
 

 
 

Supplerende biologiske undersøkelser 
for planlagt Dravlaus kraftverk i 

Volda kommune 
 
 

 
 
 

 

 

 

R 

A 

P 

P 

O 

R 

T 

  

      Rådgivende Biologer AS 1642 



  
 



Rådgivende Biologer AS  
 

 

RAPPORTENS TITTEL: 

Supplerende biologiske undersøkelser for planlagt Dravlaus kraftverk i Volda kommune 

FORFATTER: 
Per G. Ihlen 

OPPDRAGSGIVER: 

Dravlaus Kraft AS ved Hermod Seim 

OPPDRAGET GITT: ARBEIDET UTFØRT: RAPPORT DATO: 

Sommeren 2012 2012 23. november 2012 

RAPPORT NR: ANTALL SIDER: ISBN NR: 

1642 27 978-82-7658-946-7 

EMNEORD: 

- Konsekvensvurdering 
- Små kraftverk 
- Biologisk mangfold 

- Naturtyper 
- Lav 
- Moser 

 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsiden: Parti av den øverste bekkekløften i Dravlauselva. Foto: Per G. Ihlen. 
 



 
Rådgivende Biologer AS 2012 Rapport 1642 4 

FORORD 
 
I forbindelse med Dravlaus Kraft AS (SUS) sine planer om et vannkraftverk i Dravlauselva, ble det av 
NVE (i brev datert den 4. juni 2012) stilt krav til tilleggsundersøkelser på fisk og på lav- og moser. 
Det ble presisert at det skulle utføres elektrofiske på strekningen fra sjøen og opp til 
vandringshinderet. Dette for å dokumentere om elvestrekningen benyttes årlig eller sporadisk til 
gyting. Gyte- og oppvekstforholda for ungfisk skulle også vurderes og anadrom strekning og 
vandringshinderet skulle kartlegges og fotodokumenteres. Konsekvenser for fiskestammen og mulige 
avbøtende tiltak skulle også vurderes. I tillegg var det også krav om at lav- og mosefloraen skulle 
kartlegges. Rådgivende Biologer AS har, ved Per G. Ihlen, utført disse biologiske 
tilleggsregistreringene. Feltarbeidet ble utført den 9. juli 2012. Biologiske undersøkelser etter en 
tidligere mal fra NVE er utført av Spikkeland (2007).   

 
Per G. Ihlen er dr. scient. i botanikk med spesialisering på kryptogamer (lav og moser). Rådgivende 
Biologer AS har selvstendig eller sammen med andre konsulenter utarbeidet over 300 
konsekvensutredninger for tilsvarende prosjekter.  
 
Rapporten har til hensikt å oppfylle de krav som Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) stiller 
til dokumentasjon av biologisk mangfold og vurdering av konsekvenser ved bygging av småkraftverk. 
Det må derfor presiseres at prosjektet er så lite at det ikke er krav om konsekvensutredning etter Plan- 
og bygningsloven. Kurt Urdal, Harald Sægrov og Linn Eilertsen (Rådgivende Biologer AS) takkes for 
henholdsvis oppgjøring og beskrivelse av fisken i vassdraget og for utarbeidelse av kart. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Dravlaus Kraft AS ved Hermod Seim, for oppdraget. 
 

Bergen, 23. november 2012 
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SAMMENDRAG 
 
Ihlen, P. G. 2012. 

Supplerende biologiske undersøkelser for planlagt Dravlaus kraftverk i Volda kommune.  

Rådgivende Biologer AS, rapport. 27 sider. ISBN 978-82-7658-946-7. 
 

Dravlaus Kraft AS planlegger å bygge Dravlaus Kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal. 
Kraftverket planlegger å utnytte fallet mellom kotene 265 m og 20 m. Kraftverket gir en installert 
effekt på 4,3 MW og en årsproduksjon på 15,4 GWh. Det planlegges minstevannføring tilsvarende 
alminnelig lavvannføring på 60 l/s hele året. Vannveien er planlagt som nedgravd rør på sørsiden av 
elveløpet og blir totalt 2900 m lang. Rådgivende Biologer AS har her utarbeidet supplerende 
biologiske undersøkelser for deltemaene ”verdifulle naturtyper”, ”karplanter, moser og lav”, 
”verdifulle lokaliteter” og ”fisk og ferskvannsorganismer”.   
 
Terrestrisk miljø 

En bekkekløft og bergvegg med C-verdi og en med B-verdi, en liten gråor-heggeskog med C-verdi og 
et viktig bekkedrag med B-verdi ble registrert. Temaet verdifulle naturtyper er vurdert til middels 
verdi. De fleste skogdekte områdene består av blåbærskog med dominans av bjørk. På noe rikere og 
fuktigere partier finnes små mosaikker med lågurt- og småbregneskoger. Gråor-heggeskoger, samt 
enkelte høgstaudearter finnes spredt langs elveløpet. Karplante-, mose- og lavfloraen består mest av 
vanlige arter for de registrerte vegetasjons- og naturtypene i tiltaks- og influensområdet. Verdien av 
temaet er derfor vurdert til liten til middels verdi, mest fordi artsmangfoldet ikke er spesielt stort i 
verken lokal eller regional målestokk. Temaet terrestrisk miljø har samlet sett middels til liten verdi.  
 
Naturtypen bekkekløft og bergvegg påvirkes negativt ved at fuktighetskrevende arter på berg får 
redusert vannføring og redusert luftfuktighet. Gråor-heggeskogen er påvirket av flommer. Etablering 
av kraftverket vil redusere hyppigheten av flommene, noe som medfører at vegetasjonen i feltsjiktet 
endrer karakter. Det viktige bekkedraget påvirkes bare negativt ved plutselige utfall i kraftstasjonen. 
Tiltaket er vurdert til å gi middels negativ virkning for verdifulle naturtyper. Redusert vannføring 
medfører at fuktighetskrevende lav- og mosearter langs elva reduseres i mengde, samt at 
elvekantvegetasjonen trolig gror ytterligere mot elveløpet. Tørketålende arter vil utkonkurrere de 
fuktighetskrevende artene. Vannveien er planlagt langs eksisterende veitrase og virkningen av denne 
er liten negativ. Samlet sett vurderes tiltaket å gi middels negativ virkning på karplanter, moser og lav. 
 

Middels til liten verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens for terrestrisk miljø 
(--). 
 
Akvatisk miljø  
I Dravlauselva finnes et viktig bekkedrag, utforming viktig gytebekk, og den rødlista naturtypen 
elveløp (NT). Temaet verdifulle lokaliteter vurderes her til middels verdi. Tydelige vandringshindre i 
form av en dam (1,5 m høy) og en foss (3 m høyt) finnes ved høydekote 20 m og avstanden herfra til 
utløpet i sjø er 435 m. Med en gjennomsnittlig elvebredde på ca 8 meter blir det totale vanndekte 
arealet ca 3500 m² ved middelvannføring. Det er enkelte grunne høler og substratet er grovt og for det 
meste dominert av stein med enkelte blokkdominerte områder. Inne i mellom er det mindre partier 
dominert av grov grus, som kan være egnet som gytesubstrat.  
 
Det ble elektrofisket på to stasjoner (60 m2 og 120 m2) på den potensielt anadrome delen av 
Dravlauselva den 9. juli 2012. Samlet fangst var 18 aure. Det er trolig bare stasjonær bekkeaure 
oppstrøms vandringshinderet. Liten årlig tilvekst indikerer lave vanntemperaturer, og det er trolig at 
elva er for kald til at laks har vellykket rekruttering. Alle årsklasser fra 1+ (klekket 2011) til 7+ 
(klekket 2005) var representert, noe som viser at det har vært rekruttering alle disse årene. Den største 
auren (lengde: 30 cm, vekt: 306 g) var en kjønnsmoden hunn og hadde et utseende som indikerer en 
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sjøaure, men det er usikkert om denne har vært ute i sjøen, eller om den har tilbrakt hele livet elva. 
Lav tettheten av aure, liten størrelse for aure med høy alder og den stagnerende veksten ved liten 
størrelse, er typisk for ferskvannstasjonære aurebestander i elver. Dersom en antar en fangsteffektivitet 
på 50 % ved elektrofisket, tilsier fangsten en gjennomsnittlig fisketetthet på ca 18 aure pr 100 m² og 
totalt ca 500-1000 aure på hele strekningen. Den årlige rekrutteringen av aure med smoltstørrelse (ca 
15 cm) anslås til 100-200. Det er sannsynlig at det gyter sjøaure i Dravlauselva, men 
smoltproduksjonen er lav. I antall er trolig bekkeaure i flertall også på den anadrome strekningen. 
Temaet akvatisk miljø er samlet sett vurdert til middels verdi.  
 

Tiltaket medfører redusert vannføring oppstrøms vandringshinderet, der det mest er småfallen 
bekkeaure. Dette er også negativt for naturtypen elveløp i det samme området. Nedstrøms planlagt 
kraftstasjon berører tiltaket normalt ikke fisken eller elveløpet annet enn ved plutselige utfall i 
kraftstasjonen. Redusert vannføring i sommersesongen vil gi noe redusert biologisk produksjon og kan 
gi noe endret artssammensetning på berørt strekning. Samlet sett vurderes virkningen for akvatisk 
miljø å være liten negativ. 
 
Middels verdi og liten negativ virkning gir middels til liten negativ konsekvens (--/-)  
 
Avbøtende tiltak  

Det er viktig at inngrepene gjøres så små og så skånsomt som mulig. Avbøtende tiltak som 
minstevannføring og terskler for lav- og mosearter i bekkekløftene og minstevannføring og 
forbislippingsventil for fisk, er foreslått. 
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DRAVLAUS KRAFTVERK- UTBYGGINGSPLANER 
 

Planlagt Dravlaus kraftverk har et nedbørfelt (figur 1) på 12,5 km2. Middelvannføringen i 
Dravlauselva er beregnet 1,19 m3/s.  Inntaket for planlagt kraftverk ligger på høydekote 265 m. 
Kraftstasjon er planlagt å ligge på høydekote 20 m med avløp tilbake til Dravlauselva. Vannveien er 
planlagt som nedgravd rørgate på omtrent 2,9 km, hovedsakelig langs eksisterende stølsvei. Inntak, 
vannvei og kraftstasjon er vist i figur 1 og i figur 3. Det er ingen planer om reguleringsmagasin. 
Kraftverkets maksimale slukeevne er på ca. 2,1 m3/s. Kraftverket gir en installert effekt på 4,3 MW og 
en årsproduksjon på 15,4 GWh. Det planlegges minstevannføring tilsvarende alminnelig 
lavvannføring på 60 l/s hele året. Fram til inntaket planlegges en permanent vei på 350 m, omtrent 
parallelt med vannveien. For ytterligere detaljer om tekniske planer og hydrologiske data, henvises til 
konsesjonssøknaden og til Spikkeland (2007).  

 

 
 
Figur 1. Beliggenhet og nedbørfelt, samt plassering av planlagt inntaksområde, vannvei og 
kraftstasjon for Dravlaus kraftverk.  
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DATAGRUNNLAG OG METODE  

 

DATAGRUNNLAG 
Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen er basert på en dags 
befaring til tiltaksområdet den 9. juli 2012. Det er videre funnet informasjon fra eksisterende og 
relevant litteratur fra området. Det er også utført søk i nasjonale databaser og nettbaserte karttjenester. 
Datagrunnlaget er vurdert som godt: 3 (jf. tabell 1). 
 

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlags-
data (etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 
1 Mangelfullt datagrunnlag 
2 Middels datagrunnlag 
3 Godt datagrunnlag 

 
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.  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 
Liten                              Middels                                Stor 
 ---------------------------------------------------------- - 

                               �Eksempel 

 

Trinn 2: Tiltakets virkning 

Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket 
antas å medføre for de ulike tema, og graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og 
virkning av mulige endringer dersom tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra 
stor negativ til stort positiv virkning (se eksempel under). 
 
 

 Virkning 

   Stor neg.                 Middels neg.                    Liten / ingen                Middels pos.                  Stor pos. 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                 � Eksempel 
 

Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 

Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens (se figur 2).  
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Figur 2. ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et 
tema framkommer ved å sammenholde områdets verdi 
for det aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på 
temaet. Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra 
meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor 
negativ konsekvens (– – – –). En linje midt på figuren 
angir ingen virkning og ubetydelig/ingen konsekvens 
(etter Statens Vegvesen 2006). 
 
  

 

BIOLOGISK MANGFOLD 
Temaet biologisk mangfold inkluderer her temaene rødlistearter, akvatisk miljø og terrestrisk miljø 
med unntak av deltemaet fugl og pattedyr. Her følges malen i NVE-Veileder nr. 3-2009, ”Kartlegging 
og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk” (Korbøl mfl. 2009). De 
registrerte naturtypene er også vurdert i forhold til oversikten over rødlista naturtyper i Norge 
(Lindgaard & Henriksen 2011). Vanlige vegetasjonstyper er omtalt i kapittelet om karplanter, lav og 
moser der det skal lages en ”kort og enkel beskrivelse av vegetasjonens artssammensetning og 
dominansforhold” (Korbøl mfl. 2009) og at vegetasjonstypeinndelingen skal følge Fremstad (1997). 
Verdisettingen er vist i tabell 2. Nomenklaturen følger Artskart på www.artsdatabanken.no.  
 

Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

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) 
 

Karplanter, moser og lav 

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 

AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 

Kilde: DN-håndbok 15 

� Andre områder � Ferskvannslokaliteter med verdi 
B (viktig) 

� Ferskvannslokaliteter med verdi 
A (svært viktig) 

Fisk og ferskvannsorganismer 

Kilde: DN-håndbok 15 
DN-håndbok 15 ligger til grunn, men i praksis er det nesten utelukkende verdien for fisk som blir vurdert her  
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDE  
 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også 
omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. Tiltaksområdet til planlagt Dravlaus 
kraftverk omfatter inntaksområdet, vannveien og veien til inntaket.  
 
Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områder nær 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 og naturtyper som er aktuelle. For vegetasjon 
kan en grense på 20 m fra fysiske inngrep være rimelig (men ofte mer i områder med for eksempel 
fosserøykpåvirkning). Hele elveløpet mellom inntak og utløp for kraftverket vil også inngå i 
influensområdet, siden den vil få redusert vannføring. 
 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE  
 
De generelle naturforholdene i tiltaks- og influensområdet er tidligere beskrevet av Spikkeland (2007). 
Her er derfor bare de viktigste forholdene gjengitt. Området består for det mest av gneisbergarter. 
Dette er harde og sure bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer. I bunnen av Dravlausdalen 
dominerer mektige moreneavsetninger. Flere innsjøer drenerer mot Dravlausdalen, der Dravlauselva 
faller forholdsvis jevnt mot Dalsfjorden i øst. Lokalt opptrer mindre områder med torv og myr.  
 
Tiltaks- og influensområdet har et svakt oseanisk klima med årsnedbør på Ekset og Fiskåbygd på 
henholdsvis 1 668 og 2 010 mm. Årsmiddeltemperaturen målt på Fiskåbygd er 6,5 °C, med juli som 
varmeste måned (13,0 °C) og januar som kaldeste måned (– 0,7 °C). De nedre delene av 
tiltaksområdet inngår i sørboreal vegetasjonssone, mens de mer høyereliggende områdene inngår i 
mellomboreal vegetasjonssone. Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjeller i temperatur, 
spesielt sommertemperatur, mens vegetasjonsseksjoner henger sammen med oseanitet der fuktighet og 
vintertemperatur er de viktigste klimafaktorene. Det aller meste av området ligger i den sterkt 
oseaniske seksjon, humid underseksjon og bare den aller nederste delen ligger i den klart oseaniske 
seksjonen (Moen 1998). 
 
Mye av tiltaks- og influensområde er påvirket av både granplantefelter, hogstflater, beite (sau) og 
veier. Ved planlagt kraftstasjon er det et inntak for settefiskanlegget nær fjorden. Noe høyere opp 
(høydekote 81 m) ligger inntaket til et kommunalt vannverk.  
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VERDIVURDERING 
 

KUNNSKAPSSTATUS FOR BIOLOGISK MANGFOLD 
En oppsummering av kartlagte naturtyper i Volda kommune er gitt av Holtan & Jordal (2008). Det er 
tidligere ikke registrert naturtyper etter DN-håndbok 13 (2007) i tiltaks- og influensområdet. Den 
nærmeste kartlage naturtypen er en lokalt viktig beiteskog (C-verdi) ved Dravlauslia. Undersøkelser 
om biologisk mangfold i tiltaks- og influensområdet er tidligere også utført av Spikkeland (2007). I 
Artsdatabankens Artskart er det noen artsregistreringer fra området. Vassdraget er ikke et nasjonalt 
laksevassdrag og ligger ikke i en nasjonal laksefjord (www.dirnat.no). Det nærmeste er Ørstaelva i 
Ørstafjorden. 
 
 
RØDLISTEARTER 
Av terrestriske arter er det ikke registrert andre rødlistearter (Kålås mfl. 2010) enn de som tidligere er 
rapportert av Spikkeland (2007). Det er ikke observert elvemusling eller ål ved de foretatte 
undersøkelsene. Elvemusling er heller ikke registrert i forbindelse den fylkesvise kartleggingen av 
arten (Sandaas & Enerud 2009, 2011a, b). Ål har imidlertid anledning til å vandre opp i vassdraget og 
utnytte den anadrome strekningen. Lav vanntemperatur og bratt terreng ved vandringshinderet gjør det 
lite sannsynlig at ål kan vandre forbi anadromt hinder. Temaet rødlistearter behandles derfor ikke 
videre her. 
 
 

 
Figur 3. Registrerte naturtyper etter DN-håndbok 13 (2007) i forbindelse med planlagt Dravlaus 
kraftverk. Avgrenset viktig bekkedrag tilsvarer også vandringsmulighetene for anadrom fisk og 
vandringshinderet er ved naturtypens øvre grense.  
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TERRESTRISK MILJØ  
 
Verdifulle naturtyper  
På befaringen den 9. juli 2012 ble det registrert og avgrenset totalt fire naturtyper etter DN-håndbok 
13 (2007). Den geografiske beliggenheten til disse er gitt i figur 3. For en mer detaljert beskrivelse av 
hver naturtype, henvises til vedlegg 1 i rapporten. 
 
Helt øverst i tiltaksområdet er det en bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft (F0902), som går 
over i en gråor-heggeskog, utforming flommarksskog (F0501). Naturtypene er gjengitt i figur 4. 
Sistnevnte naturtype tilsvarer vegetasjonstypen gråor-heggeskog i Fremstad (1997). Det er lågurtmark 
som dominerer i vegetasjonstypen, men det finnes også partier med blåbærmark. I tresjiktet dominerer 
gråor, og delvis også bjørk og en og annen selje. Naturtypen er intakt, men skogen er relativ ung. Den 
nevnte bekkekløften ligger mellom høydekotene 220 m og 230 m. Også denne naturtypen er intakt og 
inneholder flere vertikale bergvegger. Vegetasjonen domineres av blåbærskog og småbregneskog, men 
inneholder også enkelte rikere partier med lågurtskog. Bjørk, gråor, rogn og enkelte planta grantrær 
dominerer i tresjiktet. Begge naturtypene er små i areal og inneholder ingen sjeldne eller rødlista arter. 
Det er heller ingen spesielle skogverdier i disse. På bakgrunn av dette vurderes verdien på begge 
naturtypene som lokalt viktige (C-verdi).  
 
 

  
  

Figur 4. Del av øvre del av bekkekløft og bergvegg i Dravlauselva, øvre (t.v.). Gråor-heggeskog 
nedenfor øvre bekkekløft (t.h.). Foto Per G. Ihlen. 
 
 
Mellom høydekotene 120 m og 160 m er det en større bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft 
(F0902). Vegetasjonen er dominert av blåbærmark på de fattigste områdene og en mosaikk av 
småbregne- og lågurtmark på de noe mer rike og fuktige delene av naturtypen. Også her er det mye 
bjørk i tresjiktet, men inne i mellom er det noe hassel (figur 5), hegg og rogn. Bekkekløften er 
påvirket av alle granplantefeltene som flere steder finnes nede i bekkekløften (figur 5). Den avgrensa 
lokaliteten er relativ stor i utstrekning, men inneholder ingen spesielle arter eller skogverdier. Derimot 
utgjør den en viktig naturtype i et område som ellers er meget påvirka av granplantefelter. På 
bakgrunn av dette vurderes verdien som viktig (B-verdi).  
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Figur 5. Del av bekkekløft og bergvegg i Dravlauselva, nedre (t.v.). Forekomst av hassel med flere 
epifytter i bekkekløften (t.h.). Foto Per G. Ihlen. 
 
 
Helt i nedre deler av Dravlauselva, fra havnivå og opp til omtrent høydekote 20 m, er naturtypen 
viktig bekkedrag, utforming viktig gytebekk (F0604), avgrenset (figur 3). Naturtypen er 
fotodokumentert i figur 9. Vegetasjonen langs elveløpet er dominert av gråor-heggeskog, med 
dominans av gråor i tresjiktet. Av andre treslag kan nevnes hegg, rogn, bjørk, selje og plantet gran. 
Naturtypen har både en bro som krysser elveløpet og en anleggsvei som går helt ned til elveløpets 
nedre del.  I tillegg er den et sted plastret med større stein med tanke på flomsikring. Lokaliteten er 
relativ liten i utstrekning, men siden det ble påvist aure, er den regnet som en viktig gytebekk (se neste 
kapittel). På bakgrunn av dette vurderes verdien som viktig (B-verdi).  
 
Dravlaus renner forholdsvis slakt på berørt strekning og det er derfor ikke observert fosserøykinfluert 
fastmarksskogsmark, også kalt «fosserøykskog», her (Ihlen & Eilertsen 2012). Ingen truete 
vegetasjonstyper (sensu Fremstad & Moen 2001) ble observert. To små naturtyper etter DN-håndbok 
13 (2007) vurdert til C-verdi og to større vurdert til B-verdi, gjør at temaet verdifulle naturtyper er 
vurdert til middels verdi.   
 
Karplanter, moser og lav 
I det følgende gis en oversikt over vegetasjonstypene (Fremstad 1997) i tiltaks- og influensområdet og 
artssammensetningen i disse. Deretter beskrives generelle trekk av floraen, spesielt av lav- og 
mosefloraen, langs områdene som berøres av redusert vannføring og av planlagte arealbeslag.  
 
De fleste skogdekte områdene består av blåbærskog (A4) med dominans av bjørk. På noe rikere og 
fuktigere partier nær elveløpet er det små mosaikker med lågurt- (B1) og småbregneskoger (A5). Det 
er også enkelte høgstaudearter spredt langs elveløpet. Foruten bjørk, ble det også registrert gråor, rogn, 
selje og plantet gran i tresjiktet. Vanlige blåbærskogsarter er blåbær, blåtopp, etasjemose, smyle, 
tepperot og skogstjerne. Av småbregne- og lågurtarter kan nevnes bjønnkam, fugletelg, gullris, 
hengeving, skogstorkenebb og teiebær.  
 
Gråor-heggeskoger finnes både som egen naturtype og som den dominerende vegetasjonstypen i et 
viktig bekkedrag avgrenset i nedre del. Av arter fra feltsjiktet herfra kan nevnes bjønnkam, einstape, 
firkantperikum, gulaks, hengeving, krattlodnegras, skogstorkenebb, storfrytle, sølvbunke, teiebær og 
turt. Av arter bra bunnsjiktet ble hinnenever (Peltigera membranacea), kystkransmose 
(Rhytidiadelphus loreus) og stortujamose (Thuidium tamariscinum) i denne vegetasjonstypen.  
 
Epifyttfloraen på bark og/eller kvist av bjørk består av vanlige arter som for eksempel bleikskjegg 
(Bryoria capillaris), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes) og grå fargelav (Parmelia saxatilis). På 
enkelte storvokste stammer i den nederste bekkekløften, og nær elveløpet vokser, det noe brun 
korallav (Sphaerophorus globosus, figur 6). På rogn i det samme området, som er det treslaget som 
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inneholder flest epifytter naturtypen, er det registrert ryemose (Antitrichia curtipendula), blæremose-
art (Frullania sp.), grynvrenge (Nephroma parile) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla).  På hassel i 
bekkekløftens nedre del vokser bitterlav (Pertusaria amara), grynfiltlav (Pannaria conoplea), 
stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) og Thelotrema lepadinum. På enkelte seljetrær med grov 
sprekkbark ble det registrert grynvrenge (Nephroma parile) og krusgullhette (Ulota crispa). 
 
Av vanlige moser som vokser nær, og delvis nedsenket i, det meste av elveløpet kan nevnes arter som 
rødmesigmose (Blindia acuta), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), mattehutre (Marsupella 
emarginata), bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum), elvetrappemose (Nardia compressa), 
buttgråmose (Racomitrium aciculare), Rhizocarpon amphibium, bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum, 
figur 6) og bekketvebladmose (Scapania undulata). Flere steder langs elva er det mindre og ustabile 
jord- og sandansamlinger med arter som kysttornemose (Mnium hornum), vårmose-art (Pellia sp.), 
teppekildemose (Philonotis fontana), pløsjamnemose (Plagiothecium succulentum), bekkerundmose 
(Rhizomnium punctatum) og en torvmoseart (Sphagnum sp.). På steinblokker og bergvegger som står 
opp fra selve elveløpet, og som har noe tørrere forhold, kan nevnes krusknausing (Grimmia torquata), 
randkvistlav (Hypogymnia vittata), kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), skålfiltlav 
(Protopannaria pezizoides), sandgråmose (Racomitrium canescens s.lat.), heigråmose (Racomitrium 
lanunginosum), klobleikmose (Sanionia uncinata), fingersaltlav (Stereocaulon dactylophyllum), 
skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum) og frynseskjold (Umbilicaria cylindrica). 
 
Karplante-, mose- og lavfloraen består for det meste av vanlige arter for de registrerte vegetasjons- og 
naturtypene i tiltaks- og influensområdet til planlagt Dravlaus kraftverk. Verdien av karplante-, mose- 
og lavfloraen vurderes til liten til middels verdi, mest fordi artsmangfoldet ikke er spesielt stort i 
verken lokal eller regional målestokk.  
 

• Temaet terrestrisk miljø vurderes samlet sett til middels til liten verdi.  
 

 

  
  

Figur 6. Bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum) nær elveløpets øvre del (t.v.) og brun korallav 
(Sphaerophorus globosus) på bjørk i nedre bekkekløft. Foto Per G. Ihlen. 
 
 
AKVATISK MILJØ  
 
Verdifulle lokaliteter  
Verdifulle lokaliteter jfr. DN håndbok 15 (2000), om kartlegging av ferskvannslokaliteter, henviser 
videre til DN Håndbok 13 (2007) om naturtyper. I Dravlauselva er det en naturtype som er kartlagt og 
beskrevet som et viktig bekkedrag, utforming viktig gytebekk. For ytterligere detaljer om naturtypen, 
se vedlegg 1. Naturtypen er vurdert som viktig (B-verdi). I oversikten over rødlista naturtyper, er 
elveløp (NiN-terminologi) vurdert som en ”nær truet” (NT) naturtype i Norge (Lindgaard & 
Henriksen 2011). Temaet verdifulle lokaliteter vurderes derfor her til middels verdi. 
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Fisk og ferskvannsorganismer 
Fra utløpet i sjø og opp til vandringshinderet (figur 7), ved høydekote 20 m, er elven 435 m lang og 
med en gjennomsnittlig elvebredde på ca 8 meter blir det totale vanndekte arealet ca 3500 m² ved 
middelvannføring. Vandringshinderet er tydelig og er en dam laget i mur forbindelse med eksisterende 
inntak til settefiskanlegget (figur 7). Dette vandringshinderet er ca. 1,5 m høyt. Ovenfor der igjen er 
det et fossefall med et fritt fall på omtrent 3 m. Nedstrøms vandringshinderet renner elva med slak 
helning på hele strekningen (figur 9) og det er ingen fosser og bare unntaksvis fast berg. Det er 
enkelte grunne høler og substratet er grovt og for det meste dominert av stein (dominerende 
kornstørrelse 64 til 256 mm). Innimellom er det også enkelte blokkdominerte områder (kornstørrelse 
256 til 4096 mm). Mellom steinene og blokkene er det mindre partier dominert av grov grus 
(dominerende kornstørrelse 16 til 64 mm), som kan være egnet som gytesubstrat. Trinndelingen av 
den lokale basisøkoklinen kornstørrelse følger NiN-systemet (Naturtyper i Norge). Stein og blokker er 
vist i figur 9. 
 
Det ble elektrofisket på to stasjoner i den potensielt anadrome delen av Dravlauselva den 9. juli 2012. 
Den nederste stasjonen ligger omtrent 100 m oppstrøms utløpet og den øverste omtrent 50 m 
nedstrøms vandringshinderet (figur 9). På den nederste stasjonen ble det elektrofisket på et areal på 5 
m × 12 m, totalt 60 m2. Temperaturen i elveløpet her ble målt til 11,7 °C. På den øverste stasjonen ble 
det på grunn av stri strøm, bare elektrofisket på elveløpets nordside. Her ble det fisket på 60 × 2 m, til 
sammen 120 m2 av elveløpet. Her ble temperaturen elveløpet målt til 11,6 °C. Totalt ble et areal på 
180 m² overfisket en gang. Samlet fangst var 18 aure. Det ble ikke fanget eller observert laks i elva. 
Fiskene fra nedre stasjon er vist i figur 7. Det er trolig bare stasjonær bekkeaure på elvestrekningen 
oppstrøms vandringshinderet.  
 
 
 

   

 

 

Figur 7. Samlet fangst av aure fra nedre stasjon der individet til venstre kan være en sjøaure (t.v.). 
Vandringshinder nedstrøms eksisterende dam og foss med et fritt fall på henholdsvis 1,5 m og 3 m 
(t.h.). Foto Per G. Ihlen. 
 
 
Liten årlig tilvekst indikerer lave vanntemperaturer, og det er trolig at elva er for kald til at laks har 
vellykket rekruttering. Alle årsklasser fra 1+ (klekket 2011) til 7+ (klekket 2005) var representert, noe 
som viser at det har vært rekruttering alle disse årene. Den største auren (lengde: 30 cm, vekt: 306 g) 
var en kjønnsmoden hunn og hadde et utseende som kunne indikere at det var en sjøaure (figur 7), 
men det var ingen klare tegn til sjøvekst på skjell eller otolitter. Det er derfor usikkert om denne har 
vært ute i sjøen, eller om den har tilbrakt hele livet elva. 
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Figur 8. Venstre: lengdefordeling av ulike aldersgrupper av aure som ble fanget ved elektrofiske i 
nedre del av Dravlauselva 9. juli 2012. Høyre: gjennomsnittlig lengde for de samme aldersgruppene 
utenom 7+. Antall aure i hver aldersgruppe er angitt over hvert punkt i vekstkurven. 
 
 
Aldersgruppen 3+ var den mest tallrike med 6 aure, utenom denne var det flest 5+ som hadde en 
gjennomsnittlig lengde på 16,2 cm (figur 8). De fire aurene som var 5 år gamle var hanner, og tre av 
disse var kjønnsmodne. Den lave tettheten av aure, liten størrelse for aure med høy alder og den 
stagnerende veksten ved liten størrelse, er typisk for ferskvannstasjonære aurebestander i elver. I noen 
bestander der det forekommer sjøaure, kan en del av hunnene vandre ut i sjøen og vokse seg store 
mens en høy andel av hannene holder seg i elven hele livet og forblir små.  
 
Dersom en antar en fangsteffektivitet på 50 % ved elektrofisket, tilsier fangsten en gjennomsnittlig 
fisketetthet på ca 18 aure pr 100 m² og totalt ca 500-1000 aure på hele strekningen. Den årlige 
rekrutteringen av aure med smoltstørrelse (ca 15 cm) anslås til 100-200. Det er sannsynlig at det gyter 
sjøaure i Dravlauselva, men smoltproduksjonen er lav. I antall er trolig bekkeaure i flertall også på den 
anadrome strekningen.  
 
Deltemaet fisk og ferskvannsorganismer er vurdert å ha lav verdi oppstrøms vandringshinderet, men 
på den potensielt anadrome strekningen er verdien middels. Sammen med middels verdi på temaet 
verdifulle naturtyper, gir dette samlet sett en middels verdi for temaet akvatisk miljø.  
 

• Temaet akvatisk miljø er samlet sett vurdert til middels verdi.  
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Figur 9. Øverst: Nedre del av nedre 
elfiskestasjon (t.v.) og øvre del av øvre 
elfiskestasjon (t.h.). Nederst: Stein- og 
blokkdominert kornstørrelse i Dravlauselva.  
Foto Per G. Ihlen 
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VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 
Når det gjelder biologisk mangfold generelt, er det redusert vannføring i Dravlauselva som er vurdert 
til å gi størst negativ virkning på biologsk mangfold. Det er forutsatt slipping av minstevannføring lik 
alminnelig lavvannføring på 60 l/s hele året. I tillegg til redusert vannføring, medfører etableringen av 
Dravlaus kraftverk også enkelte fysiske inngrep som veier til inntak, selve inntaket og kraftstasjon. En 
sammenstilling av verdi, virkning og konsekvenser på de forskjellige fagtemaene er gitt i tabell 3.     

 
 
TERRESTRISK MILJØ 
 
Verdifulle naturtyper 
Når det gjelder de registrerte områdene med naturtypen bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft, 
påvirkes disse negativt på grunn av redusert vannføring og redusert luftfuktighet. Det er spesielt for 
fuktighetskrevende arter på bergveggene at dette er negativt. Tiltaket vurderes å gi middels negativ 
virkning på bekkekløftene. 
 
Gråor-heggeskogen er tydelig påvirket av flommer. Ved etablering av kraftverket, vil hyppigheten av 
flommene reduseres, noe som medfører at vegetasjonen i feltsjiktet endrer karakter. Det som trolig 
skjer er at feltsjiktet blir mer stabilt og ikke til stadighet vaskes bort i flomperioder. Virkningen på 
denne naturtypen vurderes derfor som liten negativ. Når det gjelder det viktige bekkedraget, påvirkes 
dette ikke negativt av redusert vannføring fordi vannet spyles tilbake til elveløpet etter at det har gått 
gjennom kraftverket. Derimot kan plutselige utfall i kraftstasjonen være negativt for fisken som er i 
elveløpet (se neste kapittel). Samlet er tiltaket vurdert til å gi middels negativ virkning verdifulle 
naturtyper.  
 
Karplanter, moser og lav 
Tiltaket medfører lavere vannføring i store deler av vekstsesongen, noe som gir et tørrere lokalklima 
langs elva. Kunnskapen om hva slags virkning dette har på kryptogamer, er mangelfull (Andersen & 
Fremstad 1986). Redusert vannføring medfører at fuktighetskrevende lav- og mosearter som finnes 
langs elva reduseres i mengde. Det er også mulig at elvekantvegetasjonen gror ytterligere ned mot 
elveløpet (Andersen & Fremstad 1986). Artssammensetningen kan dermed endre karakter ved at mer 
tørketålende arter på sikt vil utkonkurrere de mer fuktighetskrevende artene. I tillegg blir hyppigheten 
av flommer redusert, noe som er negativt for pionerarter på berg.  Vannveien er stort sett planlagt 
langs eksisterende veitrase (figur 3) og virkningen av denne er bare liten negativ. Samlet sett vurderes 
tiltaket å gi middels negativ virkning på karplanter, moser og lav. 
 
� Tiltaket gir middels negativ virkning på terrestrisk miljø. 
� Middels til liten verdi og middels negativ virkning gir middels konsekvens for terrestrisk 

miljø (--).  
 
 
AKVATISK MILJØ 
 
Tiltaket medfører redusert vannføring på berørt strekning, oppstrøms vandringshinderet og 
kraftstasjonen, noe som er middels negativt for denne delen av elveløpet. Det er mest sannsynlig 
stasjonær, småfallen bekkeaure på store deler av denne strekningen. Det er heller ikke ventet å finne 
andre ferskvannsbiologiske organismer av spesiell verdi her. Nedstrøms kraftstasjonen påvirkes ikke 
elveløpet annet enn ved plutselige utfall i kraftstasjonen. Det er mulig for anadrom fisk å vandre en 
strekning på 435 m opp fra sjøen og til vandringshinderet. Her er elva tilgjengelig for anadrom fisk, 
men undersøkelser i 2012 tilsier at det også her er en dominans av småfallen, og ferskvannsstasjonær 
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aure. Tetthet og produksjon av fisk er relativt lav. Denne delen ligger nedstrøms planlagt kraftstasjon 
og tiltaket berører derfor normalt ikke fisken i denne del av elva, annet enn ved plutselige utfall 
(teknisk svikt) i kraftstasjonen. Det kan da forekomme episoder med rask reduksjon i vannføringen, 
noe som igjen kan medføre mulig stranding av aure. En del mindre kulper på strekningen vil redusere 
den negative effekten noe i slike tilfeller. Redusert vannføring i sommersesongen vil gi noe redusert 
biologisk produksjon og kan gi noe endret artssammensetning på berørt strekning. Samlet sett vurderes 
virkningen for akvatisk miljø å være liten til middels negativ.   
 
� Tiltaket gir liten til middels negativ virkning på akvatisk miljø. 

� Middels verdi og liten til middels negativ virkning gir middels til liten negativ konsekvens  
(--/-)  

 
 
Tabell 3. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Dravlaus kraftverk. 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
  Virkning 

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

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

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

Middels negativ  
(--) 

Verdifulle 
naturtyper 

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

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

Middels negativ 

Karplanter, moser 
og lav 

----------------------- 
          � 

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

Liten til middels 

Akvatisk miljø ---------------------- 
                   � 

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

Middels til liten 
negativ (--/-) 

Verdifulle 
lokaliteter 

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

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

Middels negativ 

Fisk og ferskvanns- 
organismer 

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

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

Liten negativ 
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AVBØTENDE TILTAK 
 

GENERELT OM MILJØHENSYN OG MILJØTILTAK 
Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende ved en 
eventuell utbygging av Dravlaus kraftverk. Anbefalingene bygger på NVE’s veileder 2/2005 om 
miljøtilsyn ved vassdragsanlegg (Hamarsland 2005): Når en eventuell konsesjon gis for utbygging av et 

småkraftverk, skjer dette etter en forutgående behandling der prosjektets positive og negative konsekvenser for 
allmenne og private interesser blir vurdert opp mot hverandre. En konsesjonær er underlagt forvalteransvar og 
aktsomhetsplikt i henhold til Vannressursloven § 5, der det fremgår at vassdragstiltak skal planlegges og 
gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Vassdragtiltak 
skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø og eiendom. Før 
endelig byggestart av et anlegg kan iverksettes, må tiltaket få godkjent detaljerte planer som bl.a. skal omfatte 
arealbruk, landskapsmessig utforming, biotoptiltak i vassdrag, avbøtende tiltak og opprydding/ istandsetting.  

 

TILTAK I ANLEGGSPERIODEN 
Anleggsarbeide i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene ved at det ikke 
slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. 
Siden planlagt anleggsarbeid i selve elvestrengen ikke er omfattende, vil dette være begrenset.  
 

MINSTEVANNFØRING 
Minstevannføring er et tiltak som ofte kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av en 
utbygging. Behovet for minstevannføring vil variere fra sted til sted, og alt etter hvilke 
temaer/fagområder man vurderer. Vannressurslovens § 10 sier bl.a. følgende om minstevannføring:  
“I konsesjon til uttak, bortledning eller oppdemming skal fastsetting av vilkår om minstevannføring i elver og 
bekker avgjøres etter en konkret vurdering. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på å sikre a) 
vannspeil, b) vassdragets betydning for plante- og dyreliv, c) vannkvalitet, d) grunnvannsforekomster. 
Vassdragsmyndigheten kan gi tillatelse til at vilkårene etter første og annet ledd fravikes over en kortere periode 

for enkelttilfelle uten miljømessige konsekvenser.” I tabell 4 har vi forsøkt å angi behovet for 
minstevannføring i forbindelse med Dravlaus kraftverk, med tanke på ulike fagområder som er omtalt 
i Vannressurslovens § 10. Behovet er angitt på en skala fra små/ingen behov (0) til svært stort behov 
(+++). 
 
Tabell 4. Behov for minstevannføring i forbindelse med Dravlaus kraftverk (skala fra 0 til +++).  

Fagområde/tema 
Behov for 

minstevannføring 

Terrestrisk miljø samlet + 
Verdifulle naturtyper + 
Karplanter, moser og lav + 
Akvatisk miljø samlet ++ 
Verdifulle naturtyper ++ 
Fisk og ferskvannsorganismer ++ 

 
Behovet for å opprettholde en minstevannføring i forbindelse med Dravlaus kraftverk er primært 
knyttet til akvatisk miljø. I forhold til floraen er en minstevannføring positivt for de 
fuktighetskrevende lav- og moseartene. Derfor ansees den foreslåtte minstevannføringen på nivå med 
alminnelig lavvannføring til en viss grad å avbøte de negative virkningene av tiltaket. 
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FORBISLIPPINGSVENTIL 
For å redusere faren for stranding av fisk i forbindelse med utfall i kraftstasjonen kan det etableres en 
forbislippingsventil. Behov for forbislipp i planlagt Dravlaus kraftverk antas å ha en varighet på inntil 
en time etter utfall / stans i kjøringen, og bør være i størrelsesorden 600 l/s (ca 30 % av 
driftsvannføringen) den første halve timen og 200 l/s (10 %) den siste halve timen. Etter dette vil 
endringen være avdempet og dersom minstevannføringen foreslått under avbøtende tiltak legges til 
grunn, vil det være tilstrekkelig nedover i vassdraget, til det igjen blir overløp ved inntak eller kjøring 
ved kraftverket.  
 
 
ANLEGGSTEKNISKE INNRETNINGER 

Kraftverk, inntak, utløp 

Det anbefales at vanninntaket og kraftverket får en god plassering i terrenget og at det ikke legger 
beslag på for mye naturmark.  
 
Anleggsveier og transport 

Også veitraseer bør gis en estetisk best mulig plassering i terrenget og i størst mulig grad legges slik at 
man unngår store skjæringer og fyllinger. Eventuelle inngrep i elvekanten bør minimaliseres. 
 
Riggområder 

Det anbefales at riggområdene avgrenses fysisk slik at anleggsaktivitetene ikke utnytter et større 
område enn nødvendig.  
 
 
TERSKLER 
Redusert vannføring er negativt for bekkekløftene. Et godt avbøtende tiltak vil være å opprettholde de 
lokale lys- og fuktighetsforholdene så mye som mulig. Bygging av terskler vil kunne opprettholde 
fuktigheten lokalt, selv om gjennomstrømningen av fuktighet i dalen reduseres. Den nøyaktige 
plasseringen av tersklene må gjøres rede for i en detaljplan, men det er viktig at de plasseres slik at de 
danner en del vanndekt areal. Et annet avbøtende tiltak vil være å opprettholde lysforholdene ved å 
unngå hogst i dette området.  
 
 
AVFALL OG FORURENSNING 
Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. Bygging av kraftverk kan forårsake ulike typer 
forurensning. Faren for forurensning er i hovedsak knyttet til 1) tunneldrift og annet fjellarbeid, 2) 
transport, oppbevaring og bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier, og 3) sanitæravløp fra 
brakkerigg og kraftstasjon. Søl eller større utslipp av olje og drivstoff, kan få negative 
miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff kan lagres slik at volumet kan samles opp dersom det oppstår 
lekkasje. Videre bør det finnes oljeabsorberende materiale som kan benyttes hvis uhellet er ute. 
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USIKKERHET 
 
I veilederen for kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av små kraftverk 
(Korbøl mfl. 2009), skal også graden av usikkerhet diskuteres. Dette er redegjort for her. Den eneste 
usikkerheten i dette prosjektet er om og eventuelt hvor mye av auren på potensielt anadrom strekning 
som er sjøaure.  Utover dette vurderes det å være lite usikkerhet knyttet til vurderingene av virkning 
og konsekvens for alle temaene i denne rapporten.  
 
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 

Det er ikke grunn til å anta at prosjektområdet inneholder spesielt viktige forekomster av akvatiske 
evertebrater. Viktige miljøparametre i denne sammenheng er vannkvalitet, vanntemperatur, 
vannhastighet og substrat, og prosjektområdene skiller seg neppe vesentlig fra andre elver i regionen 
mht. dette.  
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VEDLEGG 1: NATURTYPEBESKRIVELSER 
 
 
DRAVLAUS - GRÅOR-HEGGESKOG,  

UTFORMING FLOMMARKSSKOG (F0501) 
 
Geografisk sentralpunkt:   UTMWGS84: 32V 338136 6891368  
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per G. Ihlen på grunnlag av eget feltarbeid den 9. juli 2012.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypen ligger i øvre del av Dravlauselva vest for Dravlaus i 
Volda kommune i Møre og Romsdal. Lokaliteten ligger omtrent på høydekote 220 m. Området består 
for det mest av gneisbergarter. Det avgrensa arealet er relativt flatt og vann samler seg lett opp her ved 
høye vannføringer i Dravlauselva. Naturtypen finnes på nordsiden av elveløpet.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gråor-heggeskog, utforming 
flommarksskog (F0501). Naturtypen tilsvarer gråor-heggeskog i Fremstad (1997). Det er lågurtmark 
som dominerer i vegetasjonstypen, men det finnes også partier med blåbærmark. Ingen av 
vegetasjonstypene er truete eller rødlistet. 
 
Artsmangfold: I tresjiktet dominerer gråor, og delvis også bjørk og en og annen selje. Av arter fra 
feltsjiktet kan nevnes bjønnkam, einstape, firkantperikum, gulaks, hengeving, krattlodnegras, 
skogstorkenebb, storfrytle, sølvbunke, teiebær og turt. Av arter bra bunnsjiktet ble hinnenever 
(Peltigera membranacea), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) og stortujamose (Thuidium 
tamariscinum). Gråortrærne er relativt unge og det er lite epifytter på dem. På bjørk i naturtypen ble 
det mest registrert vanlige arter som for eksempel vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), grå 
fargelav (Parmelia saxatilis) og grynkorkje (Ochrolechia androgyna).   
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt. Skogen er relativ ung og det er lite død ved i 
lokaliteten. Det er trolig forstyrrelser her i forbindelse med flommer. 
 
Fremmede arter: Det er ingen fremmede arter i naturtypen.  
 
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig å la skogen få stå i fred og utvikle en god kontinuitet.   
 
Verdivurdering: Det avgrensa lokaliteten er typisk for naturtypen, men er liten i utstrekning. Det ble 
heller ikke registrert rødlistearter tilknyttet naturtypen. På bakgrunn av dette vurderes verdien som 
lokalt viktig (C-verdi).  
 
 

DRAVLAUS, ØVRE – BEKKEKLØFT OG BERGVEGG,  

UTFORMING BEKKEKLØFT (F0902) 
 
Geografisk sentralpunkt:   UTMWGS84: 32V 338141 6891368  
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per G. Ihlen på grunnlag av eget feltarbeid den 9. juli 2012.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypen ligger i øvre del av Dravlauselva, vest for Dravlaus i 
Volda kommune i Møre og Romsdal. Lokaliteten ligger mellom høydekotene 220 m og 230 m. 
Området består av en fattig berggrunn (gneis). Naturtypen inneholder flere vertikale bergvegger og er 
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avgrenset topografisk.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en bekkekløft og bergvegg, utforming 
bekkekløft (F0902). Vegetasjonen i naturtypen domineres av blåbærskog og småbregneskog, men 
inneholder også enkelte rikere partier med lågurtskog. Ingen av vegetasjonstypene er truete eller 
rødlistet. 
 
Artsmangfold: Bjørk, gråor, rogn og enkelte planta grantrær dominerer i tresjiktet. Vanlige 
blåbærskogsarter er blåbær, blåtopp, smyle, tepperot og skogstjerne. Av småbregnearter kan nevnes 
bjønnkam, fugletelg og hengeving. På fuktige og noe rikere partier er det både mjødurt og 
skogstorkenebb. Epifyttfloraen på bjørk består av vanlige arter som for eksempel vanlig kvistlav 
(Hypogymnia physodes) og grå fargelav (Parmelia saxatilis). Av fuktighetskrevende kryptogamer nær 
elveløpet kan nevnes rødmesigmose (Blindia acuta), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), 
bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum), mattehutre (Marsupella emarginata), buttgråmose 
(Racomitrium aciculare), bekketvebladmose (Scapania undulata) og bekkekartlav (Rhizocarpon 
lavatum). Stjernesildre vokser på bergveggene.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Selve bekkekløften er intakt. Skogsdekket er begrenset og hogst er 
ingen påvirkningsfaktor her. Derimot avgrenses den også tydelig mot granplantefeltene som går ned til 
bekkekløften på begge sider. Redusert vannføring vil også være negativt for naturtypen.  
 
Fremmede arter: Det er flere planta grantrær i naturtypen.  
 
Skjøtsel og hensyn: Redusert vannføring kan påvirke de fuktighetskrevende artene nær elveløpet 
negativt og derfor vil en terskel som beholder vanndekningen i bekkekløften være positivt.  
 
Verdivurdering: Det avgrensa lokaliteten er liten i areal og den inneholder ikke spesielle skogverdier 
eller sjeldne eller rødlista arter. På bakgrunn av dette vurderes verdien som lokalt viktig (C-verdi).  
 
 
DRAVLAUS, NEDRE – BEKKEKLØFT OG BERGVEGG,  

UTFORMING BEKKEKLØFT (F0902) 
 
Geografisk sentralpunkt:   UTMWGS84: 32 V 338948 6891520 
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per G. Ihlen på grunnlag av eget feltarbeid den 9. juli 2012.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypen ligger i nedre del av Dravlauselva, vest for Dravlaus i 
Volda kommune i Møre og Romsdal. Lokaliteten ligger mellom høydekotene 120 m og 160 m. 
Berggrunnen består av sure, harde og fattige gneisbergarter. Naturtypen inneholder flere vertikale 
bergvegger og er avgrenset topografisk.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en bekkekløft og bergvegg, utforming 
bekkekløft (F0902). Vegetasjonen er dominert av blåbærmark på de fattigste områdene og en mosaikk 
av småbregne- og lågurtmark på de noe mer rike og fuktige delene av naturtypen. Ingen av 
vegetasjonstypene er truete eller rødlistet. 
 
Artsmangfold: Mye bjørk i tresjiktet, men inne i mellom er det noe hassel, hegg og rogn. Vanlige 
blåbærskogsarter er blåbær, blåtopp, etasjemose, smyle, tepperot og skogstjerne. Av småbregnearter 
og lågurtarter kan nevnes bjønnkam, fugletelg, gullris, hengeving, skogstorkenebb og teiebær. 
Epifyttfloraen på bjørk består av vanlige arter som for eksempel bleikskjegg (Bryoria capillaris), 
vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes) og grå fargelav (Parmelia saxatilis). På enkelte storvokste 
stammer nær elveløpet vokser det noe brun korallav (Sphaerophorus globosus).  På rogn, som er det 
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treslaget som inneholder flest epifytter naturtypen, er det registrert ryemose (Antitrichia curtipendula), 
blæremose-art (Frullania sp.), grynvrenge (Nephroma parile) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla). 
På hassel i bekkekløftens nedre del ble bitterlav (Pertusaria amara), Thelotrema lepadinum, 
grynfiltlav (Pannaria conoplea) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) registrert.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er karakteristisk at granplantefeltene går helt inn til bekkekløften. 
Redusert vannføring vil også være negativt for naturtypen.  
 
Fremmede arter: Det er mange granplantefelt nær og i bekkekløften.   
 
Skjøtsel og hensyn: Redusert vannføring kan påvirke de fuktighetskrevende artene i bekkekløften 
negativt. En eller flere terskler for å beholde vannspeilet og dermed luftfuktigheten vil derfor trolig 
kunne være et godt avbøtende tiltak.   
 
Verdivurdering: Det avgrensa lokaliteten er relativ stor i utstrekning, men inneholder ingen spesielle 
arter eller skogverdier. Derimot er den en viktig naturtype i et ellers meget påvirka område 
(granplantefelter). På bakgrunn av dette vurderes verdien som viktig (B-verdi).  
 
 
DRAVLAUS – VIKTIG BEKKEDRAG, 

UTFORMING VIKTIG GYTEBEKK (F0604) 
 
Geografisk sentralpunkt:   UTMWGS84: 32 V 340426 6891669 
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per G. Ihlen på grunnlag av eget feltarbeid den 9. juli 2012.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypen ligger i nedre del av Dravlauselva, ved Dravlaus i Volda 
kommune i Møre og Romsdal. Lokaliteten ligger mellom havnivå og opp til høydekote 20 m. 
Berggrunnen består av sure, harde og fattige gneisbergarter.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et viktig bekkedrag, utforming viktig 
gytebekk (F0604). Vegetasjonen langs elveløpet er dominert av gråor-heggeskog, en vegetasjonstype 
som ikke er truete eller rødlistet. 
 
Artsmangfold: Av arter i tresjiktet dominerer gråor. Av andre treslag kan nevnes hegg, rogn, bjørk, 
selje og plantet gran. I feltsjiktet finnes for eksempel blåtopp, hengving, ormetelg, skogburkne, 
skogstorkenebb og teiebær. Av vanlige mosearter i og delvis nedsenket i elveløpet kan nevnes 
rødmesigmose (Blindia acuta), mattehutre (Marsupella emarginata), bekkelundmose (Sciuro-hypnum 
plumosum), buttgråmose (Racomitrium aciculare) og bekketvebladmose (Scapania undulata). 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er stort sett intakt, men har både en bro som krysser 
elveløpet og en anleggsvei som går helt ned til elveløpets nedre del.  I tillegg er den et sted plastret 
med større stein med tanke på flomsikring.  
 
Fremmede arter: Det er registrert platanlønn og plantet gran i naturtypen.    
 
Skjøtsel og hensyn: Naturtypen opprettholdes ved å beholde vannføringen og å unngå hogst.    
 
Verdivurdering: Det avgrensa lokaliteten er relativ liten i utstrekning, men siden det ble påvist 
sjøaure, er den vurdert som en viktig gytebekk. På bakgrunn av dette vurderes verdien som viktig (B-
verdi).  
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VEDLEGG 2: SPORLOGG PER G. IHLEN 9. JULI 2012 
 
 

 


