er lokaliteten ikke
gjødslet.
Er det noe med dagens skjøtsel (antall dyr, kvalitet på beiteområdene) dere mener bør endres?
Nei
Må skjøtselen tilpasses spesielle verdier i området (sjeldne arter, problemarter, kulturminner, vern
etc.)?
Det finnes et utvalg beiteavhengige arter som er følsomme for gjødsling, både planter og sopp. Disse
krever først og fremst god skjøtsel med beiting uten gjødsling.
Beskriv rutiner for tilsyn:
Dyra har tilsyn det meste av tida.
Beskriv tilgang til ly på beite:
Dyra har ly i skogen.
Beskriv rutiner for eventuell tilleggsfôring og plassering av fôrplass:
Ekstra foring med høy etter behov i september-oktober, ved veien i nordlige del av lokaliteten.
Beskriv vanntilgang til dyra på beite:
Det renner en bekk gjennom beitet.
Driften gjennom året:
Dyra står inne oktober-juni. De slippes på beite i juni og går ute til begynnelsen av oktober.
Hesthaugen beites hele utesesongen i kombinasjon med fri tilgang til skogsbeite vestafor. Av og til
beiter også hestene i lokaliteten.
Har dere ønsker eller mål for de neste 3-5 år som det skal tas hensyn til?
Man forutsetter at drifta fortsetter som i dag.
Andre kommentarer:
Nei
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3. Skjøtsel av Gryteselv – beskrivelse av planlagte tiltak
3.1 Generelt om naturbeitemark
I faktaarket til revidert DN-handbok 13 (Miljødirektoratet 2015) blir naturbeitemark definert slik:
«Naturbeitemark er gras- og urtedominert semi-naturlig eng som er betinget av husdyrbeite, eller som
fortsatt bærer tydelig preg av beite. Spredte busker og trær kan inngå.»
Videre står følgende om hvorfor naturtypen er viktig: «Naturbeitemark er en artsrik naturtype med høy
andel habitatspesialister. Naturtypen er vidt utbredt, men artsrik, ugjødslet beitemark i god hevd går
tilbake som følge av endringer i landbruket. Gjengroing etter opphør av bruk eller intensivert drift med
gjødsling og pløying har redusert arealet. Typen er også utsatt for nedbygging. På bakgrunn av dette er
kulturmarkseng som helhet vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Norderhaug &
Johansen 2011). Naturbeitemark har høy andel rødlistearter i ulike organismegrupper, særlig karplanter,
beitemarksopp og insekter, og de viktigste arealene kan ha høye konsentrasjoner av rødlistearter
(hotspot for rødlistearter). Mange arter har hovedtyngden av sine forekomster innenfor denne
naturtypen.»
Hovedtruslene i naturbeitemark er endringer i drifta i jordbruket. Effektivisering, spesialisering og
nedlegging med oppdyrking, gjødsling, endringer i beitemønster og beitetrykk, gjengroing, og tilplanting
har gjennom 1900-talet og fram til nå ført arealet av naturbeitemark ned på et historisk lavt nivå.
Nedbygging er selvsagt også en trussel enkelte steder (boliger, hytter, veier, næringsvirksomhet mm).

3.2 Skjøtsel av naturbeitemark
Den viktigste skjøtselen i naturbeitemark er beiting. Mange arter trives best ved et moderat beitetrykk,
og det ideelle er hvileperioder utan beiting der plantene får blomstre og sette frø. Helsesongbeite eller
kontinuerlig nedbeiting over store deler av sesongen uten at beitet får hvile, synes å være uheldig for
mange plantearter. Effekten avhenger likevel av dyretetthet og størrelsen på beiteområdene. Man
kommer ikke her med råd om dyretetthet, dette er erfaringsbasert, varierer fra sted til sted, og man kan
heller ha som retningslinje at vegetasjonen skal være relativt godt nedbeitet på høsten. På Gryteselv er
lette storfe (vestlandsk fjordfe) i bruk. Dette dyreslaget fungerer bra. I eldre tid hadde man gjerne flere
dyreslag. En kombinasjon av lette storfe og sau kan også være bra.
Inngjerding er oftest nødvendig for å kontrollere dyra. Hesthaugen er inngjerdet slik at dyra har fri
tilgang til skog vestafor.
Bruk av tunge maskiner er skadelig for både vegetasjonen og for mange arter. Det er kjent at tunge
maskiner fører til jordpakking og mindre luft i jorda. For å være føre var, bør man unngå tunge maskiner
på mesteparten av arealet, og da særlig på fuktig og bæresvak jord.
Tilleggsgjødsling i form av kunstgjødsel må unngås. Husdyrgjødsel utover det dyra legger igjen bør også
unngås eller begrenses til små mengder. Manuell rydding av ungskog og kratt kan utføres etter behov,
og slik at marka holder seg åpen. Tilleggsforing bør skje utenfor lokaliteten som i dag, siden dette både
medfører tråkkskader, oppgjødsling og ofte også spredning av uønskede arter. Saltstein bør unngås i
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verdifull vegetasjon, slike bør heller plasseres i steinrøyser/bergknausar, eller på (tidligere) gjødslet mark
eller foringsplass. Slitasje og andre negative påvirkninger bør unngås (jf. Norderhaug m.fl. 1999).
Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt tidligere eller nåværende naturlige
utbredelsesområde og spredningspotensial. Den norske fremmedartslista (Artsdatabanken 2018) er en
liste over arter som er vurdert å representere en trussel mot den opprinnelige naturen, f.eks. fordi de
sprer seg effektivt og kan overta dominansen i enkelte naturtypar, kan krysse seg uønsket med hjemlige
arter (genetisk effekt), eller kan forårsake sykdom/død på hjemlige arter. Eksempel på en slik arter er
ugrasmjølke som ble funnet på Gryteselv. Arten står i kategori SE (svært høy risiko) på den norske
fremmedartslista, fordi den har et stort potensial til å endre den hjemlige naturen om de får spre seg
uhindret. Det beste tiltaket mot denne er å unngå tråkkskader med naken fuktig, næringsrik jord. Om
nødvendig kan den lukes.
Man finner mer informasjon om skjøtsel av naturbeitemark bl.a. i skjøtselsboka (Norderhaug m.fl. 1999)
og i faggrunnlaget for naturbeitemark og hagemark (Bratli m.fl. 2012)

3.3 Mål for skjøtsel på Hesthaugen, Gryteselv
SKJØTSELSPLAN
Dato utarbeiding av skjøtselsplan:
03.11.2018
Dato befaring:
28.-30.08.2018
Dato samtale med grunneier/bruker:
29.08.2018
Utformet av:
Firma:
John Bjarne Jordal
Biolog J.B. Jordal
UTM sone:
Nord:
Øst:
Gnr./Bnr.:
33
7273990
445200
84/3
Areal (nåværende):
Areal (etter evt. restaurering):
ca. 20 dekar
Del av verneområde:
Hvilket vern:
Nei
Finnes det særskilte skjøtselshensyn i området, hvilke:
Ingen spesielle
MÅL
Hovedmål for lokaliteten:
Hovedmålet er å bevare naturbeitemark (seminaturlig eng) med de artene som kjennetegner slik eng.
Tilstandsmål arter:
Bestandene av eventuelle rødlistearter (ikke påvist så langt) og habitatspesifikke arter skal ikke minke,
men heller øke.
Mål for bekjempelse av problemarter/gjengroing:
Lokaliteten bør være uten eller med lav bestand av fremmede arter og med lav dominans av
gjengroingsarter.
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3.4 Planlagte skjøtselstiltak på Hesthaugen
3.4.1 Beiterelaterte tiltak
Beskrivelse av planlagte skjøtselstiltak, beiting:
Beiting bør fortsette omtrent som i dag. Det benyttes for tiden storfe (vestlandsk fjordfe) som går på
beitet store deler av vekstsesongen, med fri tilgang til skogsbeite vestafor.

3.4.2 Planlagte restaureringstiltak
Beskrivelse av planlagte restaureringstiltak:
For tiden er det ikke behov for spesielle restaureringstiltak, siden tilstanden og skjøtselen allerede er god.

3.4.3 Andre planlagte skjøtselstiltak
ANDRE AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK
Beskrivelse av andre tiltak, ut over restaurering og beiting.
Man kan vurdere å stenge dyra ute fra Hesthaugen en periode på sommeren, så vegetasjonen får hvile.

3.5 Oppfølging av skjøtselsplanen
OPPFØLGING
Behov for evaluering og revisjon:
Skjøtselsplanen bør evalueres og eventuelt revideres etter behov, f.eks. ved endringer i drifta, eller etter
ønske fra bruker eller tilskuddsgiver.
Behov for registrering av spesifikke naturtyper og/eller artsgrupper:
Registreringer av sopp er utført i 2018 i regi av Nord Universitet v/Jostein Lorås, Siw Elin Eidissen og
Øyvind Weholt. Det er behov for videre registrering av sopp, siden disse artene bare kan registreres i en
kort periode på høsten, og kunnskapen blir ikke tilfredsstillende før etter flere års undersøkelser.
ANSVAR
Personer som har ansvar for iverksettelse av skjøtselsplanen:
Jan van Opzeeland og Rina van Nuland

4. Mer informasjon
For mer utfyllende om skjøtsel, restaurering og hevd, se: Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle
norske kulturmarker (Norderhaug m. fl. 1999) og faggrunnlaget for naturbeitemark og hagemark (Bratli
m.fl. 2012)
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5. Detaljert naturtypebeskrivelse.
Gryteselv: Hesthaugen (48/1)
Kommune:
IID:
Naturtype:
Utforming:
Verdi:
Feltsjekk:
Avgrensingspresisjon:

Hattfjelldal
(ny, ikke registrert tidligere)
D04 naturbeitemark
D0431 rik beiteeng
A (svært viktig)
29.08.2018
<20 meter

Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 30.10.2018, basert på eget feltarbeid
29.08.2018 på oppdrag av Fylkesmannen i Nordland, dessuten på opplysninger fra grunneierne, samt på
funn gjort av Jostein Lorås, Siw Elin Eidissen og Øyvind Weholt, Nord universitet (pers. medd.).
Beskrivelse og verdisetting er basert på faktaark frå Miljødirektoratet (2015). Rødlistestatus for arter
følger norsk rødliste fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hesthaugen er en beitemark beliggende på gården Gryteselv mellom
Hattfjelldal og Trofors. Avgrensinga er basert på GPS og ortofoto og blir regnet som meget god.
Lokaliteten grenser mot fulldyrket mark i nord og vest, mot veien i sør, mot gårdsvei i øst og mot en
opptråkket foringsplass i nord. Berggrunnen består av dolomitt og kalkspatmarmor. Løsmassene består
mest av morenemateriale. Området ligger i mellomboreal vegetasjonssone (MB) og svakt oseanisk
vegetasjonsseksjon (O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten tilhører naturtypen naturbeitemark
(utforminga rik beiteeng). Den har trolig vært beitemark i lang tid. Det forekommer noen få trær og
busker: bjørk, gran, einer og grønnvier. Viktige arter i feltsjiktet var bl.a. engkvein og rødsvingel. Det
forekommer nitrofile arter som engrapp, engsoleie, engsyre, føllblom, grasstjerneblom, hundekjeks,
hvitbladtistel, hvitkløver, høymole, krypsoleie, løvetann, rød jonsokblom, stornesle og sølvbunke. Etter
NiN er dette seminaturlig eng (T32) av kartleggingsenhetene T32-C8 Sterkt kalkrik eng med klart
hevdpreg og T32-C21 Svakt kalkrik eng med gjødselspåvirkning. Partiene langs bekken er trolig mest
korrekt å betegne som T32-C10 Kalkrik fukteng med klart hevdpreg og gjødselpåvirkning. Sølvbunkeenga
langs veien kan tilhøre T41 Oppdyrket mark som ligner semi-naturlig eng. Det forekommer også litt
nakent berg (T1, kartleggingsenheter T1-C6/T1-C8).
Artsmangfold: Av plantearter mer eller mindre tilknyttet seminaturlig eng kan nevnes: blåklokke,
dvergsnelle, engfiol, engfrytle, finnskjegg, fjellfrøstjerne, fjellrapp, fjellsnelle, fjelltimotei, fjelløyentrøst,
flekkmure, harerug, hvitmaure, jonsokkoll, kjerteløyentrøst, kornstarr, marinøkkel, prestekrage,
sauesvingel, småengkall, sumpmaure, tepperot og tiriltunge. Av beitemarkssopp er det påvist
beiterødspore, blekskivet rødspore, blektuppet småkøllesopp, engvokssopp, Entoloma korhonenii,
Entoloma porphyrogriseum (DD), Entoloma roseotinctum, gul småfingersopp, kjeglevokssopp,
knippesmåfingersopp (VU), krittvokssopp, liten mønjevokssopp, liten vokssopp, mønjevokssopp,
mørkskjellet vokssopp (VU), papegøyevokssopp, rombesporet rødspore (VU), silkerødspore,
skjelljordtunge, sleip jordtunge, spissvokssopp, tjærerødspore, tyrkerrødspore (NT), vanlig jordtunge og
vorterødspore. Av andre sopparter tilknyttet grasmark kan nevnes stor eggrøyksopp, mosekantarell,
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vrangtussehatt, Arrhenia rickenii, Omphalina subhepatica og hvit form av rustoker grynhatt. Ni av artene
er bestemt ved hjelp av sekvensering. På grunnlendte berg vokste bl.a. bakkestjerne, bergskrinneblom,
bergveronika, bitterbergknapp, grønnburkne og markjordbær. Fuktarter langs bekken var bl.a.
bekkeblom, dvergjamne, enghumleblom, fjellpestrot, fjellstarr, hårstarr, jåblom, kvann, myrfrytle,
myrklegg, myrsnelle, skogsiv, sumphaukeskjegg, tettegras og trådsiv. Andre interessante plantearter var
taggbregne, fjellfiol, kranskonvall og lundrapp. I tråkkpåvirkede partier ble det sett tråkktilpassede arter
som gjetertaske, groblad, knereverumpe, småsyre, snauveronika, tunbalderbrå, tungras, tunrapp og
tunsmåarve. Det er også observert vipe (EN) på lokaliteten (2017).
Bruk, tilstand og påvirkning: Et traktorspor går gjennom lokaliteten. Det har trolig vært gjødslet med
fast husdyrgjødsel tidligere, men det skal ikke være brukt kunstgjødsel, og ingen gjødsel er tilført etter
2007. Lokaliteten krysses av en kraftlinje. Det er noe tråkkskader enkelte steder, mest ved foringsplass
utenfor lokaliteten i nord, og langs tråkket mot skogen i vest.
Fremmede arter: Det ble observert ugrasmjølke (SE – svært høy risiko). Prakthjelm (hageplante) er også
fremmed, men var etablert før 1800.
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig med beiting slik som tidligere. Fysiske inngrep, gjødsling og tråkkskader
bør unngås. Et beiteopphold på sommeren er bedre enn kontinuerlig helsesongbeiting. Ugrasmjølke kan
lukes om den sprer seg, men forebygging er viktigst – unngå tråkkskadde områder med fuktig,
næringsrik jord.
Del av helhetlig landskap: Naturbeitemarker forekommer spredt i Hattfjelldal, men intakte lokaliteter
som fortsatt beites blir stadig mer fragmentert.
Verdibegrunnelse: Vurderinga er gjort etter revidert faktaark (2015). Lokaliteten får høy vekt på
størrelse (ca. 20 da), middels vekt på artsmangfold (kjennetegnende arter av karplanter), høy på
rødlistearter (tre VU-arter), høy vekt på tilstand, og høy vekt på påvirkning. Samlet verdi blir A – svært
viktig.
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7. Ortofoto/kart

Figur 2. Innmarka på Gryteselv med avgrensing av naturbeitemarka Hesthaugen (rød strek).
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8. Bilder
Nordvestlige del av
Hesthaugen nær
grensa mot dyrket
mark. Gården
Gryteselv i bakgrunnen.

Hesthaugen beites av
vestlandsk fjordfe, som
har fri tilgang til skogen
vestafor.

Hesthaugen har innslag
av knauser og nakne
berg, som er kalkrike.
Dette skaper større
variasjon i
artsmangfoldet. Moser
og lav er ikke
undersøkt men kan
også ha enkelte
interessante arter.
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Hesthaugen sett mot
vest med riksveien
Hattfjelldal-Trofors i
bakgrunnen.

Knauser langs veien
med inforrmasjonsskilt
om gårdskafé – laget
av tre og formet som ei
ku.

Langs riksveien ligger
et mindre flatt parti
dominert av sølvbunke.
Dette området kan ha
vært åker en gang, og
har kanskje vært drevet
mer intensivt enn
resten av arealet, men
har likevel en del arter
karakteristiske for
naturbeitemark.
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Ved gårdsveien nord
for Hesthaugen gis
tilleggsfor. Dette arealet
er delvis opptråkket,
noe gjødselpreget og
ikke inkludert i
naturbeitemarka.

En bekk renner
gjennom
naturbeitemarka.
Denne gir drikkevann til
dyrene og dessuten en
større biologisk
variasjon med mange
flere arter.

En av
beitemarkssoppene
som ble funnet var gul
småfingersopp.
Beitemarkssoppene er
avhengige av
beiting/slått uten
gjødsling, og finnes
helst i gamle lokaliteter.
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En sjelden
beitemarkssopp som
ble funnet var
rødsporearten
Entoloma korhonenii,
som ikke har norsk
navn men er oppkalt
etter en finsk
soppforsker.

Mosekantarell vokser
på den kalkkrevende
mosearten
putehårstjerne, som det
er en del av i
beitemarka.

Prakthjelm er en
hageflyktning som ikke
hører hjemme i Norge,
men som har vært
dyrket i flere hundre år
og dermed ikke lenger
regnes som fremmed.
Det ble funnet bare én
rot og den spises
tydeligvis ikke av
dyrene.
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9. Artsliste
Nedenfor listes først karplanteliste, deretter liste over sikkert bestemte sopparter.

9.1 Planteliste
amerikamjølke
arve
bakkestjerne
bekkeblom
bergskrinneblom
bergveronika
bitterbergknapp
bjørk
bleikvier
blåklokke
dvergjamne
dvergsnelle
einer
engfiol
engfrytle
enghumleblom
engkvein
engrapp
engsnelle
engsoleie
engsyre
finnskjegg
fjellfiol
fjellfrøstjerne
fjellkremle
fjellpestrot
fjellrapp
fjellsnelle
fjellstarr
fjelltimotei
fjelløyentrøst
flekkmure

føllblom
geitrams
gjetertaske
gran
grasstjerneblom
groblad
grønnburkne
grønnvier
gullris
harerug
hundekjeks
hvitbladtistel
hvitkløver
hvitmaure
høymole
hårstarr
jonsokkoll
jåblom
kjerteløyentrøst
knereverumpe
kornstarr
kranskonvall
krypsoleie
kvann
lundrapp
løvetann
marikåpe
marinøkkel
markjordbær
mjødurt
myrfrytle
myrklegg

myrsnelle
nyseryllik
prakthjelm
prestekrage
reinfann
ryllik
rød jonsokblom
rødsvingel
sauesvingel
skjørlok
skogsiv
skogstorkenebb
slåttestarr
småengkall
småsyre
snauveronika
stornesle
sumphaukeskjegg
sumpmaure
sølvbunke
taggbregne
tepperot
tettegras
tiriltunge
trådsiv
tunbalderbrå
tungras
tunrapp
tunsmåarve
tyrihjelm
vendelrot
åkersnelle
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9.2 Soppliste
Artene nedenfor tilhører grasmarka på Hesthaugen (ikke tilknyttet trær/busker):
*regnes som beitemarkssopp (knyttet til ugjødslede, gamle enger)
1

sekvensert i regi av Nord Universitet

Arrhenia rickenii

*liten mønjevokssopp

*sleip jordtunge

*beiterødspore1

*liten vokssopp

slåttesopp

*blekskivet rødspore1

mosekantarell

*spissvokssopp

*blektuppet småkøllesopp

*mønjevokssopp

stjernesporet rødspore

*engvokssopp

*mørkskjellet vokssopp (VU)

stor eggrøyksopp

*Entoloma korhonenii

okergul grynhatt

striperødspore1

*Entoloma porphyrogriseum1 (DD) Omphalina subhepatica

*tjærerødspore1

*Entoloma roseotinctum1

*papegøyevokssopp

*tyrkerrødspore (NT)

fiolett nålehatt

*rombesporet rødspore1 (VU)

*vanlig jordtunge

*gul småfingersopp

rustoker grynhatt (hvit form)

*vorterødspore1

*kjeglevokssopp

*silkerødspore

vrangtussehatt

*knippesmåfingersopp1 (VU)

sitronkragesopp

*krittvokssopp

*skjelljordtunge

liten møkkfleinsopp

slank flekkskivesopp
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