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Sammendrag: 

Wergeland Krog Naturkart har, på oppdrag for Dalsethaugen Hytteforening, foretatt en 
registrering av naturmangfold i området omkring Dalsethaugen i Rollag og nordover i Nore og 
Uvdal kommune. Dalsethaugen ligger i Vegglifjell, på vestsiden av Numedalen og helt nord i 
Rollag kommune, på grensen til Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke.  

Toppen av Dalsethaugen ligger på 917 moh. Det befarte området ligger mellom ca. 850 og 
900 moh. Den klimatiske skoggrensa ligger her mellom 1000 og 1100 moh. På koller og 
rygger i terrenget dominerer granskog med innblanding av bjørk og furu, med bjørka som den 
mest tallrike. Noen bekker renner gjennom området og er stedvis skjult i myrene og stedvis 
åpne. De skogbevokste kollene danner et «terrestrisk arkipel» omgitt av myrstrenger og større 
myrflater. Øst og sør for Dalsethaugen ligger det store myrområdet Storemyran og i vest ligger 
Viersetmyre. Sammen danner disse en av de største myrforekomstene i regionen. 

De barskogsdominerte kollene og ryggene har få spor etter hogst. Det ble avgrenset to 
lokaliteter med gammel granskog med døde trær i alle nedbrytningsstadier, noe som er viktig 
for en rekke krevende arter. I disse ble det påvist flere store læger, og i den nordligste, bla. ei 
død kjempegran med diameter over 1 meter. På begge lokalitetene ble det påvist rødlistearter 
og signalarter på verdifull naturskog. Naturtypene ble vurdert som henholdsvis Viktig (B) og 
Svært viktig (A).  

Det ble påvist partier med fastmattemyr med kalkindikatorene svarttopp og gulstarr. Det 
konkluderes med behov for en grundig kartlegging av myrene i området. 
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1 INNLEDNING    

Wergeland Krog Naturkart har, på oppdrag for Dalsethaugen Hytteforening, foretatt en 
registrering av naturtyper i området omkring Dalsethaugen. Bakgrunnen for oppdraget er 
Hytteforeningens medlemmers bekymring for at viktige naturkvaliteter i området omkring 
Dalsethaugen vil bli skadet eller ødelagt dersom utkast til Rollag kommunes 
Kommunedelplan Vegglifjell 2019-2035, datert 26.9.2019, blir vedtatt.  

Bevaring av naturmiljø og biologisk mangfold er både lokalt og globalt en stor utfordring. 
Mange arter viser en urovekkende bestandsnedgang og menneskelig påvirkning har i 
økende grad vært med på å bestemme denne negative utviklingen. De viktigste årsakene til 
tap av biologisk mangfold er at leveområdene forandres som en følge av endret arealbruk 
samt at leveområdene stykkes opp (fragmentering). Regjeringens miljøvernpolitikk forplikter 
Norge og sektormyndighetene til å forvalte biomangfoldet slik at arter, som naturlig finnes i 
Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Ved å kartlegge og forvalte arealene ut fra 
kunnskap om artenes forekomst og krav til leveområder, kan en i størst mulig grad sikre 
biomangfoldet.  

Figur 1. Dalsethaugen ligger nord i Rollag kommune, på grensen til Nore og Uvdal 
kommune, Buskerud fylke. Som det går fram av kartet er Dalsethaugen omgitt av store 
myrarealer. 



Wergeland Krog Naturkart  

Dalsethaugen, Rollag. Kartlegging av naturmangfold. 

5 

2 OPPDRAGET 

Oppdraget gikk ut på å kartlegge viktige naturtyper og spesielle arter i nærområdet omkring 
Dalsethaugen i Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Feltarbeidet var begrenset til én dag. 
Resultatet skulle levéres i en rapport med kart over påvist naturforekomster av spesiell verdi 
for naturmangfoldet. 

Figur 2. Kartleggingen omfattet vesentlig nordsiden av Dalsethaugen. Rød stiplet linje midt 
på figuren er kommunegrensen mellom Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune. 

3 METODE 

Metodikken for kartleggingen bygger hovedsakelig på følgende håndbøker fra 
Miljødirektoratet (Direktoratet for naturforvaltning): 

 Viltkartlegging. DN-håndbok 11-2000. (Direktoratet for naturforvaltning 2000) 

 Naturtyper. DN-håndbok 13-2006. (Direktoratet for naturforvaltning 2007).  

Andre viktige fagrapporter / registre som kartleggingen bygger på er: 

 Fremmede arter i Norge. (Artsdatabanken 2018).  

 Naturbasen. Database for naturtyper, viltområder mm. (Miljødirektoratet 2019). 

 Norsk rødliste for arter 2015. (Henriksen, S. og Hilmo, O. (red.) 2015). 
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 Norsk rødliste for naturtyper 2011. (Lindgaard og Henriksen (red.) 2011). 

Innsamlingen av opplysninger om biologisk mangfold har foregått ved feltarbeid, 
litteraturgjennomgang, søk i offentlige databaser (Naturbase, Artskart mfl.), studier av 
flyfoto, samt kontakt med fagfolk og enkeltpersoner med naturfaglig kunnskap om området. 

Feltkartleggingen ble gjennomført den 28. august 2019 av WK Naturkart v/Ola Wergeland 
Krog. For å få en god oversikt over planområdet ble det foretatt fotografering med drone. 
Feltkartlegging så sent på året vurderes som rimelig tilfredsstillende for karplanter, sopp og 
lav. For viltarter, og da spesielt fugl, er dette for sent på året, men det antas at det ikke 
finnes spesielle viltforekomster i området.  

4 REGISTRERINGER 

4.1 Naturfaglig beskrivelse av området 

Dalsethaugen ligger i Vegglifjell, på vestsiden av Numedalen og helt nord i Rollag 
kommune, på grensen til Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke.  

Toppen av Dalsethaugen ligger på 917 moh. Det befarte området ligger mellom ca. 850 og 
900 moh. Den klimatiske skoggrensa ligger her mellom 1000 og 1100 moh. På koller og 
rygger i terrenget dominerer granskog med innblanding av bjørk og furu, med bjørka som 
den mest tallrike. Noen bekker renner gjennom området og er stedvis skjult i myrene og 
stedvis åpne. 

De skogbevokste kollene danner et «terrestrisk arkipel» omgitt av myrstrenger og større 
myrflater. Øst og sør for Dalsethaugen ligger det store myrområdet Storemyran og i vest 
ligger Viersetmyre. Sammen danner disse en av de største myrforekomstene i regionen. 

De barskogsdominerte kollene og ryggene har få spor etter hogst. Lav hogstaktivitet er en 
vesentlig årsak til at et stort område med fjellskog, samt en større bekkedal lenger ned, har 
blitt fredet som naturreservat. Juveruddalen naturreservat er i Naturbase beskrevet som: 
«…et tilnærmet urørt naturområde med alt sitt biologiske mangfold. Området er spesielt 
verdifullt på grunn av stor økologisk variasjon med en bekkekløftgradient fra frodig gråor-
heggeskog til fattig fjellgranskog og forekomst av flere rødlistede arter». 

4.2 Eksisterende kunnskap 

4.2.1 Registreringer i Naturbase 

Naturreservat 

Juveruddalen naturreservat (VV00002505) ligger rett på andre siden av kommunegrensen til 
Nore og Uvdal. Avstanden fra naturreservatet til den nordligste veien på Dalsethaugen er 
270 m. Naturreservatet ble opprettet den 2.11.2007  

Reservatet omfatter ei nordvendt bekkekløft med sidekløft, og et parti fjellskog og myr vest 
for kløfta. Det har en bekkekløftgradient fra fattige og tørre vegetasjonstyper øverst i lia, til 
rike og fuktige typer nederst langs bekken. 

Verneformål er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med alt sitt biologiske mangfold. 
Området er spesielt verdifullt på grunn av stor økologisk variasjon med en 
bekkekløftgradient fra frodig gråor-heggeskog til fattig fjellgranskog og forekomst av flere 
rødlistede arter. 

Naturtyper 

Det er i Naturbasen ikke registrert noen naturtyper innenfor eller i nærheten av 
undersøkelsesområdet. Nærmeste registrerte naturtype er en registrering av Gammel 
barskog, rett over grensen til nabokommunen Nore og Uvdal. Avstanden fra den nordligste 
veien på Dalsethaugen til denne naturtypen er 550 m.  
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4.2.2 Registreringer i Artsdatabanken 

Det forelå pr. 20.8.2019 (før dette feltarbeidet) ikke noen registreringer av arter i 
undersøkelsesområdet. Det betyr ikke at det ikke vil finnes sjeldne og hensynskrevende 
arter her, men at det trolig ikke har blitt gjort noen kartlegging her tidligere.  

4.3 Feltregistreringer 

Feltarbeid ble gjennomført på én dag, den 21. august 2019, og det ble avgrenset to 
naturtyper av typen Gammel barskog, Granutforming. De to naturtypelokalitetene er 
nærmere beskrevet nedenfor. Begge forekomstene ligger i et mosaikkpreget myrlandskap. 
Det ble ikke gjort noen systematisk kartlegging av myrområdene da fattige myrer i 
fjellområder ikke er en prioritert naturtype. Kart med naturtyper er vist i figur 6. Myrene i 
området er omtalt i et eget avsnitt lenger ned. 

4.3.1 Naturtyper 

4.3.2 Nr 1. Dalsethaugen 

Naturtype Utforming Kode Areal Verdi 

Gammel 
barskog 

Gammel 
granskog 

F0801 19,2 daa Viktig (B) 

 

Innledning 
Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart den 28. august 2019 i forbindelse 
med Dalsethaugen Hytteforenings innspill til Rollag kommunes utarbeidelse av 
kommunedelplan Vegglifjell 2019-2035. 

Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger på Dalsethaugen i fjellet på vestsiden av Numedalen i Rollag kommune, 
Buskerud fylke. Dalsethaugen er en markert kolle rett under tregrensen og toppen av 
Dalsethaugen ligger 917 moh., og ligger over tregrensen. Landskapet omkring består av 
store myrområder med spredte, 
trebevokste koller som er 
dannet av morenemateriale. 
Berggrunnen under det dype 
morenelaget består av 
kvartsskifer og kvartsitt. 
Lokaliteten  ligger i den vest-
nordvestvendte skråningen på 
haugen, mellom 890 – 905 moh.  

Naturtyper, utforminger og 
vegetasjonstyper 
Nordvestvendt Gammel barskog 
med utforming Gammel 
granskog. Godt sjiktet, 
høyereliggende eldre granskog 
med stort innslag av bjørk. 
Vegetasjonstypen er i den øvre 
delen A4 blåbærskog som går 
over i A5 småbregneskog 
nedover mot den åpne myra 
nedenfor.  

Artsmangfold 
Det ble gjort funn av signalartene duftskinn Cystostereum murrayi og granrustkjuke 
Phellinus ferrugineofuscus, samt rødlistearten svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT) 
(Norsk rødliste, Henriksen & Hilmo (red.) 2015).  

Figur 3. Lokaliteten består av gammel granskog med 
døde trær i flere nedbrytningsstadier. Kontinuitet i død 
ved er viktig for artsmangfoldet. Foto: Ola Wergeland 
Krog.  
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Bruk, tilstand og påvirkning 
Med unntak for noen få trær som er felt nedenfor én av hyttene, er det ingen spor etter 
skogsdrift i området. Det er en del død ved på lokaliteten og det er kontinuitet i død ved 
med læger i alle nedbrytningsstadier. 

Flere liggende furugadder i forskjellige nedbrytningsstadier vitner om at det har vært et 
større innslag av furu her tidligere. Kun et fåtall levende furuer ble observert nå. Et grantre, 
med en brysthøydediameter på 14 cm, ble kjerneboret og viste seg å være 247 år gammelt. 
Det er sannsynlig at små forekomster av fjellskog som denne har vært så lite interessante 
for skogsdrift at de har fått stå nærmest urørt, i alle fall i nyere tid. 

Fremmede arter 
Ikke påvist. 

Skjøtsel og hensyn 
Miljøverdiene i naturtypen er avhengige av kontinuitet i skoglig miljø og død ved. Det er ikke 
behov for skjøtselstiltak.  

Del av helhetlig landskap 
Lokaliteten ligger i et myrlandskap med spredte skogbevokste morenehauger som sammen 
danner et rikt mosaikklandskap. 

Verdibegrunnelse 
Vest-nordvestvendt gammel granskog med kontinuitet i død ved. Funn av signalarter på 
verdifull gammelskog, samt rødlistearten svartsonekjuke (NT). Lokaliteten er relativt liten, 
men ingen spor etter skogsdrift. På grunnlag av utviklingen når det gjelder naturskog med 
kontinuitet, velger vi å heve verdien noe og setter vurderingen til Viktig (B). 

4.3.3 Nr 2. Dalset 

Naturtype Utforming Kode Areal Verdi 

Gammel 
barskog 

Gammel 
granskog 

F0801  19,2 daa Svært viktig A 

 

Innledning 
Lokaliteten ble registrert av 
Wergeland Krog Naturkart 
den 28. august 2019 i 
forbindelse med 
Dalsethaugen Hytteforenings 
innspill til Rollag kommunes 
utarbeidelse av 
kommunedelplan Vegglifjell 
2019-2035. 

 

Beliggenhet og 
naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger på Dalset i 
fjellet på vestsiden av 
Numedalen i Nore og Uvdal 
kommune, Buskerud fylke. 
Lokaliteten er en kolle rett 
nord for kommunegrensen til 
Rollag kommune i sør. 
Landskapet omkring består 
av store myrområder med 
flere, spredte, trebevokste 

Figur 4. Et kjempe-læger av gran med diameter på ca. 1 
m. På dette lægeret ble det påvist flere arter, deriblant 
svartsonekjuke (NT) og sannsynlig den meget sjeldne 
arten rundhodenål (EN).  Foto: Ola Wergeland Krog.  
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koller dannet av morenemateriale. Berggrunnen under det dype morenelaget består av 
kvartsskifer og kvartsitt. Lokaliteten  er omgitt av myr og heller ned på sidene. Toppen ligger 
på ca. 890 m og laveste punktet mot myra i nord ligger på 870 moh. Naturtyper, utforminger 
og vegetasjonstyper 

Flersjiktet naturtype av typen Gammel barskog med utforming Gammel granskog, spesielt 
på nordside, hvor det er en høyereliggende eldre granskog med stort innslag av bjørk. 
Vegetasjonstypen er i den øvre delen A4 blåbærskog som i fuktige partier går over i A5 
småbregnesgranskog nedover mot den åpne myra nedenfor. På toppen, og på sørsiden av 
kollen, er vegetasjonen vesentlig tørrere med bærlyng og lavskog og det er et større innslag 
av furu.  

Artsmangfold 
Det ble gjort funn av signalartene praktbarksopp Veluticeps abietina, granrustkjuke 
Phellinus ferrugineofuscus. Lokaliteten har rikelig med signal- og rødlistearten gubbeskjegg 
Alectoria sarmentosa (NT), samt forekomster av signal- og rødlistearten svartsonekjuke 
Phellinus nigrolimitatus (NT) (Norsk rødliste, Henriksen & Hilmo (red.) 2015). Det ble 
dessuten påvist hyllekjuke Phellinus viticola (svak indikatorverdi). Det mest interessante 
funnet var en sannsynlig forekomst av den sterkt truede lavarten rundhodenål Chaenotheca 
sphaerocephala (EN), men belegget er foreløpig ikke bekreftet. Dette funnet ble gjort på et 
kjemplæger av gran, diameter ca. 1 m, hvor det også ble påvist svartsonekjuke (NT).  

Bruk, tilstand og påvirkning 
Det er rikelig med død ved på lokaliteten og det er kontinuitet i død ved med læger i alle 
nedbrytningsstadier. Det er sannsynlig at så små forekomster av fjellskog som denne, har 
vært såvidt lite interessante for skogsdrift, at de har fått stå nærmest urørt, i alle fall i nyere 
tid. 

Fremmede arter 
Ikke påvist. 

Skjøtsel og hensyn 
Miljøverdiene i naturtypen 
er avhengige av kontinuitet 
i skoglig miljø og død ved. 
Det er ikke behov for 
skjøtselstiltak.  

Del av helhetlig landskap 
Lokaliteten ligger i et 
myrlandskap med spredte, 
skogbevokste 
morenehauger, som 
sammen danner et rikt 
mosaikklandskap. 

Verdibegrunnelse 
Markert kolle i 
myrlandskap med gammel 
granskog. Godt med død 
ved i alle 
nedbrytningsstadier (kontinuitet i død ved). Funn av signalarter på verdifull gammelskog, 
samt rødlisteartene svartsonekjuke (NT), gubbeskjegg (NT) og et ubekreftet funn av den 
høyt rødlistede lavarten rundhodenål (EN). Lokaliteten er relativt liten, men ingen spor etter 
skogsdrift ble påvist. Lokaliteten har kontinuitet i død ved, rike forekomster av skjegglav, 
flere indikatorarter, to rødlistearter, et ubekreftet funn av den sterkt truede arten 
rundhodenål (EN). Lokaliteten har god forekomst av læger i alle nedbrytningsfaser, samt 
minst ett kjempelæger, og vurderes til verdien en sterk Viktig (B) eller en svak Svært viktig 
(A). På grunnlag av utviklingen når det gjelder urskogslignende naturskog settes 
vurderingen til Svært viktig (A). 

Figur 5. Døde trær (læger), som denne, er meget viktige 
leveområder for en lang rekke arter, særlig 
spesialtilpassede sopparter. Foto: Ola Wergeland Krog.  
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Figur 6. Registrerte naturtypelokaliteter omkring Dalsethaugen. Lokalitet 1 har verdien Viktig 
B. Lokalitet 2 har verdien Svært viktig A. Rød strek er grensen mellom kommunene Rollag 
og Nore og Uvdal. 

4.3.4 Myr 

De store myrene i området er vesentlig fattigmyrer i fjellet, og fordi det her i landet er meget 
store arealer av denne myrtypen, er de foreløpig ikke prioritert i naturtypekartleggingen. Det 
ble imidlertid observert partier med fastmattemyr med forekomster av bla. artene svarttopp 
og gulstarr. Dette er indikatorarter på rike/middelsrike myrtyper. Før en eventuell regulering 
av disse omkringliggende områdene, bør det gjennomføres en grundig kartlegging av 
myrforekomstene i området. Særlig de smale minerotrofe myrstrengene mellom de 
skogkledte kollene, bør undersøkes nærmere.  

Bevisstheten om myrenes betydning for flomdemping, for vannmagasinkapasiteten, og ikke 
minst representerer myrene enorme karbonlager som kan frigjøres dersom myrene 
dreneres. Det er derfor flere grunner til å bevare intakte myrsystemer. Dette gjenspeiles i at 
nygrøfting av myr nå er forbudt.  
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Figur 6. Dalsethaugen ligger som en høyde (haug) i terrenget og er omgitt av store 
myrarealer. De to registrerte naturtypene med gammel granskog vises med rød skravur. 

 

 

Figur 7. Flere steder i myrstrengene mellom de skogkledte kollene og ryggene i landskapet, 
ble det observert partier med rikere myrvegetasjon. Her sees bla. svarttopp og gulstarr, 
begge er indikatorarter på rikere myrer (kalkindikatorer). Foto: Ola Wergeland Krog. 
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4.4 Vilt 

Det er ikke kjent at området har noen spesiell betydning for viltet utover hva som kan 
forventes i områder som dette.  
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