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FORORD 
 
 
På oppdrag fra Norsk Grønnkraft AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en 
konsekvensvurdering for lav- og mosefloraen i en fossesprøytsone ved Spinnerifossen i Eidsberg 
kommune i Østfold. Rapporten bygger på en befaring til tiltaks- og influensområdet den 28. august 
2011 av Per G. Ihlen. Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, har utarbeidet kartene. Per G. Ihlen er 
dr. scient. i botanikk med spesialisering på kryptogamer. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Norsk Grønnkraft AS, ved Tone Hisdal for oppdraget. 
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SAMMENDRAG 
 
Ihlen, P. G. 2011. 

Lav- og mosefloraen i fossesprøytsonen ved Spinnerifossen i Eidsberg kommune, Østfold. 
Konsekvensvurdering. Rådgivende Biologer AS, rapport 1485, ISBN 978-82-7658-876-7, 15 
sider. 

 
På oppdrag fra Norsk Grønnkraft AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en 
konsekvensvurdering for lav- og mosefloraen i en fossesprøytsone ved Spinnerifossen i Eidsberg 
kommune i Østfold. Naturtypen fossesprøytsone er kartlagt og artssammensetningen i den er 
undersøkt. Virkningene at tiltaket på disse temaene er konsekvensvurdert. Avbøtende tiltak er 
foreslått. Rapporten bygger på en befaring til tiltaks- og influensområdet den 28. august 2011 av Per 
G. Ihlen. 
 
Rødlistearter 
Følgende rødlista arter ble registrert ved Spinnerifossen: Alm (NT), ask (NT) og skorpelaven Bacidina 
inundata (NT). Sistnevnte opptrer relativt rikelig på berg. Forekomsten av ask påvirkes ikke av 
tiltaket, mens forekomsten av alm trolig blir påvirket av anleggsarbeidet til inntaksdammen. Bacidina 
inundata påvirkes ikke av selve vannveien, men kan påvirkes negativt av hogst i forbindelse med 
graving av rørgaten fordi lysforholdene i skogen vil endres. Reduksjonen i vannføring vil trolig 
medføre at arten reduseres i mengde. Virkningen på Bacidina inundata vurderes til middels negativ. 
Samlet sett vurderes tiltaket å gi middels til liten negativ påvirkning på rødlistearter.  

- Middels verdi og middels til liten negativ påvirkning gir middels negativ konsekvens på 
rødlistearter. 

 
Naturtyper 
Naturtypen fossesprøytsone ble registrert på en lokalitet mellom høydekotene 80 og 90 m. 
Naturtypene er kartlagt og beskrevet etter mal fra DN, og består for det meste av en moserik 
utforming. Klassifisert ut fra NiN-systemet er den en mosaikk av fosse-eng og fosseberg. 
Fossesprøytsonen er for det meste intakt, men er liten i areal (0,3 daa). Fosseeng, fosse-berg og 
elveløp er i Norge vurdert som ”nær truete” (NT) naturtyper. Lokaliteten er vurdert som viktig (B-
verdi). Fossesprøytsonen er en vassdragstilknytta naturtype som påvirkes negativt av redusert 
vannføring. Utformingen ved Spinnerifossen er også påvirket av lysforholdene. Hogst i skogen vil 
derfor også være negativt.  

- Middels verdi og middels til liten negativ påvirkning gir middels negativ konsekvens på 
naturtyper. 

 
Lav og moser 
Karplantefloraen er kartlagt tidligere og derfor er bare lav- og mosefloraen undersøkt her. For det 
meste består floraen av vanlige arter, men det ble også gjort enkelte biogeografiske interessante funn. I 
tillegg krever flere av de registrerte artene rikere berg, noe forekomstene av for eksempel 
skortejuvmose, kammose, småfiltlav og Koerberiella wimmeriana viser. Vannveien vil ikke påvirke 
selve forekomstene av arter i fossesprøytsonen, men hogst av skogen ved siden av er negativt for de av 
artene som trives best under de nåværende lysforholdene. Redusert vannføring vil være negativt for de 
fuktighetskrevnede artene ved at de reduseres i mengde. En noe endret artssammensetning forventes. 

- Middels til liten verdi og middels til liten negativ påvirkning gir liten negativ konsekvens for 
moser og lav. 

 
Følgende avbøtende tiltak er foreslått:  

- Doble foreslått minstevannføring til 400 l/s for månedene i vekstsesongen (mai, juni og juli). 
- Unngå hogst i skogområdene nært inntil fossesprøytsonen og elva.  
- Legge rørgaten så langt vest som mulig slik at skogen nær fossesprøytsonen bevares. 
- Beholde forekomsten av alm ved inntaksdammen under anleggsarbeidet. 
- La det en til to dager i året gå flommer i vassdraget for å hindre gjengroing nær elvestrengen.  
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INNLEDNING  
 

I forbindelse med at Norsk Grønnkraft AS planlegger å bygge et vannkraftverk i Spinnerifossen i 
Eidsberg kommune i Østfold, ble det utarbeidet en egen rapport om virkningene på biologisk 
mangfold av Spikkeland (2008). Denne rapporten inkluderte temaene naturtyper, rødlistede arter, 
truete vegetasjonstyper og inngrepsfrie og sammenhengende naturområder (INON) og fulgte metoden 
til Brodtkorb & Selboe (2007). I brev datert 15. mars 2011 mener NVE at lav- og mosefloraen knyttet 
til fossesprøytsonen må kartlegges for å få et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere verdien av 
lokaliteten, jf. Vannressursloven § 23. På oppdrag fra Norsk Grønnkraft AS, har Rådgivende Biologer 
AS, ved Per G. Ihlen, gjennomført en slik undersøkelse av fossesprøytsonen i Spinnerifossen. 
Temaene rødlistearter, naturtyper og lav- og mosefloraen er også virknings- og konsekvensvurdert ut 
fra tiltaksbeskrivelsen. En naturtypebeskrivelse oversendes DN for innlegging i Naturbasen. 
Rapporten bygger på feltarbeid utført av Per G. Ihlen den 28. august 2011. Beskrivelser av generelle 
naturforhold fra området er gitt av Spikkeland (2008), og det henvises til denne for ytterligere 
informasjon.  
  
 

KORT OM TILTAKSPLANENE 
 
Spinnerifossen har et nedbørfelt på 211,5 km2. Middelvannføringen er på 3,57 m3/s, mens alminnelig 
lavvannføring er på 217 l/s. Vannføringen for et middels år for Spinnerifossen er vist i figur 1. For 
planlagt Spinnerifossen kraftverk er minste slukeevne på 0,3 m3/s. Det er foreslått en 
minstevannføring på 200 l/s hele året (figur 1).   
 
Ytterligere detaljer om tiltaksplanene er gitt i konsesjonssøknaden og gjentas derfor ikke her annet enn 
at planlagt inntak, vannvei og plassering av kraftstasjon er vist i forhold til naturtypen og i forhold til 
rødlistearter er vist i figur 4.  
 
 
 

 
Figur 1. Variasjon i vannføringen for et middels år (2001) før og etter utbygging av Spinnerifossen. 
Kilde: Norsk Grønnkraft AS.    
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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 28. august 2011. Ved bestemmelsene er det brukt stereolupe med 8 × 
forstørrelse og mikroskop (med blåfilter) med 40 ×, 100 × og 400 × forstørrelser. Navnsettingen følger 
Artskart på (www.artsdatabanken.no). Videre ble det utført søk etter informasjon i nasjonale databaser 
og nettbaserte karttjenester. Navnsettingen for vegetasjonstypene følger Fremstad (1997).  
 
Under feltarbeidet ble det samlet inn moser og lav på berg, stein, sand og jord i fossesprøytsonen. 
Epifytter ble sett etter på enkelte trær ved fossesprøytsonene. Flere av de innsamla artene er belagt ved 
De naturhistoriske samlinger ved Bergen Museum, Universitetet i Bergen. 
 

METODE FOR VERDISETTING OG KONSEKVENSVURDERING 
Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tretrinns prosedyre beskrevet i 
Håndbok 140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006). Fremgangsmåten er utviklet for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare. 
Metoden består av tre trinn: 1) Registrering og vurdering av verdi, 2) tiltakets virkning og 3) samlet 
konsekvensvurdering. Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert 
enkelt fagområde så objektivt som mulig. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene 
på denne måten, er å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. 
Det vil også gi en rangering av konsekvensene som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for 
hvor en bør fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
 
 
KRITERIER FOR VERDISETTING 
Kriteriene for verdisettingen for de ulike temaene er forsøkt standardisert etter skjema gitt i tabell 1. 
Dette følger inndelingen til Korbøl mfl. (2009). Rødlistekategoriene er oppdatert etter den siste norske 
rødlista (Kålås mfl. 2010). Verdien av de ulike deltemaene danner grunnlag for konsekvensvurdering. 
 

Tabell 1. Kriterier for verdisetting av temaene rødlistearter, naturtyper, moser og lav (Korbøl mfl. 2009). 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

RØDLISTEARTER 
Kilder: NVE-veileder 3-2009, 
Kålås mfl. (2010) 

� Andre områder 
 

Viktige områder for:  
� Arter i kategoriene sårbar (VU), 

nær truet (NT) eller datamangel 
(DD) i Norsk Rødliste 2010 

Viktige områder for:  
� Arter i kategoriene kritisk truet 

(CR) eller sterkt truet (EN) i 
Norsk Rødliste 2010 

� Arter Bern liste II, Bonn liste I 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Kilder: DN-håndbok 13,  
NVE-veileder 3-2009  
Lindgaard & Henriksen (2011) 

� Naturtypelokaliteter med verdi C 
(lokalt viktig) 

 

� Naturtypelokaliteter med verdi 
B (viktig) 

 

� Naturtypelokaliteter med verdi 
A (svært viktig) 
 

Lav og moser 

Kilde: Statens vegvesen – 
håndbok 140 (2006) 

� Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for distriktet 

� Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk 

� Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk 
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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av tiltaket 
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 som er aktuelle. For vegetasjon kan en grense på 
20 m fra fysiske inngrep være rimelig. 
 
 

VERDIVURDERING 
 

RØDLISTEARTER 
Ved befaringen den 28. august 2011 ble skorpelaven Bacidina inundata registrert på berg i øvre del av 
fossesprøytsonen (figur 2). Arten vurderes som ”nær truet” (NT) i Kålås mfl. (2010) og har i følge 
Artsportalen – med rødlista (www.artsdatabanken.no) en vid utbredelse i Norge nord til Finnmark. 
Den vokser på stein og berg nær bekker og elver, og er derfor, i følge Artsdatabanken, ”sårbar for 
regulering av vannstand, og forsvinner raskt ved neddemming eller tørrlegging”. I følge Coppins & 
Aptroot (2009) finnes arten oftest på berg nær elver som får mye skygge fra omkringliggende skog.  
 
Et stort individ av ask ble registrert på en øy midt i Spinnerifossen og ett rett ovenfor dammen (figur 
2). I følge Artsdatabanken er arten vurdert som ”nær truet” (NT) på grunn av en forventet 
populasjonsreduksjon forårsaket av soppen Chalara fraxinea. Redusert vannføring vil derfor ikke 
påvirke forekomsten i Spinnerifossen. Det må bemerkes at alm (NT) er registrert av Spikkeland (2008) 
og at det i brev fra NVE (15. mars 2011) ble bedt om å merke forekomsten på kart for å avklare 
eventuell konflikt med rørtrasé. Det må presiseres at det bare ett ungt og buskforma individ som ligger 
rett på vestsiden av dammen (figur 4). 
  
Med tre arter i laveste kategori (NT) vurderes rødlistearter til middels verdi (Korbøl mfl. 2009). 
 
A: 

 

B: 

 
Figur 2. Rødlistearter ved Spinnerifossen. A: Laven Bacidina inundata på berg i fossesprøytsonens 
øvre del. B: Ett individ av ask på et område omtrent midt i fossen. Foto: Per G. Ihlen. 
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TERRESTRISK MILJØ 
Verdifulle naturtyper 

På befaringen den 28. august 2011 ble den vassdragstilknyttede naturtypen fossesprøytsone (E05) 
registrert i tiltaksområdet (figur 3 og 4) mellom høydekotene 80 og 90 m. Naturtypene er kartlagt og 
beskrevet etter mal fra DN, og består for det meste av en moserik utforming. Klassifisert ut fra NiN-
systemet er den en mosaikk av fosse-eng og fosseberg. Fossesprøytsonen er i nedre deler karakterisert 
av en bratt bergvegg ned mot elvens vestside. I øvre deler er det flere horisontale bergflater der det er 
mulig å ta seg frem. I nedre deler er det uforsvarlig å ta seg ned ved høye vannføringer. I øvre deler av 
fossesprøytsonen avgrenses den av en tett skog gråor med mye storvokst osp inne i mellom. En del 
arter som trives best med skygge fra skog, og som i tillegg vanligvis finnes nær elver, ble registrert (se 
nedenfor). Skyggen fra denne skogen er derfor viktig for fossesprøytsonen. En detaljert beskrivelse av 
naturtypen er gitt i eget vedlegg. Fossesprøytsonen er for det meste intakt, men er liten (0,3 daa).  
 
Fosseeng og fosse-berg regnes også som ”nær truet” (NT) av Erikstad & Bakkestuen i oversikten over 
rødlista naturtyper i Norge (Lindgaard & Henriksen 2011). Fosseeng er også omtalt av Fremstad & 
Moen (2001). Det kan også nevnes at elveløp nå regnes som ”nær truet” (Mjelde 2011). På bakgrunn 
av dette og fordi artsmangfoldet er relativt rikt, bl.a. med en forekomst av Bacidina inundata, vurderes 
lokaliteten som viktig (B-verdi).   
 
En naturtype vurdert til viktig (B-verdi) gir middels verdi i Korbøl mfl. (2009). 
 
 
A: 

 

B: 

 
C:  

 

D:  

 
Figur 3. Fossesprøytsonen ved Spinnerifossen. A: Oversikt over fossen. B: Parti av av 
fossesprøytsonen med forekomster av Bacidina inundata. C: Bergvegger nedstrøms terskelen. D: 
Steinblokker og blankskurte berg i fossesprøytsonens nedre deler. Foto: Per G. Ihlen. 
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Lav og moser 

Karplantefloraen er tidligere beskrevet av Spikkeland (2008), og det henvises til den rapporten for 
utfyllende registreringer av karplanter. Her omtales bare de lav- og moseartene som ble registrert av 
undertegnede den 28. august 2011. På de fuktige og vertikale bergveggene i fossesprøytsonen ble 
bergpolstermose (Amphidium mougeotii), skortejuvmose (Anoectangium aestivum), rødmesigmose 
(Blindia acuta), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), pløsjamnemose (Plagiothecium 
succulentum), krusfagermose (Plagiomnium undulatum), berghinnemose (Plagiochila porelloides), 
opalnikke (Pohlia cruda), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum) og rømakkmose (Scorpidium 
revolvens) registrert. Det er også verdt å merke seg en stor forekomst av lurvteppemose (Porella 
cordeana), en art med et noe østlig tyngdepunkt i Norge og som er typisk for slike skyggefulle steder 
nær elver (Damsholt 2002).  
 

 
Figur 4. Geografisk avgrensing av naturtypen fossesprøytsone og lokaliseringen av to rødlistearter 
ved Spinnerifossen i Eidsberg kommune. 
 
På berg i fossesprøytsonen nær og/eller delvis nedsenket i elva ble vanlige arter som bergsotmose 
(Andreaea rupestris), klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum), Ionaspos lacustris, mattehutre 
(Marsupella emarginata), buttgråmose (Racomitrium aciculare), bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum), 
bekketvebladmose (Scapania undulata) og bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum) registrert. 
Flere blokklavarter (Porpidia spp.) ble også funnet, men disse er dårlig utredet taksonomisk selv om 
de er vanlige. Alle disse artene er vanlige langs hele elvestrekningen. Enkelte steder ble også 
evjebekkemose (Hygrohypnum eugyrium) registrert i slike fuktige miljøer. Det er få dokumenterte 
forekomster av arten i Norge.  
 
På noe tørrere og mer beskyttet berg ble storlundmose (Brachythecium rutabulum), bleikblonde 
(Chiloscyphus pallescens), grynrødbeger (Cladonia coccifera), kornbrunbeger (Cladonia pyxidata), 
palmemose (Climacium dendroides, figur 5), kammose (Ctenidium molluscum), bekkelær 
(Dermatocarpon luridum), småfiltlav (Fuscopannaria leucophaea), etasjemose (Hylocomium 
splendens), grå fargelav (Parmelia saxatilis), hinnenever (Peltigera membranacea), bred fingernever 
(Peltigera neopolydactyla), rødmarglav (Phaeophyscia endococcina), storkransmose (Rhytidiadelphus 
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triquetrus), Rhizocarpon hochstetterii, klobleikmose (Sanionia uncinata) og småsaltlav (Stereocaulon 
nanodes) registrert langs hele fossesprøytsonen, mens skorpelaven Koerberiella wimmeriana bare ble 
registrert på berg i nedre del. Sistnevnte funn er litt interessant fordi arten bare er registrert med 
spredte funn i Norge og da mest i høyereliggende strøk (www.artsdatabanken.no).    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Forekomst av palmemose (Climacium 
dendroides) ved Spinnerifossen. Foto: Per G. 
Ihlen. 

 
 
Epifyttfloraen er generelt fattig. På de store ospetrærne, som har størst potensial for interessante arter, 
ble bare hjelmblæremose (Frullania dilatata), krinsflatemose (Radula complanata) og en mellav-art 
(Lepraria sp.) registrert.   
 
Som nevnt ovenfor, ble det gjort enkelte biogeografiske interessante funn. I tillegg krever flere av 
artene rikere berg, noe forekomstene av for eksempel skortejuvmose, kammose, småfiltlav og 
Koerberiella wimmeriana viser. Ellers er lav- og mosefloraen relativ rik, men består mest av vanlige 
arter. Verdien på mose- og lavfloraen vurderes til middels til liten verdi. 
 
 

VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 
Nedenfor følger en vurdering av virkningene av tiltaket på rødlistearter, naturtyper og karplanter, lav 
og moser. Tiltakets innvirkning på fossesprøytsonene er også vist i figur 4. Verdi, virkning og 
konsekvens er sammenfattet i tabell 2.   
 
 
RØDLISTEARTER 
Skorpelaven Bacidina inundata (NT) er i følge Artsdatabanken, ”sårbar for regulering av vannstand, 
og forsvinner raskt ved neddemming eller tørrlegging”. Som nevnt trives den også på berg nær elver 
der det avgis mye skygge fra skogen omkring. Som det fremgår av figur 4 vil ikke vannveien/rørgaten 
påvirke selve forekomsten av arten. Derimot kan den påvirkes negativt av hogst i forbindelse med 
graving av rørgaten fordi lysforholdene i den omkringliggende skogen da vil endres. En annen negativ 
påvirkning er at tiltaket medfører en redusert vannføring. Som det fremgår ovenfor, planlegges en 
minstevannføring på 200 l/s hele året (middelvannføringen i elva er på 3,57 m3/s). I tillegg er 
kraftverkets minste slukeevne på 0,3 m3/s. Arten blir derfor trolig ikke bli borte fra lokaliteten, men vil 
sannsynligvis reduseres i mengde. Virkningen på Bacidina inundata vurderes til middels negativ.  
 
Forekomsten av ask (NT) påvirkes ikke av tiltaket (se også figur 4), mens forekomsten av almen trolig 
blir påvirket av anleggsarbeidet til inntaksdammen.   
 
Samlet sett vurderes derfor tiltaket å gi middels til liten negativ påvirkning på rødlistearter.  
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• Middels verdi og middels til liten negativ påvirkning gir middels negativ konsekvens på 
rødlistearter. 

 
 

TERRESTRISK MILJØ 
 

Verdifulle naturtyper 

Den registrerte fossesprøytsonen er en vassdragstilknytta naturtype som påvirkes negativt av redusert 
vannføring. Utformingen ved Spinnerifossen er også påvirket av lysforholdene. Skogen fra områdene 
omkring er derfor også viktig (se neste kapittel). Minstevannføring og kraftverkes minste slukeevne vil 
avbøte noe av den negative virkningen. I tillegg vil vår- og høstflommer gå omtrent som normalt.  
 
Samlet sett vurderes derfor tiltaket å gi middels til liten negativ påvirkning på naturtypen.  
 

• Middels verdi og middels til liten negativ påvirkning gir middels negativ konsekvens på 
naturtyper. 

 
Lav og moser 

De negative virkningene på rødlistearter og på naturtype gjelder også til en viss grad for mose- og 
lavfloraen. Som det fremgår av figur 4 vil ikke vannveien/rørgaten påvirke selve forekomstene av 
arter i fossesprøytsonen, men hogst av skogen ved siden av er negativt for de av artene som trives best 
under de nåværende lysforholdene. Redusert vannføring vil være negativt for de fuktighetskrevnede 
artene ved at de reduseres i mengde (Andresen & Fremstad 1986). En noe endret artssammensetning 
vil også kunne forventes.    
 
Samlet sett vurderes derfor tiltaket å gi middels til liten negativ påvirkning på lav og moser.  
 

• Middels til liten verdi og middels til liten negativ påvirkning gir liten negativ konsekvens for 
lav og moser. 

 
Tabell 2. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for planlagt vannkraftverk ved 
Spinnerifossen.  
 

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor 

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

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

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

Middels negativ (--) 

Naturtyper ----------------------- 
                   � 

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

Middels negativ (--) 

Lav og moser  ----------------------- 
            � 

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

Liten negativ (-) 

 



 
Rådgivende Biologer AS 2011 Rapport 1485 13 

 

AVBØTENDE TILTAK 
 
Fem avbøtende tiltak kan gjennomføres for å redusere de negative virkningene av tiltaket.  
 
- Tiltakshaver har foreslått en minstevannføring er på 200 l/s hele året. I tillegg kommer det noen få 
perioder (< 5 % i løpet av et år) der kraftvekets minste slukeevne (0,3 m3/s) kommer i tillegg til 
periodene med minstevannføringen (figur 1). For lav- og mosefloraen er det viktig å opprettholde 
minstevannføring i vekstsesongen. En minstevannføring på 200 l/s vil avbøte noe på dette, men for 
månedene mai, juni og juli, som er viktige deler av vekstsesongen, foreslås det å doble 
minstevannføringen til 400 l/s.    
 
- Unngå hogst i skogområdene nært inntil fossesprøytsonen og elva. Det fordi solinnstråling og 
luftfuktighet også er avgjørende for artenes forekomster langs elva.  
 
- Legge rørgaten så langt vest som mulig slik at skogholtet som grenser til fossesprøytsonen bevares 
mest mulig. 
 
- Om mulig kan også forekomsten av almen ved inntaksdammen spares i forbindelse med 
anleggsarbeidet.   
 
- For å hindre gjengroing nær elvestrengen, kan det ved jevne mellomrom (for eksempel en til to dager 
i året) være et godt avbøtende tiltak å la det gå store flommer i vassdraget. Dette er viktig fordi mange 
av moseartene er konkurransesvake (Hassel mfl. 2006) og utgår når elvekantsonen gror igjen.   
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VEDLEGG - NATURTYPEBESKRIVELSE 
 
Spinnerifossen Fossesprøytsone (E05) 

 
Geografisk avgrensning, sentralpunkt:    UTMWGS84: 32 V 631090 6604004 
Areal:        0,3 daa 
 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Per G. Ihlen på grunnlag av eget feltarbeid den 28. august 2011. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Spinnerifossen er en del av Lekumelva (Hæra) ved Mysen i Eidsberg 
kommune. Fossesprøytsonen ligger på vestsiden av fossen og mellom høydekotene 80 m og 90 m. 
Fossesprøytsonen er i nedre deler karakterisert av en bratt bergvegg ned mot elvens vestside, mens det 
i øvre deler er flere horisontale bergflater. Fossesprøytsonen avgrenses av en gråorskog med mye 
storvokst osp. Langs elveløpet opptrer glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Hele 
området ligger under marin grense. Klimaet er svakt oseanisk.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er fossesprøytsone (E05). Utformingene 
passer ikke helt med typene beskrevet i DN-håndbok 13, men er mest moserik. I følge NiN-systemet 
tilvarer fossesprøytsonen en mosaikk av fosse-eng og fossberg, som regnes som en nær truet 
naturtype. Fossesprøytsonen tilsvarer vegetasjonstypen ”fosse-eng” (Fremstad 1997).  
 
Artsmangfold: Karplantefloraen er tidligere beskrevet av Spikkeland (2008). Her omtales bare de lav- 
og moseartene registrert den 28. august 2011. På fuktige og vertikale bergveggene i fossesprøytsonen 
ble bergpolstermose (Amphidium mougeotii), skortejuvmose (Anoectangium aestivum), rødmesigmose 
(Blindia acuta), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), pløsjamnemose (Plagiothecium 
succulentum), krusfagermose (Plagiomnium undulatum), berghinnemose (Plagiochila porelloides), 
opalnikke (Pohlia cruda), lurvteppemose (Porella cordeana), bekkerundmose (Rhizomnium 
punctatum) og rømakkmose (Scorpidium revolvens) registrert.  
 
På berg i fossesprøytsonen nær og/eller delvis nedsenket i elva ble vanlige arter som bergsotmose 
(Andreaea rupestris), evjebekkemose (Hygrohypnum eugyrium), klobekkemose (Hygrohypnum 
ochraceum), Ionaspos lacustris, mattehutre (Marsupella emarginata), buttgråmose (Racomitrium 
aciculare), bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum), bekketvebladmose (Scapania undulata) og 
bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum) registrert som vanlige. På noe tørrere og mer beskyttet 
berg ble storlundmose (Brachythecium rutabulum), bleikblonde (Chiloscyphus pallescens), 
grynrødbeger (Cladonia coccifera), kornbrunbeger (Cladonia pyxidata), palmemose (Climacium 
dendroides), kammose (Ctenidium molluscum), bekkelær (Dermatocarpon luridum), småfiltlav 
(Fuscopannaria leucophaea), etasjemose (Hylocomium splendens), grå fargelav (Parmelia saxatilis), 
hinnenever (Peltigera membranacea), bred fingernever (Peltigera neopolydactyla), rødmarglav 
(Phaeophyscia endococcina), storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus), Rhizocarpon hochstetterii, 
klobleikmose (Sanionia uncinata) og småsaltlav (Stereocaulon nanodes) registrert langs hele 
fossesprøytsonen, mens skorpelaven Koerberiella wimmeriana ble registrert på berg i nedre del. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Vannføringen i fossen er ikke redusert. Fossesprøytsonen kan påvirkes 
negativt av redusert vannføring og arealbeslag.    
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  
 
Skjøtsel og hensyn: Truslene mot fossesprøytsonen er knyttet til redusert vannføring. Derfor vil 
slipping av minstevannføring være et avbøtende tiltak dersom naturtypen utnyttes til 
vannkraftproduksjon.      
 
Verdivurdering: Naturtypen er på grunn av artsmangfoldet og forekomsten av Bacidina inundata, 
vurdert som viktig (B-verdi).   


