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Nasjonalparken 
i miniatyr

In Moutmarka you can experience everything the national park has to offer, from 
sheltered inland forests to bare smooth-rock shoreline. The grazing animals shape 
habitats for rare species. Moutmarka used to be grazing land supporting nearby 
farms, and now grazing sheep once again keep the area open. Grazing alters the 
landscape and makes room for competitively weak species. Wash fringes, ponds, 
marshes, shrublands, forests and meadows create a mosaic of habitats that 
supports a multitude of species. Moutmarka is an important pit-stop for several bird 
species along their migration route. Here they find food and shelter. In early summer 
(May-June) you can hear the trush nightingale singing. The northern wheatear also 
has a characteristic crackly song. The pond Skjælva was almost overgrown, but has  
 been restored. Both the mute swan and the mallard duck breed here.

I Moutmarka kan du oppleve alt 
nasjonalparken har å by på, fra 
den innerste, beskyttede skogen 
til de ytterste, blankskurte 
svaberg. Og dyrene som beiter
gir plass for sjeldne arter.

Flere av gårdene i nærheten brukte Moutmarka som 
utmarksbeite i gamle dager. Nå sørger sauer igjen for at 
landskapet holdes åpent. Når plantene beites, åpner det 
seg små lommer som gjør at konkurransesvake arter finner 
sin plass. Tangvoller, dammer, sump, kratt, skog og eng gir 
en mosaikk av levesteder og mange arter.

Moutmarka ligger langs en ledelinje for fugler på trekk. 
Her går de ned for matsøk og hvile før nye etapper på 
vingene. I busk og kratt kan du høre nattergalens vakre 
sang i mai–juni. Steinskvetten er lett å kjenne igjen på sin 
“smekkende” lyd. Dammen Skjælva var nesten igjengrodd, 
men er gravd ut og åpnet opp. Dermed har både 
knoppsvane og stokkand funnet seg hekkeplass her.

Nattergalens sang er spektakulær!
The thrush nightingales song is delightful!  

Gammelnorsk spælsau er “gressklipper” i Moutmarka.
The Spælsau, an old Norwegian breed.

A mini version 
of the national park
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Den sjeldne blåbringebær likner til forveksling bjørnebær, men fruktene er 
blåsvarte med voksovertrekk. /The rare European dewberry, easily confused 
with blackberries.
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Skarlagensvokssopp er en spesialist i 
områder som beites. Det finnes mange 
slike beitemarkssopper her. / Scarlet 
waxy cap is a grazing land specialist.


