Kryptogamer og naturtyper ved
Tveismeelva (Ullensvang herad):

Konsekvensvurdering

R
A
P
P
O
R
T

Rådgivende Biologer AS 1325

Rådgivende Biologer AS
RAPPORTENS TITTEL:
Kryptogamer og naturtyper ved Tveismeelva (Ullensvang herad): Konsekvensvurdering
FORFATTER:
Per G. Ihlen
OPPDRAGSGIVER:

HardangerAlliansen v/KraftKarane AS, Kysnes Næringspark, 5626 Kysnesstrand
OPPDRAGET GITT:
Mai 2010
RAPPORT NR:
1325
EMNEORD:
- Konsekvensvurdering
- Naturtyper
- Hagermark

ARBEIDET UTFØRT:
Mai 2010
ANTALL SIDER:
17

RAPPORT DATO:
27. mai 2010
ISBN NR:
ISBN 978-82-7658-766-1

- Kryptogamer
- Flora og vegetasjon
- Bekkekløfter

RÅDGIVENDE BIOLOGER AS
Bredsgården, Bryggen, N-5003 Bergen
Foretaksnummer 843667082-mva
Internett : www.radgivende-biologer.no
E-post: post@radgivende-biologer.no
Telefon: 55 31 02 78
Telefaks: 55 31 62 75

Forsidefoto: Skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis) på osp ved Tveismeelva (foto Per G. Ihlen).

FORORD
På oppdrag fra HardangerAlliansen v/KraftKarane AS, har Rådgivende Biologer AS gjennomført
en konsekvensvurdering for kryptogamer (lav og moser) og naturtyper i Tveismeelva i Ullensvang
herad (Hordaland) ved en eventuell utbygging til småkraftverk. Rapporten bygger på en befaring til
influensområdet den 12. mai 2010. Takk til Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, for utarbeidelse
av kart.
Rådgivende Biologer AS takker HardangerAlliansen v/KraftKarane AS, ved Dag Inge Tveito for
oppdraget.
Bergen, 04. juni 2010
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SAMMENDRAG
Ihlen, P. G. 2009.
Kryptogamer og naturtyper ved Tveismeelva (Ullensvang herad): Konsekvensvurdering.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1194, ISBN 978-82-7658-625-1, 14 sider.
På oppdrag fra HardangerAlliansen v/KraftKarane AS, har Rådgivende Biologer AS gjennomført
en konsekvensvurdering for kryptogamer (lav og moser) og naturtyper i Tveismeelva i Ullensvang
herad (Hordaland) ved en eventuell utbygging til småkraftverk. Rapporten bygger på en befaring til
influensområdet den 12. mai 2010.
Rødlistearter
Generelt var det en relativ fattig kryptogamflora i bekkekløften, men to rødlista lavarter ble registrert:
rognelundlav (Bacidia absistens) og skorpefiltlav (Protopannaria ignobilis). Begge regnes som
sårbare (VU) i Norge. Artene påvirkes ikke av redusert vannføring, men er mest utsatt for arealbeslag.
De planlagte veiene og vannveiene berører disse forekomstene helt marginalt.
•

Vurdering: Middels verdi, liten negativ virkning og liten negativ konsekvens (-) for
rødlistearter.

Terrestrisk miljø
Verdifulle naturtyper
Den prioriterte naturtypen bekkekløft og bergvegg er tidligere registrert i tiltaksområdet, mens
naturtypen hagemark er beskrevet her. Nordsiden av bekkekløften grenser til hagemarken, som finnes
mellom høydekotene 70 m og 120 m. Naturtypen hagemark inneholder få kryptogamer, men er
verdifull mest på grunn av alle gamle og styva bjørketrær og flere søyleforma einerbusker. Naturtyper
vurderes samlet sett til en svak middels verdi.
Karplanter, moser og lav
Floraen består av vanlige arter. Kombinasjonen flere knappenålsarter, oseaniske arter og nøysomme
arter trekker verdien opp. Karplante, mose- og lavfloraen vurderes til liten til middels verdi.
En redusering av vannføringen vil endre fuktighetsforholdene i bekkekløften, noe som er negativt for
de fuktighetskrevende artene i naturtypen bekkekløft og bergvegg ved at de vil reduseres i mengde.
Dette gjelder mest mosefloraen. Redusert vannføring vil også medføre at den opprinnelige
elvekantsonen gror igjen og at ny vegetasjon etableres. Lysforholdene vil være uendret. Sprenging og
graving av vannvei i tiltaksområdet i anleggsfasen er noe negativt for hagemarken fordi naturtypen blir
fragmentert. I driftsfasen vil ikke tiltaket ha noen negativ virkning på naturtypen.
Vurdering: Middels til liten verdi, liten til middels negativ virkning og liten negativ konsekvens (-) for
terrestrisk miljø.
Flere avbøtende tiltak er foreslått.
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INNLEDNING
I forbindelse med at HardangerAlliansen v/KraftKarane AS planlegger å bygge Tveismeelva
kraftverk i Ullensvang herad, har Jørgen Frønsdal rådgivning og konsulenttjeneste og Auen Korbøl
Biologisk rådgivning tidligere utarbeidet en rapport om konsekvenser av tiltaket på ulike temaer innen
biologisk mangfold (Frønsdal & Korbøl 2007).
Etter NVE sin gjennomgang av konsesjonssøknaden, ble det anbefalt å undersøke lavfloraen, spesielt
på hassel og andre lauv- og edellauvtrær, i influensområdet. På oppdrag fra HardangerAlliansen
v/KraftKarane AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en slik tilleggsundersøkelse.
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, tidligere også kartlagt
naturtypen bekkekløfter i Hordaland (totalt 49 lokaliteter). Tveismeelva var en at de utvalgte
lokalitetene til dette prosjektet, så derfor er denne rapporten også supplert med alle relevante data fra
registreringen av bekkekløften i Tveisme (spesielt mosefloraen langs elvestrengen). Da feltarbeidet til
denne tilleggsundersøkelsen ble utført, ble også naturtypen hagemark observert i tiltaksområdet. Siden
det her er planlagt en vei, fant vi det naturlig å også beskrive og inkludere denne naturtypen i denne
rapporten. Dette er gjort i vedlegg 1. Virkninger og konsekvenser av tiltaket på alle aktuelle temaer er
også vurdert.

KORT OM TILTAKSPLANENE
Detaljene i tiltaksplanene er redegjort for i konsesjonssøknaden og noe er også gjengitt i rapporten til
Frønsdal & Korbøl (2007). Derfor gjengis bare hovedtrekkene av planene her. Alternativ 1 tar sikte på
å utnytte fallet mellom høydekote 725 m (inntak) og 45 m (kraftstasjon), mens det i alternativ 2 er
planer om å utnytte fallet mellom høydekotene 400 m og 20 m. Videre er det planlagt å føre vannet i
en vannvei som både er boret i fjell og som rør lagt i grøft (se figur 3). Der vannveien planlegges
nedgravd blir det maksimalt med en bredde på 20 m (10 m fra hver side av røret).
Nedbørfeltet til Tveismeelva er på 8,4 km2, middelvannføringen er beregnet til 0,588 m3/s og
alminnelig lavvannsføring er beregnet til 0,050 m3/s (alle alternativ 1). Det er planlagt en
minstevannføring lik alminnelig lavvannføring hele året. Alminnelig lavvannføring er beregnet til 50
l/s.
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DATAGRUNNLAG OG METODE
DATAGRUNNLAG
Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen er basert på en dags
befaring i området den 12. mai 2010. Flere lav- og mosearter må samles inn for sikker bestemmelse
med stereolupe og mikroskop. Det ble brukt stereolupe med 8 × forstørrelse og mikroskop (med
blåfilter) med 40 ×, 100 × og 400 × forstørrelser. Navnsettingen følger Artsnavnebasen til
Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no).
Det ble prioritert å samle inn materiale på lauv- og edellauvtrær i tiltaksområdet. Disse opptrer i nedre
del av bekkekløften (mest opp til omtrent høydekote 100 m). Mest tid ble derfor brukt her. Et utvalg
av artene (Protopannaria ignobilis og Bacidia absistens) er dokumentert ved belegg i De
naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, UiB. Tveismeelva har også blitt utvalgt i
”bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland”, finansiert av Direktoratet for
naturforvaltning, et prosjekt som har vært utført av Rådgivende Biologer AS og rapportert i Ihlen mfl.
(2010). I den undersøkelsen ble bekkekløften ved Tveisme gitt 4 poeng. Det er ikke kjent andre
undersøkelser av kryptogamfloraen fra tiltaksområdet (se også Artskart-tjenesten på
www.artsdatabanken.no). I tillegg ble ytterligere en naturtype (hagemark) registrert på befaringen den
12. mai 2010. Første gang en art nevnes i teksten skrives både det norske og det vitenskapelige navnet.
Deretter skrives bare det norske navnet dersom det finnes (en del skorpelav mangler norsk navn).
Navnsettingen for vegetasjonstypene følger Fremstad (1997).

METODE FOR VERDISETTING OG KONSEKVENSVURDERING
Denne konsekvensvurderingen følger en standardisert tretrinns prosedyre beskrevet i Håndbok 140 om
konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006) og består av tre trinn: 1) vurdering av verdi, 2)
tiltakets virkning og 3) samlet konsekvensvurdering. Kriteriene for verdisettingen av de ulike temaene
er gitt i tabell 1 følger malen for kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av
småkraftverk (Korbøl mfl. 2009) og vurderes så objektivt som mulig. Dette danner grunnlaget for
konsekvensvurderingen. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten, er
å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak.
Tabell 1. Kriterier for verdisetting av rødlistearter og terrestrisk miljø (inklusivt naturtyper). Etter Korbøl
mfl. (2009). Temaet fugl og pattedyr er behandlet i Frønsdal & Korbøl (2007).
Tema biomangfold

Stor verdi

Middels verdi

Liten verdi

Rødlistearter
Kilde: NVE-veileder 3-2009

 Leveområder for arter i de tre
 Leveområder for arter i de
 Andre leveområder
strengeste kategoriene på nasjonal
laveste kategoriene på nasjonal  Leveområder for arter i
rødliste: Kritisk truet (CR) og sterkt
rødliste: Sårbar (VU), nær truet,
kategorien NT på den nasjonale
truet (EN)
(NT) og datamangel (DD)
rødlisten, men som fremdeles er
vanlige
 Områder med forekomst av flere
rødlistearter
 Arter på Bern liste II og Bonn liste I

Terrestrisk miljø
Verdifulle naturtyper
Kilder: DN-håndbok 13,
NVE-veileder 3-2009

 Naturtypelokaliteter med verdi A
(svært viktig)

 Naturtypelokaliteter med verdi
B (viktig)

 Naturtypelokaliteter med verdi
C (lokalt viktig)

Karplanter, moser og lav
Kilde: Statens vegvesen –
håndbok 140 (2006)

 Områder med stort artsmangfold i
nasjonal målestokk

 Områder med stort
artsmangfold i lokal eller
regional målestokk

 Områder med arts- og
individmangfold som er
representativt for distriktet
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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av den
planlagte veien og tilhørende virksomhet som f. eks anleggsarbeid, mens influensområdet også
omfatter de tilstøtende områder der tiltaket kan tenkes å ha en effekt.
Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områder nært opp til anleggsområdene kunne
bli påvirket særlig under anleggsperioden. Hvor store områder rundt som blir påvirket, vil variere både
geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter en snakker om. For vegetasjon kan en grense på 20
m fra fysiske inngrep være rimelig, mens det for eksempel for viltarter vil kunne dreie seg om
vesentlig mer grunnet forstyrrelser i anleggsperioden.

VERDIVURDERING

RØDLISTEARTER
På befaringen ble to rødlistede arter registrert og begge funnene ble gjort omtrent mellom høydekotene
90 og 100 m. Navn, økologi og nøyaktige koordinater er gitt i tabell 2 og fotodokumentasjon er gitt i
figur 1.
Det ene funnet var en forekomst av skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis). Arten ble funnet på bark
ved basis av en relativ stor osp (figur 1). Ospetreet var en av flere som ble registrert i et område
omtrent 20 m nord for vannstrengen til Tveismeelva. Trærne vokste i innenfor området klassifisert
som bekkekløft og bergvegg, men på et flatere parti rett ovenfor skråningen ned mot elva.
Skorpefiltlav regnes som sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl. 2006). Noe lengre opp i dalen og nærmere
elva, omtrent ved høydekote 100 m, ble det andre funnet av en rødlistet art gjort. På hassel ble det
registrert en forekomst av skorpelaven rognelundlav (Bacidia absistens). Denne er vist i figur 1.
Omtrent 20 fruktlegemer (apothecier) ble registrert på barken omtrent en meter over bakken. Også
denne arten regnes som sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl. 2006). Rødlistede arter med kategorien sårbar
(VU) blir av Korbøl mfl. (2009) vurdert til middels verdi. Det er et svært godt datagrunnlag bak
vurderingen.


Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.

Tabell 2. Forekomster av rødlistede lavarter (Kålås mfl. 2006) fra influensområdet til Tveismeelva.
Norsk navn
Vitenskapeløig navn
Rødlistestatus UTMWGS84
Alt.
Skorpefiltlav Fuscopannaria ignobilis Sårbar (VU)
32 V 376228 6700461
90 m
Rognelundlav Bacidia absistens
Sårbar (VU)
32 V 376252 6700444
100 m
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Figur 1. På osp: Skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis) med stiftfiltlav til høyre (øverst) og
rognelundlav (Bacidia absistens) på hassel (nederst). Foto: Per G. Ihlen.
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TERRESTRISK MILJØ
Verdifulle naturtyper
I influensområdet var det fra før kjent et område klassifisert som bekkekløft og bergvegg (Ihlen mfl.
2010). Naturtypen ble verdisatt til 4 poeng, eller A/B i naturtypesammenheng og her med vekt på Bverdi (DN-håndbok 13, 2. utgave 2006, oppdatert 2007) og er vist i figur 2. Vegetasjonen i
bekkekløften består av lavurtskog (B1) med trekk av storbregneskog. I tresjiktet finnes bjørk, gråor,
selje, rogn, osp og hassel. Skogen i bekkekløften har svært høy bonitet og store deler av kløfta er
derfor utnyttet til granplantefelter. Grensene i figur 3 viser at plantefeltene, spesielt i øvre del av
bekkekløften, flere steder går helt inntil elva. Det er også lite død ved i bekkekløften. I tillegg til de
rødlista artene nevnt ovenfor, er kryptogamfloeraen her middels rik (se kapitelet om karplanter, moser
og lav).

A:

B:

Figur 2. Deler av naturtypen bekkekløft og bergvegg ved Tveisme. A: Liten foss i øvre del av
bekkekløften (foto Leif Appelgren). B: Parti med osp og hassel, samt noe liggende død ved (foto Per
G. Ihlen).

På befaringen den 12. mai 2010 ble det i tillegg avgrenset en ny naturtype, hagemark (D05).
Naturtypen ble klassifisert som lauveng i Frønsdal & Korbøl (2007). Naturtypen (figur 4) ligger helt
inntil nordgrensen for bekkekløften (figur 3), den er vestvendt og strekker seg mellom høydekotene
70 m og 120 m. En gammel og gjengrodd steingard finnes også her (figur 4). Vel 75 % av naturtypen
er bjørkehageutforming, mens resten best kan klassifiseres som einerhage/einerbakkeutforming. Noen
av einerne har tydelig søyleform. Det mest karakteristiske med naturtypen er alle de store og styva
bjørkene som vokser sammen med store einer. Bjørkene dominerer på sørsiden av naturtypen (figur
3), mens einerne dominerer på nordsiden. Flere knappenålslaver og arter ble registrert på bjørk og
flere arter med oseanisk utbredelse ble registrert på osp (se vedlegg 1). Naturtypen er vurdert som
lokalt viktig (C-verdi).
Det er flere små fosser i langs Tveismeelva, men ingen er såpass store at de kvalifiserer til å kunne
klassifiseres som naturtypen fossesprøytsone (se DN 2006). Dette fordi det bare dannes lite eller
ubetydelig fosserøyk, selv ved høye vannføringer. Disse regnes derfor ikke som fossesprøytsoner.
En naturtype mellom A og B verdi (bekkekløft og bergvegg), her med vekt på B-verdi, og en
naturtype med en C-verdi (hagemark), vurderes temaet samlet til en svak middels verdi (se også
Korbøl mfl. 2009). Det er et svært godt datagrunnlag bak vurderingen.

Rådgivende Biologer AS 2010

10

Rapport 1325

Figur 3. Lokaliseringene av naturtypene og rødlisteforekomstene ved Tveismeelva (forklaringer i
tekstboks).
Karplanter, moser og lav
En generell beskrivelse av vegetasjonen i tiltaks- og influensområdet er gitt av Frønsdal & Korbøl
(2007). De gav en god beskrivelse av vegetasjonen ved å dele tiltaksområdet opp mellom planlagt
kraftstasjon og inntak. En beskrivelse av vegetasjonen fra denne delen blir derfor ikke gjort her.
Derimot blir det gjort en kort beskrivelse av vegetasjonen i de avgrensa naturtypene (figur 2).
Bekkekløften beskrevet av Ihlen mfl. (2010) inneholder lavurtskog (B1) med trekk av storbregneskog.
I tresjiktet finnes bjørk, gråor, selje, rogn, osp og hassel, mens det i feltsjiktet finnes arter som for
eksempel skogburkne, sauetelg, hengeving, mjødurt, skogstjerneblom, fugletelg, sisselrot, vendelrot,
gauksyre, skjermsveve, revebjelle, mjødurt, gullris, tepperot, linnea, myrfiol, skogsnelle og lusegras.
Bekkekløfta har middels variasjon i substrater og habitater og samlet sett et middels rikt artsmangfold.
Av moser i skogbunnen i bekkekløfta kan nevnes den oseaniske arten heimose (Anastrepta orcadensis), samt andre arter som skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum), kystjamnemose
(Plagiothecium undulatum) og stortujamose (Thuidium tamariscinum).
Epifyttfloraen i bekkekløften er stort sett fattig, men flere steder ble det registrert arter i
lungeneversamfunnet: lungenever (Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria scrobiculata),
Micarea prasina s. lat. og Lecanora cf. leptyrodes på gråor. Lungenever også ble funnet på plantet
gran. Karakteristisk for bekkekløften er at den, spesielt i nedre del og på nordsiden av elva, inneholder
flere gamle og styva bjørketrær. Disse finnes også videre opp i lien og i hagemarken som grenser til
(se under naturtyper ovenfor). Barken på disse bjørkene er veldig grov og inneholder knappenålsarter
som fausknål (Chaenotheca brunneola), ofte sammen med Chrysothrix sp., gullnål (C. furfuracea) og
grønnsotnål (Calicium viride). Av andre epifytter på bjørk kan nevnes mørkskjegg (Bryoria
fuscescens), brun korallav (Sphaerophorus globosus), kystkorkje (Ochrolechia szatalaensis), bitterlav
(Pertusaria amara), barkragg (Ramalina farinacea) og madeirastry (Usnea maderensis). Disse artene
finnes spredt i det meste av tiltaksområdet. På et enkelt bjørketre helt ved bekkekløftens nedre grense
Rådgivende Biologer AS 2010
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ble det registrert en forekomst av messinglav (Xanthoria parietina). På osp og hassel ble henholdsvis
skorpefiltlav (VU) og rognelundlav (VU) registrert. Disse er omtalt i kapittelet om rødlistearter
ovenfor. Av andre arter på osp fra det samme området kan nevnes vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea),
barkravnlav (Lopadium disciforme), grynvrenge (Nephroma parile), grynfiltlav (Pannaria conoplea)
og stiftbrunlav (Parmeliella triptophylla). Av andre arter på hassel kan nevnes vanlig skriftlav
(Graphis scripta) og muslinglav (Normandina pulhella). På rogn, som finnes spredt i det meste av
området, finnes grynvrenge, vortekantlav (Lecanora chlarothera), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa)
og skålfiltlav (Protopannaria pezizoides). I øvrig ble det kun funnet vanlige laver i kvistlavsamfunnet
(vanlig kvistlav, papirlav, hengestry etc.). Blant epifyttiske moser kan nevnes ryemose (Antitrichia
curtipendula), matteblæremose (Frullania tamarisci) og krinsflatmose (Radula complanata).

A:

B:

C:

D:

Figur 4. Deler av naturtypen hagemark ved Tveisme. A: Storvokst einer. B og C: Styva bjørketrær.
D: Rester av en delvis gjengrodd steingard.
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På fuktige berg nær elva ble det bl.a. registrert noen suboseaniske arter: småstylte (Bazzania
tricrenata), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum) og rødmuslingmose (Mylia taylorii). Her
vokser også mange andre vanlige arter, for eksempel bekkegråmose (Racomitrium aquaticum) og
kaursvamose (Trichostomum tenuirostre). På stein og berg i elva forekommer rikelig med oljetrappemose (Nardia scalaris) samt andre vanlige arter for slike miljøer: Anomobryum julaceum, rødmesigmose (Blindia acuta), sprikesleivmose (Jungermannia obovata), mattehutremose (Marsupella
emarginata), elvetrappemose (Nardia compressa), buttgråmose (Racomitrium aciculare) og bekketvebladmose (Scapania undulata). På noe tørrere berg vokser bl.a. steindraugmose (Anastrophyllum
saxicola) og rustmose (Tetralophozia setiformis). Det ble også registrert et par arter som krever noe
rikere forhold, nemlig bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum) og fjærsaftmose (Riccardia
multifida). Liten mengde død ved gjør at det er lite vedboende arter og kun larvemose (Nowellia
curvifolia) ble registrert innenfor denne gruppen.
Floraen i hagemarken er ikke fullt så artsrik som den i bekkekløften. I tillegg til bjørk og einer, finnes
det også relativt mye osp samt noe hassel og rogn, spesielt i vestligste del av naturtypen. Feltsjiktet er
dominert av vanlige arter som blåbær, gauksyre, hårfrytle, smyle og skogsalat. I bunnsjiktet dominerer
moser som storkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus), etasjemose (Hylocomium splendens) og
fjærmose (Ptilium crista-castrensis). Epifyttfloraen i området er ikke spesielt rik, og det ble ikke
registrert uvanlige arter. På grov bark av bjørk ble flere epifyttiske knappenålslav registrert: fausknål
(Cheanotheca brunneola), ofte sammen med Chrysotrix sp., gullnål (C. furfuracea) og grønnsotnål
(Calicium viride). Av epifytter på bjørk kan nevnes brun korallav (Sphaerophorus globosus),
kystkorkje (Ochrolechia szatalaensis) og bitterlav (Pertusaria amara). Av arter på osp kan nevnes
vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), grynfiltlav (Pannaria conoplea) og stiftbrunlav (Parmeliella
triptophylla). De fleste av de nevnte artene fra hagemarken finnes også i bekkekløften.
Samlet sett består floraen av vanlige arter. Kombinasjonen med forekomstene av knappenålsarter, flere
oseaniske arter og noen nøysomme trekker verdien opp. Karplante, mose- og lavfloraen vurderes til
liten til middels verdi. Dette sammen med en svak middels verdi for naturtyper gir middels til liten
verdi for temaet terrestrisk miljø. Det er et svært godt datagrunnlag bak vurderingen.


Temaet terrestrisk miljø vurderes til middels til liten verdi.

VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET
RØDLISTEARTER
Skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis), en art som regnes som sårbar (VU), vokser på bark av
forskjellige løvtrær, men ser ut til å leve best på rikbarkstrær. I Sør-Norge har den sitt tyngdepunkt på
eik, mens den lenger nord vokser hyppigst på ask og osp (Tønsberg mfl. 1996). Skorpefiltlav er ikke
først og fremst truet av vannkraftutbygginger, men i følge rødlistebasen til Artsdatabanken i Norge
(www.artsdatabanken.no) er substratene for arten truet på sikt bl.a. pga. stort beitetrykk fra hjortedyr,
hogst og reduksjon i habitater. Tønsberg mfl. (1996) nevner også luftforurensning og veibygginger
som andre trusler. En redusert vannføring i Tveismeelva har derfor ingen virkning på forekomsten av
skorpefiltlav (se også Ihlen 2010).
Når det gjelder forekomsten av rognelundlav (Bacidia absistens) på hassel er situasjonen ganske lik
den for skorpefiltlav. I følge Artsdatabanken i Norge (www.artsdatabanken.no), er arten mest truet av
flatehogst og plukkhogst, og på Vestlandet, også av treslagsskifte. Redusert vannføring, har derfor i
utgangspunktet ingen negativ virkning på forekomsten av rognelundlav i Tveismeelva, selv om
forekomsten ble funnet omtrent 10 m fra elva. Trolig finns det også flere forekomster av arten i
området.
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De største truslene mot de to rødlisteartene er ikke redusert vannføring, men arealbeslag. Den
planlagte vannveien i dette prosjektet ligger ca. 35 m og 60 m fra rødlisteforekomstene (målt vinkelrett
i forhold til vannveien) av henholdsvis skorpefiltlav og rognelundlav. Med en planlagt vannvei på
maksimum 10 m fra rørets sørside, berører tiltaket disse forekomstene helt marginalt.
•
•

Samlet sett vurderes tiltaket å gi liten negativ virkning på rødlistearter.
Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for rødlistearter.

TERRESTRISK MILJØ
En redusering av vannføringen vil endre fuktighetsforholdene i bekkekløften, noe som er negativt for
de fuktighetskrevende artene i naturtypen. Kunnskapen om virkningen på kryptogamer av redusert
vannføring er mangelfull (se for eksempel Flatberg m.fl. 2006), men fuktighetskrevende arter som
finnes langs elva vil bli redusert i mengde ved redusert vannføring. Redusert vannføring vil også
medføre at den opprinnelige elvekantsonen gror igjen og at ny vegetasjon etableres (Andersen &
Fremstad 1986). I tillegg vil høst- og vårflommer gå omtrent som normalt og den planlagte
minstevannføringen vil gjøre at det fortsatt vil være en viss grad av fuktighet i naturtypen.
Lysforholdene vil være uendret.
Sprenging og graving av vannvei i tiltaksområdet i anleggsfasen er mest negativt for hagemarken, og
artene knyttet til den (figur 3). Dette arbeidet vil fragmentere naturtypen og redusere størrelsen på den
i denne perioden. I driftsfasen derimot, og når området gror igjen, vil ikke tiltaket ha noen negativ
virkning på naturtypen.
•
•

Samlet sett vurderes tiltaket å gi liten til middels negativ virkning på terrestrisk miljø.
Middels til liten verdi og liten til middels negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-)
for terrestrisk miljø.

Tabell 3. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for temaene rødlistearter og terrestrisk
miljø ved en eventuell utbygging av Tveisme kraftverk.
Tema

Verdi
Liten

Middels

Virkning
Stor

Stor neg. Middels Liten / ingen

Middels Stor pos.

Konsekvens

Rødlistearter

⏐------------⏐-----------⏐


⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐


Liten negativ (-)

Terrestrisk miljø

⏐------------⏐-----------⏐


⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐


Liten negativ (-)

AVBØTENDE TILTAK
To avbøtende tiltak kan gjennomføres for å redusere de negative endringene av tiltaket i Tveismeelva:
1) å opprettholde den foreslåtte minstevannføringen og 2) å unngå hogst i skogområdene nært inntil
elva. I tillegg til å hindre arealbeslag, er dette også viktig for å opprettholde solinnstrålingen og
luftfuktighet for artenes forekomster langs elva.
De berørte arealene, spesielt de som er nær elva, dekkes til med stedegen flora når nedgravd vannvei
tildekkes.
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VEDLEGG 1. NATURTYPEBESKRIVELSE
Områdebeskrivelse av hagemark (D05) ved Tveisme i Ullensvang herad
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per G. Ihlen på grunnlag av eget feltarbeid sammen med Olav
Overvoll den 12.05.2010. Det er snakk om en gammel, gjengrodd hagemark med grov, tidligere styvet
bjørk og innslag av einerhage med storvokst einer.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom høydekotene 70 m og 120 m. Geografisk
midtpunkt er UTMWGS84: 32V 376230, 6700515. I sør grenser lokaliteten diffust mot annen naturtype
(Tveismeelva bekkekløft og bergvegg), og i vest mot en kraftlinjetrase. I nord og øst går lokaliteten
gradvis over i annen lauvskog, mest med boreale arter med innslag av hassel og svartor. Naturtypen er
vestvendt og får lite eller ingen fuktighet tilført fra elva. Skogen står på trolig morenemasser.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Selv om lokaliteten i dag er sterkt preget av
gjengroing, kan naturtypen best karakteriseres som gammel hagemark. Vel 75 % av lokaliteten er av
utforming bjørkehage, mens resten, lengst mot nordvest, er en gammel einerhage/
einerbakkeutforming. Lokaliteten inneholder et 20-talls gamle, grove, tidligere styva hengebjørker
med grov, oppsprukken bark. I den delen av lokaliteten som er gammel einerhage er eineren storvokst,
med opptil 6 m høye trær med stammediametrer på over 30 cm. Noen er også søyleformet. Flere av
einerne er døende og flere har gått over ende. Vegetasjonstypen er en blanding av blåbærskog og
lavurtskog.
Artsmangfold: I tillegg til bjørk og einer, finnes det også relativt mye osp samt noe hassel og rogn,
spesielt i vestligste del av naturtypen. Feltsjiktet er dominert av vanlige arter som blåbær, gauksyre,
hårfrytle, smyle og skogsalat. I bunnsjiktet dominerer moser som storkransemose Rhytidiadelphus
triquetrus, etasjemose Hylocomium splendens og fjærmose Ptilium crista-castrensis. Epifyttfloraen i
området er ikke spesielt rik, og det ble ikke registrert uvanlige arter. På grov bark av bjørk ble flere
epifyttiske knappenålslav registrert: fausknål Cheanotheca brunneola, ofte sammen med Chrysotrix
sp., gullnål C. furfuracea og grønnsotnål Calicium viride. Av andre epifytter på bjørk kan nevnes brun
korallav Sphaerophorus globosus, kystkorkje Ochrolechia szatalaensis og bitterlav Pertusaria amara.
Av arter på osp kan nevnes vanlig blåfiltlav Degelia plumbea, grynfiltlav Pannaria conoplea og
stiftbrunlav Parmeliella triptophylla.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har for lengst gått ut av bruk og blir verken beitet eller
styvet i dag. Einerhagen er rester av tidligere produksjon av staur.
Fremmede arter: Det er plantet en del gran i området ovenfor lokaliteten. Noen større trær står nært
inntil lokaliteten og det ble også registrert spredning inn i området.
Skjøtsel og hensyn: Bortsett fra gjengroingen kan arealinngrep være en trussel mot lokaliteten (det er
planer om rørgate for småkraft i området). Ved eventuelle inngrep bør en så langt som mulig unngå å
felle de gamle bjørkene og einerne. Mulige skjøtselstiltak vil være rydding og gjeninnføring av beite.
Gran inne på lokaliteten bør fjernes forsiktig, uten å skade de gamle bjørkene.
Verdivurdering: Lokaliteten er relativt artsfattig og er i tillegg liten i utstrekning. Kombinasjonen
knappenålslaver og arter med oseanisk utbredelse (brun korallav, vanlig blåfiltlav og grynfiltlav)
trekker verdien noe opp, det samme gjør forekomsten av grovvokst, styva bjørk, selv om dette ikke er
uvanlig ved Hardangerfjorden. Ingen rødlistearter ble registrert i denne naturtypen, men skorpefiltlav
Fuscopannaria ignobilis (VU) og rongnelundlav Bacidia absistens (VU) er kjent fra bekkekløften som
hagemarken grenser mot. Potensiale for rødlistearter er derfor tilstede. På grunnlag av dette vurderes
lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).
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VEDLEGG 2. SPORLOGG PER G. IHLEN 12.05.2010
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