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Ekstrakt 
Biofokus har på oppdrag for 

naturvernforbundet i Lier 

kartlagt en kalkrik 

slåttemark med A verdi på 

plassen Flåret i Lier 

kommune. Området er 

dokumentert med 

registrering av karplanter 

fotografier og det er laget en 

oppdatert 

naturtypebeskrivelse for 

området. 
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Innledning 
I forbindelse med at Naturvernforbundet i Lier er involvert i slått av engarealer 

på Flåret har de bestilt en rapport som skulle dokumentere karplantefloraen, 

med særlig vekt på arealene nord for gårdsveien. I tillegg til å ha laget en 

forholdsvis dekkende karplanteliste for den nordre delen av avgrenset slåttemark 

er det også beskrivelsen som ligger i Naturbase oppdatert med informasjon fra 

feltbefaringen. Denne bør brukes for å søke om midler til slått av enga.  

Øvrige arealer på eiendommen kan ha store slåttemarkskvaliteter. Gjengroingen 

og spredningen av særlig hagelupin har imidlertid kommet så langt at det er 

vanskelig å bedømme verdiene mange steder. Slått av hele området noen 

sesonger vil kunne avsløre flere viktige og ugjødslede slåttearealer på 

eiendommen. Med tanke på de svært viktige kvalitetene som er dokumentert på 

de mest grunnlendte delene av eiendommen bør et slik forsøk prioriteres høyt og 

det bør gjøres før gjengroing og spredning av fremmede arter kommer enda 

lenger. I kartet nedenfor er det merket av to områder med nr. 0. Dette er 

kanskje de mest potente områdene og i det søndre blåmerkede området står det 

bl. a. ganske tett med grov nattfiol på en slåttemarkstype som er noe fattigere 

enn den som er avgrenset som svært viktig. Arealet er i ferd med å gro igjen 

med einstape. Det bør imidlertid være enkelt å gjenoppta hevden her. Det nordre 

blå området har trolig lignende kvaliteter som avgrenset naturtypelokalitet, men 

det er mye lupiner og området virket mer gjengrodd.   

Lokaliteten er tidligere beskrevet i forbindelse med nasjonal kartlegging av 

kulturlandskap i Buskerud. I beskrivelsen for lokaliteten står bl. a. følgende:  

«Slåtteengene ved Flårud er både kalkrike tørrenger og fuktenger med rik 

flora. På tørrengene finnes bl.a. store mengder ballblomst, storblåfjær, 
hjertegress, brudespore og flekkgrisøre. Det ble også funnet storvedblad 
og nattfiol i enga. De fuktigste delene av enga finnes ned med en dam i 

øst. Her ble det bl.a. registrert ljåblom, sverdlilje og grønnstarr. I veikant og 
kant av eng ble det funne enghaukeskjegg.» 

 
« engene ved Flåret skiller seg ut i Buskerud som spesielt interessante og 

artsrike. Området hadde som helhet svært høy botanisk verdi (****).» 
 

Metode 
Området er kartlagt som en ordinær naturtypelokalitet, men med noe ekstra 

fokus på å fange opp karplanter. Karplantelisten er forholdsvis fullstendig, men 

det er trolig at enkelte arter som blomstrer tidlig eller evt. seine arter kan være 

oversett og det er også fort gjort å overse små arter eller enkeltstående gress 

som vokser i tett eng. Det er ikke gjort ruteanalyser så en evt. endring i floraen 

over tid må gjøres på skjønn.  



Lokalitetens er beskrevet og verdivurdert ut fra siste tilgjengelige faktaark for 

denne naturtypen som Miljødirektoratet har gitt ut og bør dokumentasjonen er 

tilstrekkelig for å kunne søke skjøtselsmidler hos Fylkesmannen. 

Resultater (lokalitetsbeskrivelse) 
Lokalitet 500, Flåret, A-verdi (Slåttemark, rik slåttemark), 5 daa 
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Terje Blindheim 15. juni 2014 på 

oppdrag fra naturvernforbundet i Lier/Buskerud. Det er i all hovedsak områdene nord for 

gårdsveien som er nøyere kartlagt, men det ble gjort en kortere befaring over øvrig 

innmark som danner grunnlaget for de avgrensningene som er gjort. 

Lokalitetsbeskrivelsen erstatter tidligere beskrivelse i Naturbase, BN0079111. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør del av innmark på gården Flåret 

som ligger midt i Lier kommune ca. 1 km vest for Sjåstad kirke. Gården ligger 275 meter 

over havet på rik berggrunn med dolomitt og kalkstein.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hele lokaliteten kan beskrives som 

slåttemark av delnaturtypen rik slåttemark. Det meste av det avgrensede området er 

grunnlendt, men det er noe variasjon i jorddybder og dermed også på hvor tørkeutsatte 

delarealer er. Uttørkingsfaren på ulike partier er med på å bestemme sammensetningen 

av arter i enga som varierer fra tett og høyvokst på de frodige partiene til åpen og 

småvokst der det er magert. Det ser ut til å være noe høyere diversitet, særlig av de 

mest interessante artene, på de magre områdene.    

 

Artsmangfold: Det ble totalt kartlagt 76 ulike karplanter innenfor 

avgrenset naturtypelokalitet. Ca. 40 av disse artene kan regnes som 

typiske engarter for denne naturtypen, noe som er et forholdsvis høyt 

tall. Gressartene dunkjempe og hjertegras er meget frekvente og er 

det vanligste gressartene i enga. Den rødlistede henghaukeskjeggen 

(Sårbar-VU) ble funnet med ett eksemplar nord for grana som står 

nord for gårdsveien (bilde til høyre). Småengkall danner mange steder 

tette tepper og er mest tallrik der det ikke er for høyvokst vegetasjon. 

Av de fem registrerte orkideene er det brudespore som er mest tallrik 

også denne mest frekvent på de grunnlendte partiene, men finnes også 

spredt ellers. Stortveblad vokser bare på et lite område ved 

enghaukeskjeggen. Grov nattfiol ble funnet mest frekvent i nordvest, 

mens skogmarihånd vokser nær skogkanten ved gårdsveien. 

Rødflangre vokser utenfor lokaliteten langs veien inn til enga. Ballblom 

finnes fåtallig å viser at enkelte områder har bra med fuktighet i 

bakken. Rutemåler og gullringvinge ble registrert av sommerfugler.  

 

Potensialet for et rikt mangfold av insekter vurderes som høyt og like 

så muligheten for at området inneholder mange interessante arter av 

beitemarkssopp. Potensialet for ytterligere karplanter ved gjenopptatt 

slått vurderes også som godt.  

 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området har trolig hatt tradisjonell hevd tidligere 

med slått på sommeren og påfølgende etterbeite på høsten etter at dyra hadde vært på 

utmarksbeite. Engene fremstår i hovedsak som velutviklede, men sør for veien er det 

mye ospeoppslag inn mot skogen og stedvis er det mye lupiner og andre fremmede arter 

i form av hageplanter. Den kalkrike grunnen og forholdsvis grunt jordsmonn gjør at 

omsetningen er forholdsvis høy og det er bare i de mest produktive delene at 

plantematerialet ikke blir brutt ned. Kantskogen rundt engene skygger en del og har 



stedvis begynt å vokse seg inn på tidligere engareal. Flåret var en husmannsplass under 

Sjåstad gård (storgård). Flåret var i bruk allerede i 1801. I 1865 hadde Flåret 1 ku og 2 

sauer. Flåret ble frasolgt som småbruk i 1922. 

 

 

Fremmede arter: Det finnes en rekke 

hageplanter i lokaliteten og særlig i sør og 

nordvest har mange arter fortreng den 

stedegne slåttemarksvegetasjonen. Hagelupin 

utgjør den største trusselen og har nå også 

begynt å spre seg inn på de grunnlendte 

partiene. I artslisten nedenfor er de ulike 

hageplantene merket med *. Listen av 

hageplanter er ikke utfyllende. Til tross for 

mange fremmede arter er størstedelen av det 

avgrensede området fritt for slike. 

 

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger forholdsvis isolert fra andre lignende 

lokaliteter i området, men det finnes en del naturbeitemark i området rundt Sjåstad 

kirke. 

Verdivurdering: Naturtypen slåttemark er truet i Norge, og har status som utvalgt 

naturtype etter forskrift hjemlet i naturmangfoldloven. I Norsk rødliste for naturtyper 

2011 har naturtypen slåttemark med alle grunnundertyper fått truethetskategori sterkt 

truet (EN). I henhold til nyeste faktaark for naturtypen (mai 2014) skårer lokaliteten høyt 

på parameterne antall engarter, størrelse og tilstand. Den skårer middels på rødlistearter 

og grunntypevariasjon. Lokaliteten skårer lavt på parameterne som har med nærhet til 

andre verdifulle kulturmarker og gjøre og lokalitetens beliggenhet som del av tradisjonelt 

gårdslandskap. Tilstanden er vurdert som god da mangfoldet er stort til tross for noe 

gjengroing og spredning av fremmede arter. De mest gjengrodde arealene og områder 

med fremmede arter er også holdt utenfor lokalitetsgrensene. Samlet sett gir dette 

området verdi som svært viktig (A verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Sein slått med påfølgende fjerning av plantemateriale etter at det 

er tørket i enga gir de beste resultatene for biologisk mangfold. Etterbeite på høsten er 

også positivt om det er mulig å få til. Fremmede arter er en utfordring og særlig 

hagelupinene bør fjernes før ordinær slått for å hindre videre spredning av disse. Noen 

av plantene hadde satt frukt under kartleggingen midt i juni. Områdene med den 

lavvokste vegetasjonen (områder med mye brudespore) har minst behov for slått. Det er 

aller viktigst å fokusere på slått av de frodigste delene av enga hvor det er mye 

fremmede arter og hvor ospa har skutt opp. Da vil frøene fra arter som står på de 

grunnlendte partiene kunne spre seg inn på nye arealer over tid. Det bør vurderes å 

tynne noe skog rundt enga for å få inn mer lys.  

 



 
  

Øverst til venstre smågeitskjegg, øverst til høyre hjertegras og brudespore. Nederst til venstre 
rutemåler som sitter på fuglevikke. Til høyre grov nattfiol og harerug. 



 

Øvre bilde viser området sør for gårdsveien med en eng av brudespore. Nedre bilde viser nedre deler av 
avgrenset slåtteeng som har/grenser mot store mengder lupiner. 



Kartet viser avgrenset naturtype med tykk rød strek. Blå områder er potensielt viktige slåttemarker. Tynne 
røde streker er eiendomsgrenser.  

 

  



Artsliste karplanter:  

Oversikt over registrerte 
karplanter. Arter merket med * 
er hageplanter / fremmede 
arter. Listen er sortert 
systematisk. 

 Einstape 

 Gran 

 Osp 

 Selje 

 Gråor 

 Hengebjørk 

 Harerug 

 Busknellik * 

 Grasstjerneblom 

 Hvitveis 

 Akeleie * 

 Engsoleie 

 Beitemarikåpe 

 Mjødurt 

 Tepperot 

 Rogn 

 Rundbelg 

 Gulflatbelg 

 Tiriltunge 

 Rødkløver 

 Hvitkløver 

 Fuglevikke 

 Gjerdevikke 

 Skogstorkenebb 

 vill lin 

 Firkantperikum 

 Engfiol 

 Bakkefiol 

 Blåkoll 

 Småmarimjelle 

 Småengkall 

 Smalkjempe 

 Groblad 

 Dunkjempe 

 Skvallerkål * 

 Hundekjeks 

 Karve 

 Rødknapp 

 Blåklokke 

 Ryllik 

 Engknoppurt 

 enghaukeskjegg (VU) 

 Beitesvever 

 Prestekrage 

 Ugrasløvetenner 

 Smågeitskjegg 

 Marianøkleblom 

 Gravmyrt * 

 Hvitmaure 

 Marisko (NT) (plantet?) 

 Skogmarihand 

 Rødflangre 

 Brudespore 

 Stortveblad 

 grov nattfiol 

 Fingerstarr 

 Piggstarr/tettstarr 

 Bleikstarr 

 Kornstarr 

 Engkvein 

 Gulaks 

 Dunhavre 

 Hjertegras 

 Hundegras 

 Timotei 

 Engrapp 

 Stormaure 

Sibirbjørnekjeks/kystbjørne
kjeks 

 Storblåfjær 

 Kveke 

 Prakttoppklokke * 
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