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FORORD 
 
 
På oppdrag fra Norsk Grønnkraft AS, har Rådgivende Biologer AS gjennomført en 
konsekvensvurdering for karplanter og kryptogamer (lav og moser) og naturtyper i Kvemma i 
Myrsetdalen i Lædal kommune (Sogn og Fjordane). Rapporten bygger på en befaring til 
influensområdet den 16. juli 2010. Linn Eilertsen (Rådgivende Biologer AS) har utarbeidet kartet. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Norsk Grønnkraft AS, ved Tone Hisdal for oppdraget. 
 

Bergen, 18. august 2010 
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SAMMENDRAG 
 
Ihlen, P. G. 2009. 

Botaniske registreringer ved Kvemma i Myrsetdalen i Lærdal: Konsekvensvurdering. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1337, ISBN 978-82-7658-775-3, 19 sider. 

 
På oppdrag fra Norsk Grønnkraft AS, har Rådgivende Biologer AS gjennomført en 
konsekvensvurdering for kryptogamer (lav og moser) og naturtyper i Kvemma i Lærdal ved en 
eventuell utbygging til småkraftverk. Rapporten bygger på en befaring til influensområdet den 16. juli 
2010.   
 
Rødlistearter 
 
Sprikeskjegg regnes som ”nær truet” (NT) i Norge. For sprikeskjegg ved Kvemma er sprenging av 
stein og graving i forbindelse med vannvei og adkomstvei til tunnelen den viktigste trusselen. 
Forutsatt at tiltaket ikke medfører sprenging av steinblokkene for sprikeskjegg, vil ikke tiltaket berøre 
rødlisteforekomsten:   
 
Vurdering: Middels verdi, ingen påvirkning og ubetydelig konsekvens for rødlistearter (0).   
 
Dersom det ikke tas hensyn til rødlisteforekomsten vil virkning og konsekvens bli følgende:   
 
Vurdering: Middels verdi, middels negativ påvirkning og middels negativ konsekvens*. 
 
 
Terrestrisk miljø 
 
Naturtypene bekkekløft og bergvegg er registrert og vurdert som en ”sterk” viktig (B-verdi) mest fordi 
den for det meste inneholder en rik og godt utviklet gråor-heggeskog, høystaude-strutseving-utforming 
(C3a). Naturtyper vurderes samlet sett til middels til stor verdi.  Karplante- mose- og lavfloraen er 
samlet sett middels rik og inneholder både vestlige og østlige arter. Karplante-, mose- og lavfloraen er 
vurdert til middels verdi. Dette sammen med middels til stor verdi for naturtyper gir middels verdi for 
temaet terrestrisk miljø. Det er et svært godt datagrunnlag bak vurderingen. 
 
En redusering av vannføringen vil endre fuktighetsforholdene langs berørt elvestrekkning, noe som er 
negativt for de fuktighetskrevende artene langs og i elva, ved at de vil reduseres i mengde. 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. Anleggsfasen med sprenging og graving av vannvei og anleggsvei er mest negativt. I 
driftsfasen derimot, og når vannvei og midlertidig vei er tildekket og grodd igjen, gir tiltaket bare liten 
negativ virkning.   
 
Vurdering:  
Middels verdi, middels negativ virkning og middels negativ konsekvens for terrestrisk miljø (- -) i 
anleggsfasen.  
 
Middels verdi, liten negativ virkning og liten til middels negativ konsekvens for terrestrisk miljø (-/- -) 
i driftsfasen.  
 
Flere avbøtende tiltak er foreslått. 
 
 
* Middels negativ virkning fordi det sannsynligvis finnes mer av arten på tilsvarende substrater i Myrsetdalen. 
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INNLEDNING  
 
I forbindelse med at Norsk Grønnkraft AS planlegger å bygge Kvemma kraftverk i Lærdal, har det 
tidligere vært utarbeidet en rapport om konsekvenser av tiltaket på ulike temaer innen biologisk 
mangfold (Spikkeland 2010).  
 
Etter NVE sin gjennomgang av utkastet til konsesjonssøknaden (brev datert 19.03.2010), ble det 
påpekt at det må gjøres avgrensning av de kjente naturtypelokalitetene, verdivurdere disse, liste arter 
herfra, vurdere konsekvensene av tiltaket på naturtypene og gi forslag til avbøtende tiltak. Av 
artsgrupper det bør fokuseres på nevner NVE spesielt lav og karplanter. På oppdrag fra Norsk 
Grønnkraft AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en slik tilleggsundersøkelse. Feltarbeidet ble 
utført den 16. juli 2010 
 
 

KORT OM TILTAKSPLANENE 
 

Detaljene i tiltaksplanene er redegjort for i konsesjonssøknaden og noe er også gjengitt i rapporten til 
Spikkeland (2010). Derfor gjengis bare hovedtrekkene av planene her. Årsproduksjon er beregnet til 
14,4 GWh, fordelt på 11,8 GWh sommerproduksjon og 2,6 GWh vinterproduksjon. Kraftverket vil ha 
en installert effekt på 4,9 MW.  
 
Prosjektet planlegger å utnytte fallet mellom høydekote 900 m (inntak) og 360 m (kraftstasjon). 
Nedbørfeltet til Kvemma er på 18,2 km2, middelvannføringen er beregnet til 571 l/s og alminnelig 
lavvannføring er beregnet til 18 l/s. Det er planlagt en minstevannføring på 50 l/s på sommeren og 20 
l/s om vinteren.   
 
Fra inntaket (en 15 m lang og 3,5 m høy dam) føres vannet først gjennom en ca. 800 m lang boret sjakt 
i fjell og deretter gjennom et ca. 800 m langt rør på vestsiden av Kvemma. Røret graves ned på hele 
strekningen. Det må bygges ca. 600 m ny vei frem til kraftstasjonen. Veien vil gå på østsiden av 
Kvemma og stort sett følge traseen for anleggsvei fra Nedre Kvemma gård til inntak for eksisterende 
minikraftverk. I tillegg bygges det midlertidig vei omtrent der nedgravd vannvei er opp til 
tunnelinnslaget i fjellet. 
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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 16. juli 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. Flere av de innsamlede artene er dokumentert ved belegg i De naturhistoriske samlinger, 
Bergen Museum, UiB. Det er ikke kjent andre undersøkelser av floraen fra tiltaksområdet (se også 
Artskart-tjenesten på www.artsdatabanken.no) annet enn de som er oppsummert av Spikkeland (2010: 
8). Av disse er det verdt å trekke forekomsten av den rødlistede (Kålås mfl. 2006) laven kort 
trollskjegg (NT) som ble funnet ved inntaksdamen ved eksisterende minikraftverk.  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 følgende trinn: 1) vurdering av verdi, 2) 
tiltakets virkning og 3) samlet konsekvensvurdering. Kriteriene for verdisettingen av de ulike temaene 
er gitt i tabell 1 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 1. Kriterier for verdisetting av rødlistearter og terrestrisk miljø (inklusivt naturtyper). Etter 
Korbøl mfl. (2009). Temaet fugl og pattedyr er behandlet i Spikkeland (2010). 
 
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 for eksempel 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 den 16. juli 2010 ble det registrert en rødlistet art for Norge (Kålås mfl. 2006). Dette var 
en forekomst av busklaven sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana) på mosedekket steinblokk (figur 1) 
omtrent midt i Myrsetdalen og omtrent 20 m vest for elveløpet. Lokaliseringen av forekomsten er vist 
i figur 3. Sprikeskjegg har den veldig svake truethetskategorien ”nær truet” (NT). 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. Voksested for sprikeskjegg vest for Kvemmas elveløp.  
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TERRESTRISK MILJØ 
 
Verdifulle naturtyper 
Det foreligger mye informasjon om naturtyper etter DN håndbok 13 (2. utgave 2006, oppdatert 2007) i 
Naturbasen (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/) fra Lærdal, men ingen fra det aktuelle området. 
Derimot kartla Spikkeland (2010) en gråor-heggeskog (F05) nedstrøms planlagt kraftstasjon og 
bekkekløft og bergvegg (F09) i et parti mellom inntak og kraftstasjon (figur 3). Spikkeland (2010) 
beskrev ikke bekkekløften etter DNs mal og det er derfor gjort i eget vedlegg her. Gråor-heggeskogen 
kartlagt av Spikkland strekker seg et godt stykke lengre mot vest og helt opp til bekkekløft og 
bergvegg lengre oppe. Selve gråor-heggeskogen som ligger utenfor bekkekløften, og som omtales av 
Spikkeland (2010), berøres verken av vannvei, anleggsvei eller kraftstasjon, og diskuteres derfor ikke 
videre her. Det meste av bekkekløften inneholder også naturtypen gråor-heggeskog (figur 4). Denne 
tilsvarer vegetasjonstypen i Fremstad (1997) gråor-heggeskog, høystaude-strutseving-utforming (C3a).  
 
 
A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 
 
Figur 2. Naturtypen bekkekløft og bergvegg ved 
Kvemma. A: Del av et gjel i nedre del av elvas 
østside. B: Rasmark på elvas vestside. C: 
Nordvendte bergvegger omtrent der tunnelen er 
planlagt D: Parti av Kvemma omtrent ved 
høydekote 400 m. Fotos: Per G. Ihlen 
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Figur 3. Avgrensning av naturtypen bekkekløft og bergvegg og forekomst av sprikeskjegg (NT) ved 
Kvemma i forhold til planlagt vannvei og midlertidig anleggsvei.   
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Vegetasjonstypen er ikke truet i Norge (Fremstad & Moen 2001). I Kvemma er den godt utviklet og 
har store kvaliteter. Det er først og fremst det store arealet den dekker (sammenhengende ned til den 
som ble avgrenset av Spikkeland 2010), artsmangfoldet av karplanter (se eget kapittel), urørtheten og 
variasjonen i substrater (blokker, bergvegger, bark, ved etc.), som trekker verdien på vegetasjonstypen 
opp. I tillegg er skogen kontinuitetspreget, dødt trevirke viser rimelig god kontinuitet og partiene 
nærmest elva er flompåvirket. De minst verdifulle delene av gråor-heggeskogen er de lengst unna elva. 
Alle disse egenskapene er verdier (DN-håndbok 13) som gjør at naturtypen bekkekløft og bergvegg, 
som her for det meste inneholder gråor-heggeskogen, verdisettes høyt. Av egenskaper som er viktige 
for bekkekløfter, og som også er finnes i bekkekløften i Kvemma, kan nevnes nordvendt helning, 
vertikale bergvegger, gjel og alle steinblokkene, spesielt nær elveløpet (figur 2). I tillegg inneholder 
bekkekløften et lite parti med rasmark (mosegrodde steiner), noe som også er viktig for bekkekløfter. 
Det som trekker verdien noe ned er at det bare ble funnet en rødlisteart med lav truethetskategori. 
Naturtypen vurderes som en ”sterk” viktig (B-verdi), som gir middels til stor verdi. 
 
Karplanter, moser og lav 
En omtale av vegetasjonen (figur 4) er gitt i kapittelet om naturtyper. Der kom det frem at det meste 
av vegetasjonen kan klassifiseres som gråor-heggeskog, høystaude-strutseving-utforming (C3a). I det 
følgende gis en beskrivelse av karplante-, mose- og lavfloraen i denne vegetasjonstypen. I tresjiktet 
dominerer gråor og inne i mellom er det hegg, bjørk og noe selje. Busksjiktet er lite utviklet, men 
enkelte forekomster av villrips (figur 5A) kan nevnes. Av arter i feltsjiktet, dominerer tyrihjem (figur 
5B). Av andre typiske arter er det også store mengder av engsnelle, firblad, gauksyre, maiblom, 
mjødurt, myrfiol, springfrø (figur 5C), skogstjerneblom, skogsvinerot, stankstorkenebb, trollurt, turt 
(figur 5D), vendelrot og kratthumleblom. Innimellom finnes også grassene lundrapp, hengeaks, 
sølvbunke, samt fjelltistel og rødknapp (mest i tiltaksområdets nedre del). 
 
A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

Figur 4. Gråor-heggeskog. Eldre (A) og yngre (B) skog. C: Område med strutseving. D: Noe 
fattigere område. Fotos: Per G. Ihlen.  
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A: 

 

B: 

C: 

 

D: 

Figur 5. Karplanter fra Kvemma. A: Villrips. B: Tyrihjelm. C: Springfrø. D: Turt. Fotos: Per G. 
Ihlen.  

 
 
På noe mer eksponerte områder ned mot elva, og der ikke sigevannspåvirkningen er så tydelig, er det 
noen partier med lavurtpreg med arter som bringebær, hårfrytle, jordbær, gulaks, engsmelle og 
engkvein. Av andre karplanter kan nevnes fjellmarikåpe, rosenrot, sisselrot og skjørlok på bergvegger. 
Stjernesildre finnes mest på utstabile og fine løsmasser nær elva. Av moser i bunnsjiktet kan nevnes 
følgende arter: Etasjemose (Hylocomium splendens), krusfagermose (Plagiomnium undulatum), 
prakthinemose (Plagiochila asplenioides), palmemose (Climacium dendroides figur 7A), 
kysttornemose (Mnium hornum), storkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus) og tujamose (Thuidium 
tamariscinum). Ved høydekote 350 m ble også fjellsprikemose (Oncophorus wahlenbergii) funnet. 
 
Epifyttfloraen på gråor i Kvemma viser en middels høy diversitet med en del arter fra 
lungeneversamfunnet, som for eksempel lungenever (Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria 
scrobiculata), grynvrenge (Nephroma parile) og lodnevrenge (Nephroma resupinatum). Som en 
kuriositet kan nevnes at et individ av skrubbenever ved høydekote 400 m var sterkt påvirket av 
parasitten Plectocarpon scrobiculata. Av andre kryptrogamer på gråor kan nevnes ryemose 
(Antitrichia curtipendula), gullnål (Chaenotheca furfuracea), brun barklav (Melanelixia subaurifera), 
bitterlav (Pertusaria amara), krinsflatemose (Radula complanata), barkragg (Ramalina farinacea), 
bristlav (Parmelia sulcata), vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), Lecanora albella (figur 6C) 
og krusgullhette (Ulota crispa). Grynstry (Usnea substerilis) vokser også spredt på gråorbark (figur 
6D), og ved basis av gråorstammene ble det funnet spredte forekomster av glansemose (Homalia 
trichomanioides).  Rogn har også mange av artene fra lungeneversamfunnet, som også har grynfiltlav 
(Pannaria conoplea), se figur 6A og filthinnelav (Leptogium saturninum). 
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A: 

 

B: 

C: 

 

D: 

Figur 6. Lav fra Kvemma. A: Grynfiltlav og skrubbenever på rogn. B: Vanlig knøllav ved elva. C: 
Lecanora albella på gråor og D: Grynstry på gråor. Fotos: Per G. Ihlen.  

 
Død ved finnes i flere nedbrytningsstadier, og det meste finnes som liggende død ved. Ved høydekote 
450 m ble det registrert en stor forekomst av stubbefauskmose (Herzogiella seligeri) på liggende død 
ved i et tidlig nedbrytingsstadium, mens det i bekkekløftens nedre del ble funnet en del mer nedbrutt 
liggende død gråorved med arter som fingersaftmose (Riccardia palmata), piggtrådmose 
(Blepharostoma trichophyllum) og grokornflik (Lophozia ventricosa s.lat.). 
 
På fuktige berg nær, og delvis nedsenket i, elva ble det registrert mosearter som for eksempel 
sumplundmose (Brachythecium rivulare), kammose (Ctedidium molluscum), trinnbekkemose 
(Hygrohypnum alpinum), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum), kildetvebladmose (Scapania cf 
uliginosa), bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum) og rødmakkmose (Scorpidium revolvens). 
Generelt er det lite skorpelav på stein langs elva, men noen funn av vanlig knøllav (Placopsis gelida) 
kan nevnes (figur 6B). På noe tørrere berg nær elva vokser bl.a. blomsterlav (Cladonia bellidiflora), 
grynrødbeger (Cladonia coccifera), fausklav (Cladonia sulphurina), krusputemose (Dicranoweisia 
crispula), moseskjell (Massalongia carnosa) og fingersaltlav (Stereocaulon dactylophyllum).  
 
De mest interessante substratene ved Kvemma er vertikale bergvegger og steinblokker som ligger 
spredt et stykke unna vestsiden av Kvemmas elveløp (figur 1, 2A, 2C). Gråor-heggeskogen har et tett 
løvverk, noe som i tillegg til skygge, også gir en del lokal fuktighet på disse substratene. Det var på et 
slikt voksested sprikeskjegg (NT) ble registrert (se ovenfor). Ofte dominerer store mosematter med 
fjærmose (Ptilium crista-castrensis). Også storkulemose (Bartramia helleriana), hjelmeblæremose 
(Frullania tamarisci), figur 7B, og skjerfmose (Apometzgeria pubescens) vokser her. Av lavarter kan 
nevnes store forekomster av kystgrønnever (Peltigera britannica), pulverragg (Ramalina pollinaria) 
og rund porelav (Sticta fuliginosa). 
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A: 

 

B: 

Figur 7. Moser fra Kvemma. A: Palmemose. B: Storkulemose. Fotos: Per G. Ihlen  

 
Floraen ved Kvemma er middels rik, og floraen består samlet sett av vanlige arter typisk for gråor-
heggeskoger, bekkekløfter og elver. Det som trekker verdien på floraen i Kvemma opp er, i tillegg til 
at det er middels rikt, også at det er både vestlige og østlige arter her. Vegetasjonstypene er også 
vanlige, og ingen regnes som truet i Norge (Fremstad & Moen 2001). Karplante-, mose- og lavfloraen 
vurderes til middels verdi. Dette sammen med middels til stor verdi for naturtyper gir middels verdi 
for temaet terrestrisk miljø. Det er et svært godt datagrunnlag bak vurderingen. 
 
 Temaet terrestrisk miljø vurderes til middels verdi.  

 
 

VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 
RØDLISTEARTER 
Sprikeskjegg 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. Trusselfaktorene 
for sprikeskjegg i Norge er i følge Artsdatabanken flatehogst og generell mangel på egnet substrat. 
 
For sprikeskjeggforekomsten ved Kvemma er sprenging av stein og graving i forbindelse med vannvei 
og midlertidig adkomstvei til tunnelen den viktigste trusselen (figur 3). Forutsatt at det tas hensyn til 
denne forekomsten, for eksempel ved at vannveien legges et godt stykke lenger opp i terrenget, vil 
ikke tiltaket berøre denne forekomsten.   
 

• Tiltaket gir ingen påvirkning på rødlistearter. 
• Middels verdi og ingen påvirkning gir ubetydelig konsekvens for rødlistearter (0).   

 
Dersom dette ikke tas hensyn til vil virkning og konsekvens bli følgende:   
 

• Tiltaket gir middels negativ påvirkning på rødlistearter*. 
• Middels verdi og middels negativ påvirkning gir middels negativ konsekvens for 

rødlistearter (- -).   
 
 
* Middels negativ virkning fordi det sannsynligvis finnes mer av arten på tilsvarende substrater i Myrsetdalen.  
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TERRESTRISK MILJØ 
 
Naturtypens beliggenhet i forhold til vannveien er vist i kart i figur 3. Tiltaket medfører redusert 
vannføring i Kvemma. 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, ventes 
ikke gjengroing å bli noe problem. Det er også viktig at Kvemma får tilført en del fuktighet fra 
lisisdene (del av restfeltet) som domineres av gråor-heggeskog, en vegetasjonstype med relativ fuktig 
jord. I tillegg vil den planlagte minstevannføringen gjøre at det fortsatt vil være en viss grad av 
fuktighet langs elva. 
   
Sprenging og graving av vannvei, og midlertidig anleggsvei fra kraftstasjonen og opp til tunnelen som 
er planlagt boret i fjell, er negativt for gråor-heggeskogen. Her er det viktig å skille mellom 
anleggsfase og driftsfase. I anleggsfasen blir påvirkningen av vegetasjonstypen stor negativ fordi dette 
innebærer hogst, graving og sprenging og dermed fragmentering og redusering av området. I 
driftsfasen derimot, når vannvei og anleggsvei er dekket til med stedegen masse, og skogen etter hvert 
gror igjen, vil ikke tiltaket bare ha liten negativ virkning (kun redusert vannføring).  
 
Anleggsfasen: 
 

• Samlet sett vurderes tiltaket å gi middels negativ virkning på terrestrisk miljø i anleggsfasen. 
• Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens for terrestrisk 

miljø (--) i anleggsfasen.  
 
 
Driftsfasen: 
 

• Samlet sett vurderes tiltaket å gi liten negativ virkning på terrestrisk miljø i driftsfasen. 
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten til middels negativ konsekvens for 

terrestrisk miljø (-/--) i driftsfasen.  
 
 
Tabell 2. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for temaene rødlistearter og terrestrisk 
miljø ved en eventuell utbygging av Kvemma kraftverk. 

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor 

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

Rødlistearter* ⏐------------⏐-----------⏐ 
                 

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

Ubetydelig (-) 

Terrestrisk miljø 
Anleggsfasen 

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

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

Middels negativ (- -) 

Terrestrisk miljø 
Driftsfasen 

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

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

Liten til middels negativ 
(- / - -) 

*Dersom tiltaket medfører sprenging av steinblokkene for sprikeskjegg, gir dette middels negativ virkning 
(middels fordi det sannsynligvis finnes mer av arten på tilsvarende substrater i Myrsetdalen) og dermed middels 
negativ konsekvens. 
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AVBØTENDE TILTAK 
 
To avbøtende tiltak kan gjennomføres for å redusere de negative endringene av tiltaket i Kvemma: 1) å 
opprettholde den foreslåtte minstevannføringen og 2) å unngå hogst i skogområdene nært inntil elva. 
Det er planlagt en minstevannføring på 50 l/s på sommeren og 20 l/s om vinteren. I tillegg kommer det 
inn et restfelt som i følge konsesjonssøknaden tilfører 92 l/s. Det er viktig at spesielt de 
fuktighetskrevende artene langs elva får fuktighet derfra i vekstsesongen, og derfor kan det vurderes å 
heve minstevannføringen noe på sommerstid, for eksempel til ca. 70 l/s.  
 
I tillegg til å hindre arealbeslag, er det å unngå hogst også viktig for å opprettholde lysforholdene og 
luftfuktigheten for artene langs elva. Spesielt er det viktig å ta vare på sprikeskjegg (NT). Den 
midlertidige anleggsveien dekkes til med stedegen flora når nedgravd vannvei tildekkes. De største 
naturverdiene i Myrsedalen er knyttet til gråor-heggeskogen og innen den finnes de største verdiene 
ned mot elva. Et annet avbøtende tiltak vil derfor være å legge nedgravd vannvei så langt opp i lien 
som mulig, slik at området nærmest elva spares.  
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VEDLEGG 1. BESKRIVELSE NATURTYPE 
 
 
Kvemma Bekkekløft og bergvegg (F09)

 
Geografisk avgrensning, sentralpunkt:   UTMWGS84: 32 V 433303 6767543 
Høyde over havet:      375 m – 750 m.  
Feltregistrert av:     Per G. Ihlen, 16. juli 2010 
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet Per G. Ihlen på grunnlag av eget feltarbeid den 16.07.2010. Det 
er også supplert med data frå Spikkeland (2010).  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Myrsetdalen i Lærdal, mellom høydekotene 375 
m og 750 m og er nordvendt. Bekkekløften er fleire steder dyp og spesielt på vestsiden er det store 
områder med vertikale bergvegger og gjel. Her er det for bratt til å ta seg ned. Løsmassene består av 
relativ fuktig jord i gråor-heggeskogen og flere utraste steiner og blokker, spesielt ned mot elveløpet. I 
tillegg inneholder bekkekløften et lite parti med rasmark (mosegrodde steiner).  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en bekkekløft og bergvegg (F09). Det 
aller meste av vegetasjonen i naturtypen kan klassifiseres som Fremstads (1997) gråor-heggeskog, 
høystaude-strutseving-utforming (C3a). Vegetasjonstypen er ikke truet i Norge. Ellers er det innslag 
av både blåbær- og lavurtvegetasjon i enkelte partier.   
 
Artsmangfold: I tresjiktet dominerer gråor og inne i mellom er det hegg, bjørk og noe selje. 
Busksjiktet har spredte forekomster av villrips. Av arter fra feltsjiktet i gråor-heggeskogen kan nevnes 
tyrihjem, engsnelle, firblad, gauksyre, maiblom, mjødurt, myrfiol, springfrø, skogstjerneblom, 
skogsvinerot, stankstorkenebb, trollurt, turt, vendelrot, kratthumleblom, lundrapp, hengeaks, 
sølvbunke, fjelltistel og rødknapp. 
 
På noe mer eksponerte områder ned mot elva, og der ikke sigevannspåvirkningen er så tydelig, er det 
noen partier med lavurtpreg med arter som bringebær, hårfrytle, jordbær, gulaks, engsmelle og 
engkvein. Av andre karplanter kan nevnes fjellmarikåpe, rosenrot, sisselrot, skjørlok, og stjernesildre. 
Av moser i bunnsjiktet kan nevnes følgende arter: Etasjemose (Hylocomium splendens), 
krusfagermose (Plagiomnium undulatum), prakthinemose (Plagiochila asplenioides), palmemose 
(Climacium dendroides), kysttornemose (Mnium hornum), storkransemose (Rhytidiadelphus 
triquetrus) og tujamose (Thuidium tamariscinum). Ved høydekote 350 m ble også fjellsprikemose 
(Oncophorus wahlenbergii) funnet. 
 
Epifyttfloraen på gråor inneholder arter fra lungeneversamfunnet, som for eksempel lungenever 
(Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria scrobiculata), grynvrenge (Nephroma parile) og 
lodnevrenge (Nephroma resupinatum). Av andre kryptrogamer på gråor kan nevnes ryemose 
(Antitrichia curtipendula), gullnål (Chaenotheca furfuracea), brun barklav (Melanelixia subaurifera), 
bitterlav (Pertusaria amara), krinsflatemose (Radula complanata), barkragg (Ramalina farinacea), 
bristlav (Parmelia sulcata), vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), Lecanora albella og 
krusgullhette (Ulota crispa). Grynstry (Usnea substerilis) vokser også spredt på gråorbark og ved 
basis av gråorstammene ble det funnet spredte forekomster av glansemose (Homalia trichomanioides).   
 
Av typiske arter på død ved finnes stubbefauskmose (Herzogiella seligeri), fingersaftmose (Riccardia 
palmata), piggtrådmose (Blepharostoma trichophyllum) og grokornflik (Lophozia ventricosa s.lat.). På 
fuktige berg nær, og delvis nedsenket i, elva ble det registrert arter som for eksempel sumplundmose 
(Brachythecium rivulare), kammose (Ctedidium molluscum), trinnbekkemose (Hygrohypnum 
alpinum), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum), bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum), 
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rødmakkmose (Scorpidium revolvens) og vanlig knøllav (Placopsis gelida). Av arter som vokser noe 
mer tørt kan nevnes blomsterlav (Cladonia bellidiflora), grynrødbeger (Cladonia coccifera), fausklav 
(Cladonia sulphurina), krusputemose (Dicranoweisia crispula), moseskjell (Massalongia carnosa) og 
fingersaltlav (Stereocaulon dactylophyllum).  
 
De mest interessante substratene ved Kvemma er vertikale bergvegger og steinblokker som ligger 
spredt et stykke unna Kvemmas elveløp. Her ble følgende arter registrert: fjærmose (Ptilium crista-
castrensis), storkulemose (Bartramia helleriana), hjelmeblæremose (Frullania tamarisci), skjerfmose 
(Apometzgeria pubescens), kystgrønnever (Peltigera britannica), pulverragg (Ramalina pollinaria), 
rund porelav (Sticta fuliginosa) samt sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana, NT). 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Bekkekløften er intakt.  
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter.  
 
Skjøtsel og hensyn: Truslene mot bekkekløften er først og fremst kraftutbygging. Kraftutbygging 
medfører redusert vannføring av elvestrekningen og derfor er det viktig å opprettholde 
minstevannføring. Arealbeslag er også en annen trussel.  
 
Verdivurdering: Bekkekløften i Kvemma er godt utviklet og har store kvaliteter. Det er først og 
fremst det store arealet den dekker, artsmangfoldet av karplanter, urørtheten og variasjonen i substrater 
(blokker, bergvegger, bark, ved etc.) som trekker verdien på vegetasjonstypen opp. I tillegg er skogen 
kontinuitetspreget, dødt trevirke viser rimelig god kontinuitet og partiene nærmest elva er 
flompåvirket. De minst verdifulle delene av gråor-heggeskogen er de lengst unna elva. Naturtypen 
vurderes som en ”sterk” viktig (B-verdi). 
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VEDLEGG 2. SPORLOGG KVEMMA PER G. IHLEN 16.07.2010
 

 


