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FORORD 
 
 
På oppdrag fra ROVAS AS, har Rådgivende Biologer AS gjennomført en konsekvensvurdering for 
kryptogamer (lav og moser) og naturtyper til Nørlandselva kraftverk i Masfjorden (Hordaland). 
Rapporten bygger på en befaring til influensområdet den 17. juni 2010. Linn Eilertsen (Rådgivende 
Biologer AS) har utarbeidet kartet. 
 
Rådgivende Biologer AS takker ROVAS AS, ved Berit Leirset for oppdraget. 
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SAMMENDRAG 
 

Ihlen, P. G. 2009. 
Kryptogamer og naturtyper ved Nørlandselva i Masfjorden: Konsekvensvurdering. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1334, ISBN 978-82-7658-772-2, 19 sider. 

 
På oppdrag fra NOVAS AS, har Rådgivende Biologer AS gjennomført en konsekvensvurdering for 
kryptogamer (lav og moser) og naturtyper i Nørlandselva i Masfjorden ved en eventuell utbygging til 
småkraftverk. Rapporten bygger på en befaring til influensområdet den 17. juni 2010.   
 
Rødlistearter 
 
Alm regnes som ”nær truet” (NT) i Norge. For almen ved Nørlandselva er hogst den viktigste 
trusselen. Forutsatt at vannveien ikke medfører hogst av alm vil ikke tiltaket berøre denne 
rødlistearten.   
 
Vurdering: Middels verdi, ingen påvirkning og ubetydelig konsekvens for rødlistearter (-).   

 
 
Terrestrisk miljø 
 
Naturtypene fossesprøytsone og hagemark (orehage) er registrert og vurdert som henholdsvis viktig 
(B-verdi) og lokalt viktig (C-verdi). Naturtyper vurderes samlet sett til liten verdi.  I nedre del er det 
innmark og mye ung løvskog og ellers dominerer blåbærskoger. Med unntak av hinnebregne i 
fossesprøytsonen, ble bare vanlige arter registrert (også av lav og moser).  
 
En redusering av vannføringen vil endre fuktighetsforholdene langs berørt elvestrekning, noe som er 
negativt for de fuktighetskrevende artene langs og i elva, ved at de vil reduseres i mengde. Dette 
gjelder mest mosefloraen. Redusert vannføring vil også medføre at den opprinnelige elvekantsonen 
kan gro igjen og at ny vegetasjon etableres, men dette er lite sannsynlig siden tiltaket innebærer at vår- 
og høstflommer vil gå omtrent som normalt. Dette gjelder også for fossesprøytsonen. 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.  
 
Vegetasjonen rundt Storevatnet er kartlagt for å vurdere virkningene av reguleringen. Bare vanlige 
vegetasjonstyper ble registrert. Virkningene av vannstandsendringene på vegetasjonen vil først og 
fremst være negativt for urte- og grasøret i nordre del av innsjøen og innmarken i sør. Reguleringen vil 
her føre til mer forsumping og erosjon. Det vil bare bli en liten negativ virkning på de resterende 
vegetasjonstypene. Alle registrerte vegetasjonstypene er vanlige og ingen regnes som truet.  
 
Vurdering: Liten verdi, liten negativ virkning og liten negativ konsekvens for terrestrisk miljø (-).  
 
Flere avbøtende tiltak er foreslått. 
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INNLEDNING  
 

I forbindelse med at ROVAS AS planlegger å bygge Nørlandselva kraftverk i Masfjorden, samt 
vannuttak til settefiskanlegg, har Allskog BA tidligere utarbeidet en rapport om konsekvenser av 
tiltaket på ulike temaer innen biologisk mangfold (Nordvik 2008).  
 
Etter NVE sin gjennomgang av konsesjonssøknaden, ble det anbefalt å undersøke lav- og mosefloraen 
samt å utføre en detaljert kartlegging av vegetasjonstyper/naturtyper rundt det planlagt regulerte 
vannet. På oppdrag fra ROVAS AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en slik 
tilleggsundersøkelse.  
 
 

KORT OM TILTAKSPLANENE 
 

Detaljene i tiltaksplanene er redegjort for i konsesjonssøknaden og noe er også gjengitt i rapporten til 
Nordvik (2008). Derfor gjengis bare hovedtrekkene av planene her. Årlig energiproduksjon vil være 
11,1 GWh. 
 
Prosjektet planlegger å utnytte fallet mellom høydekote 135 m (inntak Storevatnet) og 10 m. 
Nedbørfeltet til Nørlandselva er på 13,8 km2, middelvannføringen er beregnet til 1780 l/s. Alminnelig 
lavvannføring er beregnet til 83 l/s. Det er planlagt en minstevannføring lik 5-persentilene for 
vassdraget. For Nørlandselva er dette 97 l/s på sommeren og 69 l/s om vinteren.   
 
Det planlegges å benytte Storevatnet som reguleringsmagasin. Normal vannstand er 135 moh og 
manøvreringsreglement for Storevatnet er gitt i tabell 1. 
 
 

Tabell 1. Foreslått manøvreringsreglement for Storevatnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det foreslås å regulere 1,0 meter opp og 1,0 meter ned i forhold til normalvannstand. Dette gir et 
reguleringsvolum på ca. 212 600 m3. Regulering vil skje via tappedam ved Storevatnets utløp, noe 
som vil påvirke vannføringen i elva i enkelte perioder. Kraftverket kjøres etter konstant damnivå.  
 
Videre er det planlagt å føre vannet i en nedgravd vannvei (figur 1).  
 
 
 

 

 
 
   

Normal 
vannstand  = NV 

Høyeste regulerte 
vannstand =HRV 

Laveste regulerte 
vannstand =LRV 

 
135,0 moh 

 
136 moh. 134,0 moh. 
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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 17. juni 2010. Flere lav- og mosearter ble samlet 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 substrater nær elvestrengen og i områdene der vannveien er 
planlagt. En av artene, Nardia compressa, er dokumentert ved belegg i De naturhistoriske samlinger, 
Bergen Museum, UiB. Det er ikke kjent andre undersøkelser av kryptogamfloraen fra tiltaksområdet 
(se også Artskart-tjenesten på www.artsdatabanken.no). 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 2 og følger malen for kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging 
av småkraftverk (Korbøl mfl. 2009). Temaene 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 2. Kriterier for verdisetting av rødlistearter og terrestrisk miljø (inklusivt naturtyper). Etter 
Korbøl mfl. (2009). Temaet fugl og pattedyr er behandlet i Nordvik (2008). 
 
Tema biomangfold Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

Rødlistearter 
Kilde: NVE-veileder 3-2009 

� Leveområder for arter i de tre 
strengeste kategoriene på nasjonal 
rødliste: Kritisk truet (CR) og 
sterkt truet (EN)  

� Områder med forekomst av flere 
rødlistearter 

� Arter på Bern liste II og Bonn liste 
I  

� Leveområder for arter i de 
laveste kategoriene på nasjonal 
rødliste: Sårbar (VU), nær 
truet, (NT) og datamangel 
(DD) 

� Andre leveområder 
� Leveområder for arter i 

kategorien NT på den 
nasjonale rødlisten, men som 
fremdeles er vanlige 

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 det ikke registrert rødlistede arter for Norge (Kålås mfl. 2006) annet enn alm (NT), 
som også ble registrert av (Nordvik 2008). Temaet får i følge Korbøl mfl. (2009) derfor middels verdi. 
Det er et svært godt datagrunnlag bak vurderingen. 
 
� Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  

 
 

 
Figur 1. Lokalisering av naturtyper i tiltaksområdet for Nørlandselva kraftverk.  
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TERRESTRISK MILJØ 
 
Verdifulle naturtyper 
Masfjorden kommune har tidligere foretatt naturtypekartlegging (Moe 2003) etter DN håndbok 13 (2. 
utgave 2006, oppdatert 2007), men det er ikke registrert prioriterte naturtyper i Naturbasen 
(http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/) fra det aktuelle området. Derimot angir Nordvik (2008) en 
fossesprøytsone og hagemark i øvre del av tiltaksområdet samt partier med gammel lauvskog og viktig 
bekkedrag. Fossesprøytsonen er kartlagt og verdisatt her, mens gammel lauvskog ikke er omtalt videre 
her fordi den ligger utenfor både tiltaks- og influensområdet. Å klassifisere noe som viktig bekkedrag i 
området er ikke gjort fordi elva ikke tydelig binder sammen andre naturmiljøer. I tillegg er 
vegetasjonen bare sammenhengende på den ene siden av elva. Derimot ble det kartlagt en ny naturtype 
på befaringen den 17.06.2010. Området ligger nord for Kleivvatnet, er dominert av svartor og kan 
klassifiseres som naturtype hagemark, orehage (D0507). Naturtypen er beskrevet i eget vedlegg og 
avgrenset i figur 1. Naturtypen er beitepåvirket og skogen har et åpent preg (figur 2). For 
artssammensetning, se kapittelet om karplanter, moser og lav. Naturtypen ble vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi). I tillegg ble det registrert en fossesprøytsone mellom Storevatnet og Kleivvatnet (avgrenset i 
figur 1). Fossesprøytsonen er vestvendt og inneholder store steinblokker og vertikale bergvegger på 
begge sider av selve fossen (figur 2C, D). Hinnebregne (figur 4) ble registrert på sørsiden av fossen. 
Mer utfyllende beskrivelse av naturtypen er gitt i eget vedlegg.  
 
Alle naturtypene er beskrevet i eget vedlegg og kartlagt i figur 1. Naturtypen fossesprøytsone er viktig 
(B-verdi) og hagemark, orehage er lokalt viktig (C-verdi). Dette gir liten til middels verdi i Korbøl 
mfl. (2009). 
 
A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 
Figur 2. Naturtyper ved Nørlandselva. A og B: Hagemark, orehage. C og D: Fossesprøytsone. Foto: 

Per G. Ihlen  
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Karplanter, moser og lav 
En generell omtale av vegetasjonen i tiltaks- og influensområdet er gitt av Nordvik (2008) som skriver 
at området mellom planlagt kraftstasjon og inntak består av bærlyng-, blåbær- og delvis 
småbregneskoger, samt røsslyng-/blokkebærskog. I nedre del er det mye ung løvskog med treslag som 
svartor, selje, bjørk, rogn, ørevier og hegg. I tiltaksområdets nedre deler veksler partiene med ung 
løvskog med innmark (figur 3A). Rikere vegetasjonstyper med enkelte edellauvtrær i bratte sørvendte 
lier berøres ikke av tiltaket. Omtrent fra høydekote 80 m og videre oppover, åpner landskapet seg noe, 
men det er fortsatt mye svartor inntil elva. Bak beltet med svartor er det meste av vegetasjonen i denne 
delen av tiltaksområdet dominert av blåbærskog med bjørk i tresjiktet (figur 3B, C). Av arter i 
feltsjiktet her kan nevnes røsslyng, bjønnskjegg, smyle, skrubbær, hengeving, blåtopp, skogstjerne, 
gullris, tepperot, rome og duskull. Langs Langevatnet og delvis også Kleivvatnet er det store belter 
dominert av flaskestarr. Enkelte granplantefelt finnes også i området ved Langevatnet. Området nord 
for Kleivvatnet er dominert av svartor og kan klassifiseres som naturtype hagemark, orehage (D0507). 
Naturtypen er beskrevet i eget vedlegg. Naturtypen er beitepåvirket og skogen har et veldig åpent 
preg. Feltsjiktet inneholder arter som sølvbunke, revebjelle, slåttestarr, engfrytle, gulaks, kystmaure, 
gauksyre, myrfiol og bjønnkam. I bunnsjiktet dominerer vanlig bjørnemose, etasjemose og 
kystkransemose. Svartortrærne har få epifytter med vanlige arter i ”kvistlavsamfunnet” som papirlav, 
kvistlav, grå fargelav og hengestry. Mellom Kleivvatnet og Storevatnet er det en fossesprøytsone (se 
ovenfor og eget vedlegg). Mange av kryptogamene fra elvestrekningen nedenfor finnes også her. Av 
eksempler kan nevnes mattehutre (Marsupella emarginata), bekketvebladmose (Scapania undulata), 
buttgråmose (Racomitrium aciculare), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum), pelssåtemose 
(Campylopus atrovirens), brun korallav (Sphaerophorus globosus) og vanlig knøllav (Placopsis 

gelida). Av andre kryptogamer finnes stor køllelav (Baeomyces placophyllus), rødmesigmose (Blindia 
acuta), stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og Fuscidea kochiana.  
 
A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 
Figur 3. Vegetasjon. A: Løvskog og innmark i nedre del. B: Blåbærskog nær elva. C: Blåbærskog i 

dalbunnen, samt åpent berg, i øvre del D: Innmark der vannveien er planlagt. Foto: Per G. Ihlen.  
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Karplantefloraen i fossesprøytsonen er interessant fordi den inneholder en forekomst av hinnebregne i 
berghyllene på siden av fossen. Av andre karplanter i fossesprøytsonen, mest på bergveggene, kan 
nevnes lusegras, fjellmarikåpe, hengeving, blåknapp og rosenrot. 
 
Vannveien er planlagt å gå gjennom mye av vegetasjonen nevnt ovenfor (med unntak av 
fossesprøytsonen). I nedre del, nedenfor høydekote 60 m og der broen krysser elva, er det planlagt at 
vannveien skal graves ned i innmarken (figur 3D). Innmarken her ser ut til å være delvis gjengrodd og 
inneholder arter som storsyre, knappsiv, engsoleie, gulaks, gråstarr, engrapp, løvetann, ryllik, 
marikåpe, englodnegras og flekkmarihand.   
 
Epifyttfloraen er stort sett fattig, selv om det flere steder er stor biomasse. På ask i nedre del, og inn 
mot innmarken, finnes Lecanora chlarothera, vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), Micarea 
lignaria, kystkorkje (Ochrolechia szatalaënsis) og brun korallav (Sphaerophorus globosus). Svartor er 
et treslag som finnes langs det meste av det berørte vassdraget, men det ble bare registrert vanlige arter 
som grå fargelav (Parmelia saxatilis), bristlav (Parmelia sulcata), gul stokklav (Parmeliopsis 
ambigua) og krusgullhette (Ulota crispa). I øvrig ble det kun funnet vanlige laver i kvistlavsamfunnet 
(vanlig kvistlav, kulekvistlav, papirlav, hengestry etc.).  
 
Samlet sett var det lite død ved i området og det ble bare registrert vanlige arter som for eksempel 
kysttornemose (Mnium hornum), rødmuslingmose (Mylia taylorii) og melbeger (Cladonia fimbriata) 
på dette substratet. 
 
I selve elveløpet, spesielt i nedre del av tiltaksområdet er det store matter med mattehutremose 
(Marsupella emarginata) og elvetrappemose (Nardia compressa). På fuktige berg nær, og delvis i, 
elva ble det registrert mosearter som for eksempel nervesotmose (Andreaea rohtii), sumplundmose 
(Brachythecium rivulare), rødmuslingmose (Mylia taylorii), buttgråmose (Racomitrium aciculare) 
bekkegråmose (Racomitrium aquaticum) og bekketvebladmose (Scapania undulata), samt lavene 
Fuscidea kochiana, Ionaspis lacustris, Porpidia sp., kulesaltlav (Stereocaulon pileatum), figur 4, 
vanlig knøllav (Placopsis gelida), vanlig steinskjegg (Pseudephebe pubescens), bekkekartlav 
(Rhizocarpon lavatum), Rhizocarpon cf. reductum og Rhizocarpon hochstetteri. På skyggefullt berg 
nær elvas nedre del er det flere forekomster av skimmmermose (Pseudotaxiphyllum elegans).  
 
På noe tørrere berg vokser bl.a. pelssåtemose (Campylopus atrovirens), blomsterlav (Cladonia 

bellidiflora), fnaslav (Cladonia squamosa), kystpute (Cladonia subcervicornis), pigglav (Cladonia 
uncinalis), bergfrostmose (Kiaeria blyttii), moseskjell (Massalongia carnosa), sandgråmose 
(Racomitrium canescens), svagråmose (Racomitrium macounii), grå fargelav (Parmelia saxatilis), 
fingersaltlav (Stereocaulon dactylophyllum), frynseskjold (Umbilicaria cylindrica). Skorpelaven 
Lecidea lapicidia s.lat. finnes også her. 
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Figur 4. Hinnebregne i fossesprøytsonen (øverst) og kulesaltlav (nederst). Foto: Per G. Ihlen.  
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I brev fra NVE datert 27. november 2009 ble det også bedt om en detaljert kartlegging av 
vegetasjonstyper/naturtyper rundt det planlagt regulerte Storevatnet. Et vegetasjonskart for denne 
delen av tiltaksområdet er gitt i figur 6. På begge sider av utløpet er det steinfyllinger mellom veien og 
Storevatnet (figur 5A). På steinene her er det pionerarter som sandgråmose (Racomitrium canescens) 
og heigråmose (Racomitrium lanunginosum) og enkelte skorpelav som Ionaspis lacustris, 
bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum) og Porpidia sp. På vestsiden av Storevatnet, og nord for 
steinfyllingen, er det blåbærskog med bjørk og noe furu i tresjiktet (figur 5B) og for eksempel blåtopp, 
smyle, skrubbær, hengeving, blåtopp, skogstjerne, gullris, tepperot og rome i feltsjiktet. Helt i 
Nordenden av Storevatnet er det et urte- og grasør (figur 5C) med arter som for eksempel slåttestarr, 
duskull, skrubbær, bjønnskjegg, tepperot og gråstarr. Sørvest for urte- og grasøret er det en mosaikk 
med røsslyng-blokkebær furuskog på de skrinne partiene og blåbærskog med furu og bjørk i noe mer 
fuktige forsenkninger. Også her preges floraen av artene nevnt under blåbærskogene ovenfor. Helt i 
Storevatnets sørøstside er det et granplantefelt og helt i sør er det et inngjerdet beiteområde (sau) med 
arter som ryllik, engkarse, hvitkløver, smyle, blåtopp og gulaks etc. (figur 5D).  
 
A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 
Figur 5. Vegetasjon rundt Storevatnet. A: Steinfylling. B: Blåbærskog. C: Urte- og grasør i nord. D: 
Innmarksbeite i sør. Foto: Per G. Ihlen.  

 
 
Samlet sett består floraen av vanlige arter. Vegetasjonstypene er også vanlige og ingen regnes som 
truet i Norge (Fremstad & Moen 2001). Innhold av enkelte oseaniske arter (for eksempel 
hinnebregne), trekker verdien opp. Karplante, mose- og lavfloraen vurderes til liten verdi. Dette 
sammen med liten til middels verdi for naturtyper gir liten verdi for temaet terrestrisk miljø. Det er et 
svært godt datagrunnlag bak vurderingen. 
 
� Temaet terrestrisk miljø vurderes til liten verdi.  
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Figur 6. Vegetasjonen ved Storevatnet.  

 
 
 

VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 

RØDLISTEARTER 
Alm regnes som ”nær truet” (NT) i Norge. Dette er en veldig svak kategori og gjelder for arter som 
ikke fyller kravene til kategoriene ”kritisk truet”, ”sterkt truet” eller ”sårbar”. Artsdatabanken i Norge 
bruker størrelsesordenen 5 % risiko for utdøing innen 100 år. Påvirkningsfaktorene for alm i Norge er 
i følge Artsdatabanken flatehogst, treslagskifte, intensivt beite og epidemier (”almesyke”). For almen 
ved Nørlandselva er hogst den viktigste trusselen. Forutsatt at vannveien ikke medfører hogst av alm 
vil ikke tiltaket berøre denne rødlistearten.   
 

• Tiltaket gir ingen påvirkning på rødlistearter. 

• Middels verdi og ingen påvirkning gir ubetydelig konsekvens for rødlistearter (-).   
 
 
TERRESTRISK MILJØ 
Tiltaket medfører redusert vannføring i Nørlandselva. Dette vil igjen endre fuktighetsforholdene for 
fuktighetskrevende arter knyttet til elvestrengen, noe som igjen fører til at disse reduseres i mengde. 
Redusert vannføring kan også medføre at den opprinnelige elvekantsonen gror igjen og at ny 
vegetasjon etableres (Andersen & Fremstad 1986), men siden tiltaket innebærer at høst- og 
vårflommer går omtrent som normalt, vil ikke gjengroing bli noe problem. I tillegg vil den planlagte 
minstevannføringen gjøre at det fortsatt vil være en viss grad av fuktighet langs elva. Mange av de 
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samme negative virkningene vil også gjelde for fossesprøytsonen ved redusert vannføring. 
   
Sprenging og graving av vannvei i tiltaksområdet i anleggsfasen er mest negativt for hagemarken 
(orehage), og artene knyttet til den (figur 1). 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. Også innmarken i nedre del vil raskt gro igjen etter at vannveien 
er lagt. 
 
I forhold til en dagens situasjon, vil tiltaket medføre at vannstanden i Storevatnet reguleres med ± 1 m. 
Kunnskapen om virkningen av slike tiltak på botaniske forhold er sammenfattet av Andersen & 
Fremstad (1986). Aktuelle virkninger av tiltaket i dette prosjektet er:  
 

- Arealer over demningsgrensa vil få noe hevet grunnvannstand, som igjen fører til forsumping.  
- Trær nær magasinet får redusert tilvekst.   
- Reguleringssonen medfører økt erosjon. Erosjonskreftene er større desto mer finkornet 

materialet er og desto brattere hellingen på terrenget er. 
 
Vegetasjonen rundt Storevatnet er gitt i figur 6. Virkningene av vannstandsendringene på 
vegetasjonen vil først og fremst være negativt for urte- og grasøret i nordre del av innsjøen og for 
innmarken i sør. Disse vegetasjonstypene vil ved HRV bli liggende under vann og når vannstanden 
igjen senkes vil det bli mer forsumping i disse områdene. På sikt vil også erosjonen bli tydelig her. De 
resterende vegetasjonstypene vokser på grovere materiale (steinfyllinger) og også en del på fast fjell 
(spesielt områdene med røsslyng-blokkebær furuskog og blåbærskog med bjørk i nordøst). Her vil det 
bare bli en liten negativ virkning. Det er verdt å merke seg at det i områdene rundt Storevatnet er en 
del blåtopp. Dette er en art som tåler store endringer i grunnvannet (Steinnes & Hveem 1985) og vi 
kan derfor forvente at arten vil øke i mengde.  
 

• Samlet sett vurderes tiltaket å gi liten negativ virkning på terrestrisk miljø. 

• Liten verdi og liten 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 Nørlandselva kraftverk. 

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor 

  Virkning 
Stor neg.   Middels    Liten / ingen    Middels    Stor pos. Konsekvens 

Rødlistearter ----------------------- 
                � 

---------------------------------------------------------- 
                                             � 

Ubetydelig (-) 

Terrestrisk miljø ----------------------- 
     � 

---------------------------------------------------------- 
                                         � 

Liten negativ (-) 

 
 
 

AVBØTENDE TILTAK 
 
To avbøtende tiltak kan gjennomføres for å redusere de negative endringene av tiltaket i Nørlandselva: 
1) å opprettholde den foreslåtte minstevannføringen og 2) å unngå hogst i skogområdene nært inntil 
elva. Når det gjelder minstevannføring, er foreslått minstevannføring, 97 l/s på sommerstid, i det 
minste laget. Det er viktig at spesielt de fuktighetskrevende artene får fuktighet i vekstsesongen og 
derfor vil det være et godt avbøtende tiltak å doble foreslått minstevannføring på sommerstid. I tillegg 
til å hindre arealbeslag, er det å unngå hogst også viktig for å opprettholde solinnstrålingen og 
luftfuktigheten for artene langs elva. Spesielt er det viktig å ta vare på almetrærne (NT). De berørte 
arealene dekkes til med stedegen flora når nedgravd vannvei tildekkes. Det foreslås også å etablere 
terskler ved utløpet av både Langevatn og Kleivvatnet for å opprettholde vannspeilet i disse innsjøene. 
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VEDLEGG 1. NATURTYPEBESKRIVELSER 
 

 

OMRÅDEBESKRIVELSE AV HAGEMARK, OREHAGE (D0507) 
VED KLEIVVATNET I MASFJORDEN KOMMUNE 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per G. Ihlen på grunnlag av eget feltarbeid den 17.06.2010. 
Det er snakk om en ung, og åpen hagemark med svartor.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom høydekotene 90 m og 110 m. Geografisk 
midtpunkt er UTMWGS84: 32 V 304413 6749062. I sør grenser lokaliteten mot Kleivvatnet. I nord, vest 
og øst går lokaliteten gradvis over i annen lauvskog, mest med bjørk. Naturtypen er sørvendt og får 
tilført fuktighet mest fra lisidene ovenfor. Skogen står på trolig morenemasser. 
  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten kan best karakteriseres som gammel 
hagemark, orehage (D0507). Det meste at naturtypen er dominert av svartor og derfor er den 
klassifisert som utforming orehage. Lokaliteten inneholder mest unge svartortrær, men også enkelte 
gamle individer. Enkelte bjørk og einer finnes også. Vegetasjonen er en blanding av blåbær-, 
småbregne- og lavurtskog. 
 
Artsmangfold: I tillegg til svartor, bjørk og einer i tresjiktet, finnes vanlige arter som sølvbunke, 
revebjelle, slåttestarr, engfrytle, gulaks, kystmaure, gauksyre, myrfiol og bjønnkam i feltsjiktet. I 
bunnsjiktet dominerer arter som storkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus), kystkransemose 
(Rhytidiadelphus loreus), etasjemose (Hylocomium splendens), storbjørnemose (Polytrichum 
commune) og fjærmose (Ptilium crista-castrensis).  Svartortrærne har få epifytter med vanlige arter 
som papirlav (Platismatia glauca), kvistlav (Hypogymnia physodes), kulekvistlav (H. tubulosa), grå 
fargelav (Parmelia saxatilis) og hengestry (Usnea filipendula). 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er i bruk og blir beitet.  
 
Fremmede arter: Det er plantet en del gran i området i nærheten, men ikke inn til lokaliteten. Det ble 
heller ikke registrert spredning av gran inn i naturtypen. 
 
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 svartortrærne.  
 
Verdivurdering: Lokaliteten er relativ artsfattig, den er liten i utstrekning og ingen rødlistearter ble 
registrert i naturtypen. På grunnlag av dette vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).  
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OMRÅDEBESKRIVELSE AV FOSSESPRØYTSONE (E05) 
VED KLEIVVATNET I MASFJORDEN KOMMUNE 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per G. Ihlen på grunnlag av eget feltarbeid den 17.06.2010. 
Det er snakk om en åpen fossesprøytsone.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom høydekotene 100 og 130 m mellom 
Kleivvatnet og Storevatnet i Masfjorden kommune. Fossesprøytsonen er vestvendt, åpen og med bratte 
fjellsider på begge sider av fossen. Det er i dette området selve fossesprøytsonen er, men her er det for 
bratt til å ferdes. I tillegg er det mye blokk mark i bunnen av lokaliteten, samt mye stein langs og i 
området der fossen slår ned.     
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen på kantene er fattig og består av en 
mosaikk av blåbærskog og lavurtskog. Utformingen er noe spesiell fordi de vertikale bergene på begge 
sider av fossen er blankskurte den kan verken kan klassifiseres moserik eller urterik utforming.  
 
Artsmangfold: Karplantefloraen i fossesprøytsonen er inneholder en fin forekomst av hinnebregne i 
berghyllene på sørsiden av fossen. Av andre karplanter i fossesprøytsonen, mest på bergveggene, kan 
nevnes lusegras, fjellmarikåpe, hengeving, blåknapp og rosenrot. Av fuktighetskrevende kryptogamer 
kan nevnes pelssåtemose (Campylopus atrovirens), rødmesigmose (Blindia acuta), stripefoldmose 
(Diplophyllum albicans), mattehutremose (Marsupella emarginata), buttgråmose (Racomitrium 
aciculare), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum), bekketvebladmose (Scapania undulata) og 
lavene brun korallav (Sphaerophorus globosus), vanlig køllelav (Baeomyces rufus), stor køllelav 
(Baeomyces placophyllus), vanlig knøllav (Placopsis gelida) og Fuscidea kochiana.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Fossesprøytsonen er intakt, men kan påvirkes negativt av redusert 
vannføring.  
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter.  
 
Skjøtsel og hensyn: Truslene mot fossesprøytsonen er først og fremst kraftutbygging. Kraftutbygging 
medfører redusert vannføring av elvestrekningen og derfor er det viktig å opprettholde 
minstevannføring.   
 
Verdivurdering: Den avgrensa fossesprøytsonen er liten i utstrekning. I tillegg er den artsfattig, både 
når det gjelder kryptogamer og karplanter. Det ble ikke funnet rødlistearter, men funnet av 
hinnebregne trekker verdien noe opp. På bakgrunn av dette vurderes verdien som viktig (B-verdi).  
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VEDLEGG 2. SPORLOGG PER G. IHLEN 17.06.2010 
 

 


