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Naturtypen åpen kalkmark er definert som mer eller mindre naturlig åpne arealer på kalkrik
berggrunn i boreonemoral vegetasjonssone innenfor det geologiske Oslofeltet. Det dreier seg i
hovedsak om kalkberg, kalkknauser og grunne arealer med en lavvokst og gjerne
usammenhengende vegetasjon, ofte oppbrutt av sprekker med et noe dypere jordsmonn og
med et begrenset busk- og tresjikt.
Naturtypen åpen kalkmark er en av de aller mest artsrike miljøene vi finner i norsk natur og er
en svært viktig nasjonal «hotspothabitat» for truede arter. Omkring 150 arter på Norsk rødliste
2010 kan med sikkerhet sies å ha en betydelig tilknytning til naturtypen, mange av disse er
habitatspesifikke med en begrenset nasjonal utbredelse. Naturtypen er derfor under vurdering
som en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.
I Hedmark forekommer naturtypen åpen kalkmark i Hamar og Ringsaker kommuner. I Hamar
er det registrert 7 lokaliteter på i alt 18 dekar, mens det i Ringsaker er registrert 8 lokaliteter
på i alt 23 dekar. Nærmere omtale av lokalitetene finnes i Biofokusrapport 2013-5 og 2014-8.
Nordøst for Stein gård ligger det to lokaliteter med naturtypen åpen kalkmark. Den ene ligger
på toppen av en liten, skogkledd kolle noen meter fra vegen og blir neppe berørt av det
aktuelle tiltaket. Den andre lokaliteten er selve vegkanten i innersvingen på vegen. Den
omfatter deler av vegskjæringen, både partier med løsmasser og partier med fjell. En rekke
arter som er karakteristiske for åpen kalkmark er registrert på lokaliteten, blant annet to
rødlistede mosearter. Denne lokaliteten har fått verdien «svært viktig», som betyr at den er
viktig i nasjonal sammenheng.
Det planlagte tiltaket synes å måtte berøre deler av denne lokaliteten. Fylkesmannen ønsker
derfor primært at det finnes en annen løsning for myke trafikanter enn å etablere den planlagte
gang-/sykkelvegen. Dette kan gjøres ved å bruke den allerede etablerte gang-sykkelvegen som
ikke følger riksvegen.
Dersom dette ikke er mulig, forutsettes det at kompetent biologisk personell foretar en
nøyaktig registrering på lokaliteten og vurderer om det er mulig - og i tilfelle på hvilke vilkår
– å gjennomføre tiltaket uten at lokaliteten i særlig grad blir skadelidende. I dette arbeidet
forutsetter Fylkesmannen at det om nødvendig vurderes utradisjonelle og mer kostbare
løsninger enn en forskriftsmessig bygd gang-/sykkelveg.

