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Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagt utvidelse av 
Rogndokken nærings- og renovasjonsområde i Vestre Slidre kommune. 
 
Bakgrunn: Undertegnede er forespurt om å utføre registreringer av miljøverdier ved 
Rogndokken nærings- og renovasjonsområde i Vestre Slidre kommune (se figur 1). Formålet 
er å dokumentere områdets biologiske mangfold i forbindelse med utarbeidelse av 
områderegulering for området. Regulerinen skal legge til rette for utvidelse av eksisterende 
renovasjonsanlegg.  
 

 
Figur 1. Områdets beliggenhet vist med svart sirkel (kartutsnitt hentet fra planprogram).  

 
 
Om planområdet: 
Rogndokken ligger ca. 7 km nord-vest for Fagernes, helt sørøst i Vestre Slidre kommune (figur 
1). Det aktuelle reguleringsplanområdet ligger ca. 500 m.o.h. og representerer en utvidelse 
av allerede eksisterende renovasjonsanlegg.  
 
Det eksisterende renovasjonsanlegget inngår i planområdet. Utvidelsen skal sikre framtidig 
utvidelse av renovasjonsanlegget, teknisk infrastruktur, virksomhet innen 
kontor/forretning/industri, adkomstveg og grøntsoner rundt planområdets ytterkanter. 
Planområdet har et areal på ca. 560 dekar og er i hovedsak omgitt av skogsterreng med et 
utbygd skogsbilvegnett (figur 2). Rett nordvest for planområdet ligger det et 
skytebaneanlegg. 
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Figur 2. Planområdet (kartutsnitt motatt fra Plan og Oppmåling Valdres).  

 
Planområdet ligger på et høgdeplatå vest for Øystre Slidreåne. Fra området og ned til elva er 
det ei nokså bratt østvendt li (figur 3), og høgdeforskjellen er ca.130 meter. Terrenget i denne 
lia er opprevet av skrenter, ur og bergvegger, og dominerende treslag er furu. Gran inngår i 
forsenkninger i landskapet. Skogen er gjennomgående eldre, men ikke utpreget gammel. I 
nordre del av planområdet er det nylig flatehogd (figur 4). For øvrig er planområdet omgitt 
av furudominert skog i et småkupert landskap.  
 
Berggrunnen består av kvartsitt til subarkose (blågrå med overgang til glimmerkvatsitt), noe 
som stedvis gir opphav til litt krevende vegetasjon.  
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Figur 3. Del av eksisterende renovasjonsanlegg, med lia ned mot Øystre Slidreåne (foto: Geir Høitomt 6.9.2017).  
 

 

                              
Figur 4. Nokså fersk hogstflate i nordre del av planområdet  (foto: Geir Høitomt 6.9.2017). 
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Gjennomføring av registreringene: 
Feltarbeidet ble gjennomført 06.09.2017 av Geir Høitomt. 
 
Aktuelle databaser (Naturbase, Artskart, Kilden mm) ble sjekket i forkant av feltarbeidet. 
Hele reguleringsplanområdet ble gjennomgått under gunstige værforhold.  
 
Tidligere registreringer:  
Søk i Naturbase viser at det er kartfestet flere naturtypefigurer nær planområdet (i hovedsak 
i tilknytning til Øystre Slidreåne). En av disse (BN00065680, Bergo nord) berører så vidt 
planområdet i nordøst (figur 5).  
 
Naturtypefiguren BN00065680 er beskrevet slik: Det er snakk om eldre barblandingsskog i ei 
li med innslag av en del bergvegger og steinblokker (til dels ur). Vegetasjonen er for det 
meste fattig, bærlyngskog og litt blåbærskog.).  
 
 

 
Figur 5. Naturtypefigurer nær planområdet vist med grønn skravering (kartutsnitt hentet fra planprogram).  
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I Artskart ligger funn av arter som fakkeltvebladmose (VU), mjuktjafs (VU), lurvesøtpigg og 
sprikeskjegg (NT) fra området. Disse funnene er hovedsakelig gjort i den omtalte lia ned mot 
elva (ingen funn innenfor planområdet).  
 
De elvenære skogene langs denne delen av Begnavassdraget er viktige vokseplasser for 
mjuktjafs (VU), og arten er påvist i tilknytning til Øystre Slidreåne (utenfor planområdet).   
 
 
Biologisk mangfold: 
Skogen i og rundt reguleringsplanområdet er dominert av eldre furu i hogstklasse V. Gran 
inngår hovedsakelig som understandere i furuskogen, men er hyppigere representert i fuktige 
søkk. Skogen innenfor reguleringsplanområdet har ikke interessante strukturer (delvis 
snauhogd), og ingen interessante funn ble gjort her. Potensialet for slike funn vurderes som 
lite innenfor planområdet.   
 
Naturtypefigur BN00065680 (Bergo nord) som berører planområdet i nordøst ble 
gjennomgått (med hovedvekt på arealene nær planområdet). Beskrivelsen som ligger inne i 
Naturbase er dekkende for lokaliteten. Arealet består av barblandingsskog i et nokså bratt og 
opprevet terreng (figur 6). Skogen er ikke spesielt gammel, men med noe variasjon i 
skogbildet (granskog i fuktige drag, furudominert ellers).  
 

 
Figur 6. Skogbilde fra naturtypefigur BN00065680 i lia fra planområdet ned mot Øystre Slidreåne (foto: Geir 
Høitomt 6.9.2017). 
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I lia ble det gjort flere funn av sprikeskjegg (NT) og granrustkjuke, samt to funn av mjuktjafs 
(VU) (se figur 7). Alle disse funnene ble gjort nede i lia, nokså langt unna planområdet (˃ 75 
meter). Mjuktjafs ser for øvrig ut til å opptre uventet sparsomt innenfor den aktuelle 
naturtypefiguren (til tross for egnet miljø).  
 

 
Figur 7. Sparsom forekomst av mjuktjafs (VU) i lia ned mot Øystre Slidreåne (N 61.05444°, 009.15565°).                         
Foto: Geir Høitomt 6.9.2017. 
 
 

            
 
Konklusjon: 
Det ble ikke gjort funn av rødlistearter eller andre indikatorarter på interessante skogsmiljøer 
innenfor planområdet.  
 
Planområdet berører så vidt naturtypefigur BN00065680 (Bergo nord). Naturtypen består av 
eldre barblandingsskog og er i Naturbase gitt verdi B (viktig). Av interessante funn i denne 
figuren vektlegges spesielt mjuktjafs (VU), som også ble funnet sparsomt nede i lia under 
feltarbeidet. Det ble ikke gjort funn i øvre del av lia (som ville kunne blitt påvirket av 
utvidelsesplanene).  
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De påviste naturverdiene gir grunnlag for å opprettholde naturtypefigur BN00065680 med 
verdi B (viktig). Eksisterende avgrensing og beskrivelse i Naturbase er dekkende for figuren.  
 
Det skisserte planområdet er ifølge planprogrammet ment å omfatte også grøntsoner rundt 
planområdet ytterkanter. Det anbefales å utforme grøntsonen mot nordøst slik at 
naturtypefigur BN00065680 ikke berøres av tekniske inngrep eller hogst.   
 
Fylkesmannen i Oppland har for øvrig hatt ute på høring verneplanforslag for Øystre 
Slidreåne naturreservat (figur 8). Dette forslaget omfatter den omtalte naturtypefiguren 
(BN00065680, Bergo nord), avgrenset mot eiendomsgrensen nordøst i planområdet. Det 
synes derfor som avgrensing av planområdet sammenfaller med forslag til grense for dette 
reservatet. Det anbefales kontakt med vernemyndigheten for nærmere avklaring av dette 
forholdet.  
 
 

 
Figur 8. Foreslåtte grenser for Øystre Slidreåne naturreservat (kilde: Fylkesmannen i Oppland v/Kolbjørn Hoff). 
 

 
Dokka 08.09.2017 
Geir Høitomt 
 
 


