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FORORD 

 
 

På oppdrag fra Løvenskiold Fossum har Rådgivende Biologer AS, ved Per G. Ihlen, gjennomført en 

verdivurdering av lav- og mosefloraen i åtte vassdrag på Løvenskiold-Fossum sin eiendom i Skien 
kommune, Telemark. Rapporten bygger på feltarbeid utført den 9., 19., 20., 21. og 24. september 

2011. I tillegg ble det hentet inn noe eksisterende informasjon. Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer 

AS, har utarbeidet kartet. Per G. Ihlen er dr. scient. i botanikk med spesialisering på kryptogamer. 
 

Rådgivende Biologer AS takker Løvenskiold Fossum og Norsk Kraft AS, ved Bård Moberg for 

oppdraget. 

 
Bergen, 20. desember 2013 
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SAMMENDRAG 

 
Ihlen, P. G. 2013. Verdivurdering av lav- og mosefloraen i åtte vassdrag på Løvenskiold-Fossum sin  

eiendom i Skien kommune. Rådgivende Biologer AS, rapport, 32 sider, ISBN 978-82- 

8308-036-0. 

 
På oppdrag fra Norsk Kraft AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført registreringer av lav- og 

mosefloraen i åtte vassdrag i Skien kommune, Telemark. Bakgrunnen for dette er planer om små 

vannkraftverk i disse vassdragene. Registreringene av lav- og mosefloraen er også diskutert i forhold 

til de registrerte naturtypene i området. Det er gitt en verdivurdering av lav- og mosefloraen ved å 
følge malen for små vannkraftverk (Korbøl mfl. 2012). Vurdering av virkninger og konsekvenser ved 

et eventuelt vannkraftverk, er ikke utført. Rapporten bygger mest på feltarbeid utført av Per G. Ihlen 

fem dager i september 2011. En oppsummering av verdier er gitt i en samletabell nedenfor.  
 

Flekkeren 

Lav og mosefloraen består for det meste av vanlige arter, men inneholder en lokalt mer rikere 
kryptogamflora på bergvegger og i naturtypen gammel barskog, utforming gammel granskog. 

Naturtypen vokser mest på lavurtmark og inneholder, i tillegg til gran, også rogn og gråor. Enkelte 

oseaniske arter som kystjamnemose og lungenever vokser spredt i området. Lav- og mosefloraen 

vurderes til liten til middels verdi. Ingen rødlistearter ble registrert ved Flekkeren. Temaet 
rødlistearter vurderes til liten verdi.  

 

Losnet 
Lav og mosefloraen består for det meste av vanlige arter, men innslag av rike edelløvskoger, og delvis 

også naturtypen bekkekløft og bergvegg, gjør at det samlet sett er en variert kryptogamflora i området. 

Lav- og mosefloraen vurderes til middels verdi. I den avgrensa naturtypen rik edelløvskog finnes, i 

tillegg til alm, også ask (NT) og barlind (VU). På et av almetrærne her ble det registrert almelav (NT). 
I tillegg er rynkesagsopp (NT) og grønlig narrepiggsopp (NT) kjent herfra. Temaet rødlistearter 

vurderes til middels verdi.  

 

Horta 

Dette prosjektområdet inneholder en artsrik kryptogamflora og det er spesielt granskogsområdene i 

bekkekløften som inneholder mange arter. På spisslønn i bekkekløften ble bl.a. stor vulkanlav, 
barkkrypmose, lungenever og gulband registrert. Her er det også potensial for flere funn. Lav- og 

mosefloraen vurderes til liten verdi til middels til stor verdi. Ved samløpet til Losnet (Lindalselva) 

finnes alm (NT) med almelav (NT). Noe ask (NT) finnes også her. Ingen andre rødlistearter ble 

registrert. Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  
 

Korsseter 

Det meste av området er påvirket av hogst og plantefelter og det er lite igjen av den opprinnelige 
vegetasjonen. Lav- og mosefloraen er triviell og består av vanlige og vidt utbredte arter.  Lav- og 

mosefloraen vurderes til liten verdi. Ask (NT) ble registrert flere steder i øvre del langs elva og i 

dalføret mellom Lindalselva og Kalvelifjellet. Alm (NT) ble registrert i nedre del av bekkekløften. 
Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  

 

Nedre Blæsa 

Selv om området inneholder skifer og kalkstein, viser lav- og mosefloraen et middels rikt mangfold. 

Den fattige epifyttfloraen trekker verdien ned. Av biogeografisk interessante funn kan nevnes 

fingerglye, kulesaltlav, kalklommemose og skjøtmose. Lav- og mosefloraen vurderes til liten verdi. 
Ask (NT) opptrer spredt på østsiden av elvas øvre del. Skorpelaven Bacidina inundata (NT) vokser 

flere steder på steinblokker og berg i og langs elva. Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  
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Stengestad 

Det er i bekkekløften ned mot nedre Blæsa at tilgangen til ulike substrater er stor og lav- og 
mosefloraen der er middels rik. I resten av området, spesielt langs elvestrekningen mot øvre Blæsa, er 

kryptogamfloraen fattig. Dette trekker den samla verdien noe ned. Av epifytter herfra kan nevnes stor 

fløyelslav, skjellnål og rosa alvelav. Lav- og mosefloraen vurderes til middels til liten verdi. Alm (NT) 
vokser spredt i bekkekløften ned mot nedre Blæsa. På spisslønn ble det i den samme bekkekløften 

registrert en sparsom forekomst av skorpelaven Bacidia laurocerasi, en art som regnes som sårbar 

(VU) i Norge Arten vokser arten i både løvskoger, granskoger og blandingsskoger der den kan finnes 

på ulike treslag, for eksempel osp, bøk, hassel og gran. Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  

 

Holt 

Lav- og mosefloraen i området er verdifull på grunn av innholdet av en del kalkkrevende arter som for 
eksempel storblomstermose, skortejuvmose, kammose, puteplanmose og putevrimose. Det mest 

interessante funnet var det av skorpelaven Hymenelia rhodopis, en art som er ny for Telemark. Alle 

granplantefeltene gjør at epifyttfloraen er fattig. Dette trekker ned verdien for temaet lav- og 
mosefloraen. Lav- og mosefloraen vurderes til liten verdi til middels verdi. Skorpelaven Bacidina 

inundata (NT) opptrer rikelig langs det meste av elvas nedre del og noe mer spredt i elva øvre del. 

Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  

 

Valseter 

Lav- og mosefloraen er fattig og består av vanlige arter, selv i den registrerte bekkekløften. Temaet 

lav- og mosefloraen vurderes derfor til liten verdi. Det ble ikke registrert noen rødlistearter. Temaet 

rødlistearter vurderes til liten verdi.  
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INNLEDNING  

 

Norsk Kraft AS bistår i arbeidet i forbindelse med at Løvenskiold-Fossum planlegger å bygge flere 

små vannkraftverk på sin eiendom i Skien kommune. På bakgrunn av dette, fikk Rådgivende Biologer 
AS i oppdrag å utarbeide en oversikt over verdiene av lav- og mosefloraen i disse vassdragene.  

 

Lia (1998) har tidligere kartlagt såkalte ”nøkkelbiotoper” i Skien kommune og senere kartla Heggland 

(2003) naturtyper etter DN-håndbok 13 for kommunen. En senere supplerende naturtypekartlegging av 
kommunen ble utført av Reiso mfl. (2011). Ingen av de nevnte undersøkelsene har kartlagt naturtyper i 

undersøkelsesområdet. Den eneste undersøkelsen fra det aktuelle området er kartleggingen av 

naturtypen bekkekløft og bergvegg, utført av Brandrud (2008) i Lindalselva og Hortebekken.  
 

Resultatene av dette arbeidet er med i de videre vurderingene om hvilke vassdrag som planlegges å 

bygges ut. Konsekvensvurderinger av tiltaket på temaet biologisk mangfold etter NVE-veileder 

(Korbøl mfl. 2009), utarbeides av SWECO Norge AS. Denne rapporten gir bare en verdivurdering av 
deltemaet om lav- og mosefloraen i 8 vassdrag. Rapporten bygger på feltarbeid utført den 9., 19., 20., 

21. og 24. september 2011 av Per G. Ihlen. Sporlogger er gitt i Vedlegg 1.  

 
 

 

TILTAKSPLANER 

 

De åtte undersøkte vassdragene ligger på vestsiden av Løvenskiold Fossum sin eiendom i Skien 
kommune (figur 1). På bakgrunn av at dette er en verdivurdering av lav- og mosefloraen i åtte 

vassdrag, er det ikke foretatt noen konsekvensvurdering av mulige kraftverk. Kunnskapsgrunnlaget 

om dette temaet i forhold til botanikk generelt, er gitt i Andersen & Fremstad (1986). SWECO Norge 
AS utarbeider disse vurderingene. Befaringene i felt er derfor basert på foreløpige planlagte 

plasseringer av inntak, vannveier og kraftstasjoner. Detaljer om prosjektplanene er gitt i Folseraas 

(2011). Navnene på de planlagte prosjektene for de ulike vassdragene benyttes i dette arbeidet.   

 
Valseter er det vestligste av de åtte prosjektene. De resterende vassdragene ligger øst for Kalvelifjellet 

og Østre Hoppefjell og Vestre Hoppefjell (figur 1). Med unntak av Valseter, tilhører alle de andre 

vassdragene det samme hovedvassdraget. Det nordligste av disse er Flekkeren. Nedenfor der igjen 
ligger Losnet, som får elva fra Hortavatn inn fra nord. Vassdraget som kalles Korsseter utnytter fallet i 

Lindalselva og Nedre Blæsa er planlagt med inntak ved utløpet av Øvre Blæsa og kraftstasjon ved 

innløpet til Nedre Blæsa. Utløpselva fra Stengestad renner ned i Øvre Blæsa, men her påvirkes også 
dalføret mellom Nedre Blæsa og Stengestad fordi vannveien planlegges her. Prosjektet Holt 

planlegges med inntak ved utløpet av Nedre Blæsa og med kraftstasjon ved Holt. 
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Figur 1. Beliggenheten til de undersøkte vassdragene på Løvenskiold-Fossum sin eiendom i Skien 

kommune.    
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NATURGRUNNLAG 

 
Informasjon om geologi og løsmasser er hentet fra Arealisdata på nett (www.ngu.no/kart/arealisNGU) 
og er sammenfattet i figur 2. Grunnfjellsbergarter finnes vest i området, ved Valseter, og består her av 
finkornet granittisk gneis. Dette er en hard og sur bergart som avgir lite plantenæringsstoffer. De fleste 
av de resterende vassdragene ligger innenfor Oslo-feltet og det er derfor stor variasjon i berggrunnen. 
Områdene rundt Stengestad, Linddalen, øvre Blæsa består for det meste av syenitt, mens området ved 
Hortavatn, og utløpsbekken der, består av larvikitt. Larvikitt finnes også ved Flekkeren, men der er det 
også mye av den noe mer næringsrike bergarten amfibolitt. Prosjektet som kalles Holt inneholder 
skifer og kalkstein (både ordoviciske og siluriske). 
 
Det meste av studieområdet er bart fjell og områder med tynt løsmassedekke. Noe forvitringsmateriale 
finnes sør og vest for Nedre Blæsa.  
 

 

 
 
Figur 2. Berggrunnen i områdene fra Flekkerøvann i nord til Holt (Stulen) i sør og Gardvasselva og 
Valseter i vest (fra www.ngu.no/kart/arealisNGU). Mørkt brunt: amfibolitt og metagabbro. Lyst brunt: 
larvikitt. Lyst grønt: skifer og kalkstein (ordoviciske). Lyst blått: kalkstein og skifer (siluriske). Rosa: 
alkalisyenitt – syenitt. Gul: finkornet granittisk gneis, lokalt med bl.a. kvartsskifer og amfibolitt. 
Grønt: Områder med bl.a. alunskifer og sandstein, men de er ikke innenfor prosjektområdet.  

http://www.ngu.no/kart/arealisNGU
http://www.ngu.no/kart/arealisNGU
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Data om klimaet er hentet fra www.senorge.no. Sommertemperaturen er relativ høy med en 

middeltemperatur mellom 10-15 °C i øvre del og 15-20 °C i nedre del i juli og august. 

Vintertemperaturen er relativt lav og middeltemperaturen for februar ligger på - 10 °C til - 5 °C.  
Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C i øvre del og 6-8 °C i nedre del av 

eiendommen. Årsnedbøren ligger i gjennomsnitt rundt 1500 til 2000 mm pr. år i øvre del og 1000 til 

1500 med mer i nedre del av eiendommen. Det er et godt snødekke om vinteren. 
 

Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye fra sør til nord og 

fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 
vegetasjonsseksjoner. De lavrestliggende delene av området ligger innenfor sørboreal 

vegetasjonssone, mens det meste av de øvre partiene ligger i mellomboreal vegetasjonssone (Moen 

1998). I sørboreal sone dominerer barskog, men det kan også være innslag av oreskoger og 

edelløvskoger. Artene krever høy sommertemperatur. Mellomboreal sone kalles også for ”den midtre 
barskogsone”. Også her dominerer barskog, men utformingen på lavurtmark har sin høydegrense her. 

Myr kan dekke store områder her.  

 
Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens 

vegetasjonsseksjoner henger sammen med graden av oseanitet, der fuktighet og vintertemperaturer er 

de viktigste klimafaktorene. Det undersøkte området ligger for det meste innenfor svakt oseanisk 
seksjon (Moen 1998), en seksjon som utgjør med yttergrensen for flere arter med vestlig utbredelse. 

Lokalt er det i området også flere steder som har preg av den klart oseaniske seksjonen, en seksjon 

med vestlige vegetasjonstyper og arter.    

 
 
 
 

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. 
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DATAGRUNNLAG OG METODE  

 

DATAGRUNNLAG 

Opplysningene som danner grunnlag for verdivurderingene er basert på til sammen fem dagers 
feltarbeid utført av Per G. Ihlen høsten 2011: 9., 19., 20., 21. og 24. september 2011. Flere lav- og 

mosearter ble artsbestemt med stereolupe og mikroskop. Det ble 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. Noen få relevante artsregistreringer er tilgjengelig i Artsdatabankens Artskart 

(www.artsdatabanken.no). Navnsettingen for vegetasjonstypene følger Fremstad (1997).  

 
Det meste av feltarbeidet ble utført langs elvene som får redusert vannføring. I tillegg ble områdene 

der vannveiene planlegges undersøkt. Under feltarbeidet ble det registrert og samlet inn lav og moser 

på bergvegger og steinblokker nær og/eller delvis nedsenket i de ulike elvene. I tillegg ble lav- og 
mosefloraen på bakken og på trær og ved nær elvene undersøkt. Flere av de innsamla artene er 

oversendt til belegg ved de naturhistoriske samlinger ved Bergen Museum, Universitetet i Bergen. 

 

METODE FOR VERDISETTING  

Konsekvensutredninger bygger på 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. I dette prosjektet er det bare det første trinnet, verdivurderingen, som er vurdert. 

Dette er gjort så objektivt som mulig.  
 

 

KRITERIER FOR VERDISETTING 

Kriteriene for verdisettingen for del-temaet om lav- og mosefloraen er gitt i tabell 1. Naturtyper er 
ikke verdivurdert her, men er med i vurderingen av de ulike områdene. Dersom noen av de registrerte 

lav- og moseartene er rødlistet i Norge, vurderes dette temaet også. Verdisettingen i tabell 1 følger 

inndelingen i Korbøl mfl. (2009). Rødlistekategoriene er oppdatert etter den siste norske rødlista 

(Kålås mfl. 2010). Verdien av de ulike deltemaene danner grunnlag for den videre 
konsekvensvurderingen. Til orientering kan også nevnes at naturtypen ”elveløp” regnes som ”nær 

truet” (Lindgaard & Henriksen 2011). 

 

Tabell 1. Kriterier for verdisetting av temaene rødlistearter, naturtyper og 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  

 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 

  

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artsdatabanken.no/


 
Rådgivende Biologer AS, 2013 Rapport 1827 13 

 

VERDIVURDERING 

 

FLEKKEREN  

 

Naturgrunnlag 

Prosjektet er planlagt med inntak i Flekkerødammen og kraftstasjon omtrent ved høydekote 500 m 
(figur 1). Berggrunnen består av larvikitt på østsiden av elva og amfibolitt og metagabbro på vestsiden 

(figur 2).  I øvre del består vegetasjonen hovedsakelig av blåbærskog med små fattige fastmattemyrer 

inne i mellom. Langs elvekanten, og i dalsidene ned mot elva, er det også små arealer med rikere 

vegetasjon, men disse dekker aldri store områder. Ellers er området preget av host i øvre del og 
granplantefelt ved planlagt kraftstasjonsområde (figur 3B). 

 

Naturtyper 

Av naturtyper etter DN-håndbok 13 (2007) ble det registrert en gammel barskog, utforming gammel 

granskog (figur 3A). Naturtypen ligger omtrent på høydekote 520 m og rett øst for elva, omtrent 200 
m nord for planlagt kraftstasjon. Her følger naturtypen en liten sidedal som kommer inn fra nordøst. 

Naturtypen vokser mest på lavurtmark og har, i tillegg til gran, også rogn og gråor.  

 

Rødlistearter 

Ingen rødlistearter (Kålås mfl. 2010) ble registrert ved Flekkeren.  
 

 Temaet rødlistearter vurderes til liten verdi.  

 

 

Lav- og mosefloraen 

I naturtypen gammel barskog dominerer bl.a. skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum) i 
bunnsjiktet. Noe få individer med den oseaniske kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) indikerer 

lokalt fuktige forhold i naturtypen. Av andre arter på bakken kan nevnes gåsefotskjeggmose 

(Barbilophozia lycopodioides) og melbeger (Cladonia fimbriata).  
 

På bergvegger ned mot elva, og ved bekken som kommer inn fra siden, ble det registrert vanlige arter 

som bergpolstermose (Amphidium mougeotii), vanlig køllelav (Baeomyces rufus), småstylte (Bazzania 

tricrenata), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), mattehutre (Marsupella emarginata) og 
flakjamnemose (Plagiothecium denticulatum), i naturtypen. De fleste av disse artene finnes også i og 

delvis nedsenket i elva, spesielt mattehutre, der den ofte vokser sammen med skorpelavene Ionaspis 

lacustris og Porpidia spp. og bekketvebladmose (Scapania undulata). Nedsenket i de delene av elva 
som er noe mer stilleflytende, finnes rikelig med evjeelvemose (Fontinalis squamosa), en art som er 

typisk for sure elver (Artherton mfl. 2010).  

 

Epifyttfloraen på bjørk er fattig med vanlige arter som for eksempel vanlig kvistlav (Hypogymnia 
physodes), kulekvistlav (Hypogymnia tubulosa) gul stokklav (Parmeliopsis ambigua), grå fargelav 

(Parmelia saxatilis), elghornslav (Pseudevernia furfuracea) og vanlig papirlav (Platismatia glauca). 

Disse artene ble registrert i hele område. På enkelte bjørketrær ble det registrert masseforekomster av 
gullroselav (Vulpicidia pinastri). Gran har mye av den samme epifyttfloraen, men her ble det i 

naturtypen gammel barskog også registrert arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), mørkskjegg 

(Bryoria fuscescens), skjellnål (Chaenotheca trichialis), furustokklav (Imshaugia aleurites), hengestry 
(Usnea filipendula) og bitterlav (Pertusaria amara). På rogn (figur 3D) finnes spredte forekomster av 

lungenever (Lobaria pulmonaria) og skrubbenever (Lobaria scrobiculata).  

 

Ved basis av gamle stubber ble bl.a. piggtrådmose (Blepharostoma trichophyllum), broddglefsemose 
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(Cephalozia bicuspidata) og mørk vedskriftlav (Xylographa parallela) registrert i naturtypen (figur 

3C). På ved finnes rikelig med rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola). 

 

Lav og mosefloraen består for det meste av vanlige arter, men inneholder en lokalt mer rikere 
kryptogamflora på bergvegger og i naturtypen gammel barskog.   

 

 Lav- og mosefloraen vurderes til liten til middels verdi.  

 
 

A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 
Figur 3. Flekkeren: A: Parti av naturtypen gamme barskog, her med bl.a. bergvegger ned mot elva. 
B: planlagt inntaksområde C: Mørk vedskriftlav (Xylographa parallela) D: skrubbenever og 

lungenever på rogn i gammel barskog. Foto: Per G. Ihlen. 

 

 

LOSNET  

Naturgrunnlag 

Vassdraget ligger sør for Gjengelihaugane og har et planlagt inntak omtrent ved høydekote 470 m, rett 
nedstrøms broen som krysser elva. Kraftstasjon er planlagt omtrent ved høydekote 380 m (figur 1). 

Berggrunnen består for det meste av larvikitt (figur 2). Vegetasjonen i øvre del, og spesielt i området 

mellom elva og skogsbilveien til Svanstul, består hovedsakelig av ung blåbærgranskog og noe 

lavurtskog. Her er det også flere eksponerte områder med tørr og skrinn mark. Det meste av dette kan 
klassifiseres som røsslyng-blokkebærfuruskog. Nedenfor her igjen, d.v.s. i områdene undersøkt av 

Brandrud (2008), og nedstrøms der Hortabekken kommer inn, er det granplantefelter på lavurt og 

blåbærmark på østsiden av elva. I lien på vestsiden av elva dominerer boreal løvskog og edelløvskog 
(figur 4B). Også her er det flere hogstfelt, men også eksisterende skogsbilvei til Svanstul krysser elva. 

Helt nede ved ”Bjørndalshytta” er det også et granplantefelt. I den rike edelløvskogen har det tidligere 

vært noe plukkhogst (Branderud 2008).  

 



 
Rådgivende Biologer AS, 2013 Rapport 1827 15 

Naturtyper 

Naturtypen bekkekløft og bergvegg finnes mellom høydekotene 450 m og 480 m (figur 4A, C). 
Naturtypen er sørøstvendt og inneholder en relativt rik vegetasjon med både lavurt og høystaudepreg.  

 

Naturtypen bekkekløft og bergvegg er også tidligere registrert i vassdraget (figur 4B), men i nedre del 
av området (Branderud 2008). Denne ble verdisatt i en skala ra 0 til 6, der 6 er ”nasjonalt verdifullt i 

særklasse”. Denne bekkekløften ble av Branderud verdisatt til verdi 3, noe som tilsvarer en svak B-

verdi i naturtypekartleggingen til DN-håndbok 13. Innenfor denne bekkekløften har Branderud (2008) 

også avgrenset et såkalt ”kjerneområde”, Rypefjell V, med naturtypen rik edelløvskog, alm-lindeskog. 
Dette er en rasmarkedelløvskog med både hassel, spisslønn, alm og ask. En stor og gammel barlind er 

også kjent herfra. Denne ble gitt en svak A-verdi i naturtypekartleggingen for Skien kommune 

(Heggland 2003). Det er verdt å merke seg at denne edelløvskogen ikke går helt ned til elva, slik den 
er avgrenset i Branderud (2008). 

 

Rødlistearter 

I ved samløpet til Hortabekken finnes alm (NT). I den avgrensa naturtypen rik edelløvskog finnes, i 

tillegg til alm, også ask (NT) og barlind (VU). På et av almetrærne her ble det registrert almelav 
(Gyalecta ulmi) en art som i Norge regnes som ”nær truet” (NT). Branderud (2008) registrerte 

tidligere rynkesagsopp (Lentinellus vulpinus, NT) fra denne naturtypen, mens Heggland (2003) 

registrerte grønlig narrepiggsopp (Kavinia alboviridis, NT) på granlåg herfra. 
 

 Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  

 

 

Lav- og mosefloraen 

I naturtypen bekkekløft og bergvegg i øvre del finnes en del rogn, bjørk og osp samt et rikere parti 

med selje og spisslønn. Av arter på bakken i denne naturtypen kan nevnes skyggehusmose 
(Hylocomiastrum umbratum), etasjemose (Hylocomium splendens), gåsefotskjeggmose (Barbilophozia 

lycopodioides), stubbestav (Cladonia ochrochlora), fnaslav (Cladonia squamosa) og pløsjamnemose 

(Plagiothecium succulentum). På bakken i granplantefeltet på sørsiden av prosjektets nedre del er det 
verdt å merke seg store forekomster av berghinnemose (Plagiochila porelloides) og kystjamnemose 

(Plagiothecium undulatum). Av arter som vokser nær og/eller delvis nedsenka i elva kan nevnes 

stripefoldmose (Diplophyllum albicans), sleivmoseart (Jungermannia sp.), mattehutre (Marsupella 
emarginata), vårmose-art (Pellia sp.), buttgråmose (Racomitrium aciculare), knippegråmose 

(Racomitrium fasciculare), bekketvebladmose (Scapania undulata) og kulesaltlav (Stereocaulon 

pileatum, figur 4D). Nedsenket i de øvre delene av elva finnes også rikelig med evjeelvemose 

(Fontinalis squamosa), en art som er typisk for sure elver (Artherton mfl. 2010). På noe tørrere berg, 
men fortsatt nær elva, vokser arter som for eksempel pulverrødbeger (Cladonia pleurota), 

krusputemse (Dicranoweisia crispula), opalnikke (Pohlia cruda) og vanlig saltlav (Stereocaulon 

paschale).  
 

Bergveggene i bekkekløften mellom høydekotene 450 m og 480 m er stort sett tørre. Her ble det 

registrert arter som for eksempel bergskortemose (Cynodontium polycarpum), lys reinlav (Cladonia 
arbuscula), grå reinlav (Cladonia rangiferina), blomsterlav (Cladonia bellidiflora), blanksigd 

(Dicranum majus), rennemose (Grimmia ramondii), gråsteinmose (Hedwigia ciliata), pløsjamnemose, 

rødflik (Lophozia sudetica), samt skorpelaven Diploschistes scruposus. De fleste av disse artene 

opptrer også på små bergvegger nær elva, men som ikke er en del av en bekkekløft. I de noe mer 
eksponerte områdene med røsslyng-blokkebærfuruskog vokser mer tørketålende arter som for 

eksempel grynrødbeger (Cladonia coccifera) og stiftnavlelav (Umbilicaria deusta).   

 
Ved samløpet til Hortabekken er det mye storvokst osp og selje. Osp er det treslaget som har den 

rikeste epityttfloraen i hele området og i området ved samlåpet med Hortabekken ser det ut til å være 

størst artsdiversitet. Av arter på osp herfra kan nevnes kornbønnelav (Buellia griseovirens), 

ospeoransjelav (Caloplaca flavorubescens), Lecanora cf chlarothera, bitterlav (Pertusaria amara), 
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grønn rosettlav (Phaeophyscia orbicularis), frynserosettlav (Physcia tenella), messinglav (Xanthoria 

parietina), hengestry (Usnea filipendula) og trådkjølmose (Zygodon rupestris). 

  

I naturtypen rik edelløvskog beskrevet av Branderud (2008) lenger nede finnes lungenever (Lobaria 
pulmonaria) på grove rognetrær og på ospelæger. Av andre arter i lungenever-samfunnet kan nevnes 

stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla). Epifyttfloraen på rogn inneholder en del vanlige arter som for 

eksempel vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), bristlav (Parmelia sulcata), vanlig papirlav 
(Platismatia glauca), gul stokklav (Parmeliopsis ambigua), gullroselav (Vulpicidia pinastri). Gran har 

mye av den samme epifyttfloraen, men her ble det også registrert arter som Bleikskjegg (Bryoria 

capillaris) og mørkskjegg (Bryoria fuscescens).  
 

På seljeved ble den relativ vanlige putekjuke (Fomitiporia punctata) registrert i den øverste 

bekkekløften, mens følgende arter ble registrert på ospelåg fra området ved samløpet fra Hortabekken: 

piggtrådmose (Blepharostoma trichophyllum), roteflik (Lophozia ascendens) og stubbeblonde 
(Lophocolea heterophylla).  

 

Lav og mosefloraen består for det meste av vanlige arter, men innslag av rike edelløvskoger, og delvis 
også naturtypen bekkekløft og bergvegg, gjør at det samlet sett er en variert kryptogamflora i området.  

 

 Lav- og mosefloraen vurderes til middels verdi.  
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A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 
Figur 4. Losnet. A: Bergvegg og rasmark i øvre bekkekløft. B: Edelløvskog i nedre del. C: Osp i øvre 

bekkekløft. D: Kulesaltlav (Stereocaulon plileatum) ved kraftstasjonsområdet. Foto: Per G. Ihlen. 

 

 

HORTA 

Naturgrunnlag 

Prosjektet er planlagt med inntak ved utløpet av Hortavatn (578 m o.h.) og med kraftstasjon der 
bekken fra Hortavatn renner sammen med Losnet beskrevet ovenfor (figur 1). Vassdraget er for det 

meste sørvendt. Berggrunnen er fattig og består hovedsakelig av larvikitt (figur 2). Vegetasjonen i 

øvre del, og spesielt i området på vestsiden av elvas øvre del, består av storbregnegranskog. De 
resterende områdene domineres av blåbærskoger. Det meste av skogsområdene i øvre del er påvirket 

av hogst. Der går det også en skogsbilvei. 
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Naturtyper 

Fra omtrent høydekote 560 m og ned til samløpet med Losnet dominerer naturtypen bekkekløft og 

bergvegg. Naturtypen er for det meste sørvendt. I øvre del og i de øverste ned mot elva dominerer 

blåbærskog, mens lisidene ned mot elva, samt nedre deler av bekkekløften, inneholder en noe rikere 
vegetasjon med både lavurt-, storbregne- og høystaudeskoger. Sistnevnte opptrer mest i de fuktige 

partiene ned mot elva (figur 5A). Nedre del av bekkekløften går over i bekkekløften avgrenset av 

Branderud (2008). Her fines både selje, alm, rogn og spisslønn. Bekkekløften er flere steder vanskelig 

tilgjengelig og det var derfor bare mulig å undersøke vestsiden ned mot elva. Østsiden var for det 
meste for bratt til å kunne undersøkes. Det må presiseres at det er flere bergvegger på østsiden av elva 

som trolig har potensial for sjeldne arter. Innenfor den registrerte bekkekløften er det et kjerneområde 

med gammel granskog. Store deler av det området påvirkes av luftfuktigheten fra elva.  
 

Rødlistearter 

Ved samløpet til Losnet (Lindalselva) finnes alm (NT) med skorpelaven almelav (Gyalecta ulmi, NT). 

Noe ask (NT) finnes også her. Ingen andre rødlistearter ble registrert, men bekkekløften har potensial 

for dette.  
 

 Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  

 

 

Lav- og mosefloraen 

På bakken i bekkekløften dominerer blanksigd (Dicranum majus), fjærmose (Ptilium crista-castrensis) 
og etasjemose (Hylocomium splendens) i områdene med blåbærmark, mens det i de rikere partiene i 

lien ned mot elva er en rik moseflora med arter som gåsefotskjeggmose (Barbilophozia 

lycopodioides), skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum), berghinnemose (Plagiochila 

porelloides), skogfagermose (Plagiomnium affine), flakjamnemose (Plagiothecium denticulatum), 
pløsjamnemose (Plagiothecium succulentum), kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), 

bregnelundmose (Sciuro-hypnum oedipodium) og sprikelundmose (S. reflexum, figur 5D). Vanlig 

saltlav (Stereocaulon paschale) finnes også. Av arter som vokser nær og/eller delvis nedsenka i elva 
kan nevnes mattehutre (Marsupella emarginata) og bekketvebladmose (Scapania undulata).  

 

På gran i bekkekløften ble det registrert arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), gulgrynnål 
(Chaenotheca chrysocephala), skjellnål (Chaenotheca trichialis), fingerbeger (Cladonia digitata), 

bleiktjafs (Evernia prunastri), hengestry (Usnea filipendula), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), 

vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius). På spisslønn ved høydekote 480 m i bekkekløften ble 

følgende epifytter registrert: stor vulkanlav (Acrocordia gemmata), barkkrypmose (Amblystegium 
subtile, figur 5B), hjelmblæremose (Frullania dilatata), lungenever (Lobaria pulmonaria), gulband 

(Metzgeria furcata, figur 5B). På rogn ble vanlig flekklav (Arthonia radiata), vanlig smaragdlav 

(Lecidella elaeochroma), glattvrenge (Nephroma bellum) og barkragg (Ramalina farinacea) registrert. 
En art med noe usikker bestemmelse er Bacidia cf. incompta som også ble registrert på rogn. 

 

På granved nede i bekkekløften ble piggtrådmose (Blepharostoma trichophyllum), stubbesyl 
(Cladonia coniocraea), skogkrekmose (Lepidozia reptans, figur 5C), barkfrynse (Ptilidium 

pulcherrimum), sagtvebladmose (Scapania umbrosa) og svartstilkkjuke (Polyporus melanopus) 

registrert.  

 
Dette prosjektområdet inneholder en artsrik kryptogamflora og det er spesielt granskogsområdene i 

bekkekløften som inneholder mange arter. Her er det også potensial for flere funn. 

 

 Lav- og mosefloraen vurderes til liten verdi til middels til stor verdi.  
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D: 

 
Figur 5. Horta. A: frodig parti av bekkekløften. B:  barkkrypmose (Amblystegium subtile) og gulband 

(Metzgeria furcata) på spisslønn. C: Piggtrådmose (Blepharostoma trichophyllum) og skogkrekmose 

(Lepidozia reptans) på ved. D: Sciuro-hypnum reflexum.  Foto: Per G. Ihlen. 

 

 

KORSSETER 

Naturgrunnlag 

Prosjektet er planlagt med inntak ved høydekote 360 m med kraftstasjon ved høydekote 260 m i 

Lindalselva. Vannveien er planlagt delvis parallelt med Lindalselva og delvis gjennom dalføret 
mellom Lindalselva og Kalvelifjellet (figur 1). Det meste av området har en berggrunn som består av 

alakaliesyenitt – syenitt, men omtrent ved høydekote 300 m er det et bergartsskille. Nedenfor her 

domineres berggrunnen av skifer og kalkstein (figur 2). Det aller meste av tiltaksområdet, både langs 

elva og der vannveien planlegges, består av granplantefelter og hogstfelter. Mellom vannstrengen og 
granplantefeltene er det flere steder gråor, men de danner aldri så store bestand at de kan klassifiseres 

som gråor-heggeskog. Det er bare strekningen nedstrøms der veien nedover gjør en skarp sving mot 

vest, at området er lite påvirket av plantefelter og hogst. I dalføret der vannveien planlegges, mellom 
Linddalselva og Kalvelifjellet, er det for det meste en tett ungskog av gran i øvre del og en hogstgate i 

nedre del. Inne i mellom her er det noe småvokst lind, ask og osp. Veien opp til Svanstul gjør også 

områdene ved elvestrekningen åpen da den flere steder går helt inntil elva. De fleste av plantefeltene 
og hogstfeltene ser ut til å vokse på rikere vegetasjonstyper som lavurt-, storbregne- og delvis også 

høgstaudemark.   
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Naturtyper 

Kun en naturtype, en bekkekløft og bergvegg, ble registrert i tiltaksområdet. Naturtypen er sørøstvendt 
og ligger dekker kun et lite areal omtrent 300 m oppstrøms planlagt kraftstasjon (figur 6C, D). 

Naturtypen består av blåbærskog med bjørk, gran og delvis gråor på begge sider av elva, mens det på 

østsiden er noen små arealer med tørr røsslyng-blokkebærfuruskog. Inne i mellom er det noe skog på 
lavurtmark, ofte med småvokst lind og noe alm, rogn og spisslønn. På grunn av brattheten ned mot 

elvestrengen, er bekkekløften flere steder vanskelig tilgjengelig, men er fullt mulig å undersøke ved 

lave vannføringer. Det kan også nevnes at det ble registrert et relativt stort fossefall rett oppstrøms 

denne bekkekløften, men siden den ikke danner en typisk fossesprøytsone, er den ikke avmerket som 
egen naturtype.  

 

Rødlistearter 

Ask (NT) ble registrert flere steder i øvre del langs elva og i dalføret mellom Lindalselva og 

Kalvelifjellet. Alm (NT) ble registrert i nedre del av bekkekløften.  
 

 Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  

 

 

Lav- og mosefloraen 

På bakken i lisidene ned mot elva i bekkekløften vokser sumpflak (Calypogeia muelleriana), 
prakthinnemose (Plagiochila asplenioides), sumpfagermose (Plagiomnium ellipticum), kystkransmose 

(Rhytidiadelphus loreus). På bjørk, gran og gråor vokser vanlige arter som for eksempel bleikskjegg 

(Bryoria capillaris), bleiktjafs (Evernia prunastri), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes) og 
hengestry (Usnea filipendula). Den mest interessante epifyttfloraen ble registrert på alm i 

bekkekløften. Av eksempler herfra kan nevnes hjelmblæremose (Frullania dilatata), vanlig 

smaragdlav (Lecidella elaeochroma), klokkebusthette (Orthotrichum affine). På bakken i 

granplantefeltene, og delvis langs elva, er det en moseflora som indikerer relativt rike forhold. Av 
eksempler på arter fra bunnsjiktet kan nevnes skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum), 

rosettmose (Rhodobryum roseum, figur 6A), storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus), stortujamose 

(Thuidium tamariscinum). Artene gåsefotskjeggmose (Barbilophozia lycopodioides), blanksigd 
(Dicranum majus), fjærmose (Ptilium crista-castrensis) og etasjemose (Hylocomium splendens) 

vokser også her.  

 
På bergvegger nær elva, men i granplantefeltet, vokser en del skyggetålende arter som 

bergpolstermose (Amphidium mougeotii), berghinnemose (Plagiochila porelloides), stripefoldmose 

(Diplophyllum albicans), eplekulemose (Bartramia pomiformis), vårmose-art (Pellia sp.), bred 

fingernever (Peltigera neopolydactyla) og åregrønnever (Peltigera leucophlebia, figur 6B). Mange av 
disse finnes også på bergvegger i bekkekløften, men her er det også noe tørrere bergoverheng med 

bl.a. skjøtmose (Preissia quadrata), fjordtvebladmose (Scapania nemorea), putevrimose (Tortella 

tortuosa), pulverragg (Ramalina pollinaria) og skorpelavene Caloplaca citrina og Chrysothrix sp. Av 
arter som vokser nær og/eller delvis nedsenka i elva kan nevnes Rhizocarpon amphibium, 

bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum), R. hochstetteri, Ionaspis lacustris, mattehutre (Marsupella 

emarginata), bekketvebladmose (Scapania undulata) og bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum). 
Også her ble det i øvre del av elva registrert evjeelvemose (Fontinalis squamosa).  

 

Det meste av området er påvirket av hogst og plantefelter og det er lite igjen av den opprinnelige 

vegetasjonen. Lav- og mosefloraen er triviell og består av vanlige og vidt utbredte arter.   
 

 Lav- og mosefloraen vurderes til liten verdi.  
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Figur 6. Korsseter. A: rosettmose (Rhodobryum roseum). B: Åregrønnever (Peltigera leucophlebia). 

C, D: Deler av naturtypen bekkekløft og bergvegg. Foto: Per G. Ihlen. 

 

 
 

 

NEDRE BLÆSA 

Naturgrunnlag 

Prosjektet (figur 1) er planlagt med inntak ved utløpet av Øvre Blæsa (243 m o.h.) og med kraftstasjon 

ved Nedre Blæsa (196 m o.h.). Det meste av området består av alakaliesyenitt – syenitt, men 
inneholder også mindre områder med skifer og kalkstein (figur 2). Det aller meste av tiltaksområdet 

består av hogstfelter. Noe ungskog finnes også. Vegetasjonen i området er generelt rik og området har 

tidligere vært dominert av edelløvskoger, spesielt på østsiden av elva. Forekomster av ask, hassel, 

spisslønn, lind og osp indikerer dette.  
 

Naturtyper 

Ingen naturtyper etter DN-håndbok 13 ble registrert, men det kan diskuteres om hele elvestrekningen 

er en bekkekløft og bergvegg. Flere ulike edelløvskoger finnes også i lisiden på østsiden av elva. De 

ligger såpass langt unna elva at de påvirkes ikke av redusert vannføring og de er derfor ikke omtalt 
videre her. 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS, 2013 Rapport 1827 22 

Rødlistearter 

Ask (NT) opptrer spredt på østsiden av elvas øvre del. Skorpelaven Bacidina inundata (NT) vokser 
spredt flere steder på steinblokker og berg i og langs elva (figur 7A). I følge Coppins & Aptroot 

(2009) og Artsportalen – med rødlista (www.artsdatabanken.no) vokser arten på stein og berg nær 

bekker og elver, og er derfor, ifølge Artsdatabanken, ”sårbar for regulering av vannstand, og 
forsvinner raskt ved neddemming eller tørrlegging”.  

 

 Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  

 

 

Lav- og mosefloraen 

Nær og/eller delvis nedsenka i elva ble det registrert en relativt rik kryptogamflora med arter som for 

eksempel stor køllelav (Baeomyces placophyllus), evjebekkemose (Hygrohypnum eugyrium), Ionaspis 

lacustris, bekkegråmose (Racomitrium aquaticum), knippegråmose (Racomitrium fasciculare), 

Rhizocarpon amphibium, bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum), bekketvebladmose (Scapania 
undulata) og kulesaltlav (Stereocaulon pileatum). I dette miljøet ble det også registrert en del 

kalkkrevende arter som for eksempel fingerglye (Collema cristatum, figur 7B), kammose (Ctenidium 

molluscum) og grønn rosettlav (Phaeophyscia orbicularis). På vertikale bergvegger langs elva finnes 
en del kalkkrevende arter som for eksempel kalklommemose (Fissidens taxifolius), skjøtmose 

(Preissia quadrata) og putevrimose (Tortella tortuosa), men også vanlige arter som for eksempel 

bergpolstermose (Amphidium mougeotii), saglommemose (Fissidens adianthoides) og hinnenever 
(Peltigera membranacea). 

 

Selv om området bl.a. inneholder skifer og kalkstein, viser lav- og mosefloraen bare et middels rikt 

artsmangfold. Den fattige epifyttfloraen trekker verdien ned.  
 

 Lav- og mosefloraen vurderes til liten verdi.  

 

 

A: 

 

B: 

 
Figur 7. Nedre Blæsa: A: Parti av elva der Bacidinia inundata (NT) vokser spredt på steinene i elva. 

B: Fingerglye (Collema cristatum). Foto: Per G. Ihlen. 

 

 
 

STENGESTAD 

Naturgrunnlag 

Prosjektet er planlagt med inntak ved utløpet av Stengestadvatn (469 m o.h.) og med kraftstasjon ved 

nedre Blæsa (196 m o.h.). Vannveien er planlagt å følge dalføret sørøstover mot nedre Blæsa (figur 1). 

Dette området, samt elvestrekningen ned til øvre Blæsa, ble derfor undersøkt. Berggrunnen i det 
undersøkte området består i sin helhet av alkalisyenitt – syenitt (figur 2). Dette er en dypbergart som 

er relativ hard og sur.  Det undersøkte området er påvirket av noe hogst, mest oppe ved Stengestad, og 
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plantefelter, mest nede ned nedre Blæsa. Omtrent 400 m nedstrøms utløpet av Stengestadvatn er det et 

en beverdemning.   

 

Naturtyper 

I dette området ble det registrert to lokaliteter av naturtypen bekkekløft og bergvegg. Den ene finnes 
langs elvestrekningen som får redusert vannføring. Naturtypen ligger mellom høydekotene 320 m og 

390 m. Her er det stort sett triviell vegetasjon med blåbærskoger og røsslyng-blokkebærfuruskog 

(figur 8A, B).  

 
Den andre lokaliteten med bekkekløft og bergvegg ble registrert i dalføret der vannveien planlegges 

ned mot Nedre Blæsa, og befinner seg mellom høydekotene 320 m og 400 m (figur 8C, D). 

Naturtypen er sørøstvendt, men er skyggefull på grunn av bratte gjel og tett granskog. Naturtypen 
består av rike vegetasjonstyper, mest storbregne og lavurtskoger med gran i tresjiktet. I øvre del er det 

mye ungskog på blåbærmark. Inne i mellom er det varmekjære arter som både hassel og spisslønn. 

Bekkekløften har for øvrig flere rester av en gammel vei.  
 

Rødlistearter 

Alm (NT) vokser spredt i bekkekløften ned mot nedre Blæsa. På spisslønn ble det i den samme 

bekkekløften registrert en sparsom forekomst av skorpelaven Bacidia laurocerasi, en art som regnes 

som sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl. 2010). I følge Thor & Arvidsson (1999) vokser arten i både 
løvskoger, granskoger og blandingsskoger der den kan finnes på ulike treslag, for eksempel osp, bøk, 

hassel og gran. Artsdatabankens Artsportal med rødliste (www.artsdatabanken.no) er den største 

påvirkningsfaktoren for arten hogst og reduksjon av habitat.   

 

 Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  

 

 

Lav- og mosefloraen 

I øvre del, og nedenfor planlagt inntak ved Stengestadvatn, er det mye åpent berg og mosaikker av 

fattige vegetasjonstyper som for eksempel blåbærskog, bærlyngskog og røsslyng-blokkebærfuruskog. 
Av arter som vokser nær og/eller delvis nedsenka i elva kan nevnes Ionaspis lacustris, stripefoldmose 

(Diplophyllum albicans), mattehutre (Marsupella emarginata) og bekketvebladmose (Scapania 

undulata). På noe tørrere berg, men fortsatt nær elva finnes for eksempel blomsterlav (Cladonia 
bellidiflora), syllav (Cladonia gracilis), pulverrødbeger (Cladonia pleurota), pigglav (Cladonia 

uncialis), svartfotreinlav (Cladonia stygia), knippegråmose (Racomitrium fasciculare), heigråmose 

(Racomitrium lanunginosum) og stiftnavlelav (Umbilicaria deusta). Alle disse artene er vanlige og 

finnes langs det meste av elvestrekningen som får redusert vannføring.  
 

I bekkekløften som vender ned mot øvre Blæsa inneholder bergveggene stort sett en triviell lav- og 

moseflora med arter som bergpolstermose (Amphidium mougeotii), eplekulemose (Bartramia 
pomiformis), storstylte (Bazzania trilobata), rosettmellav (Lepraria membranacea) og 

rødmuslingmose (Mylia taylorii). På gran vokser det mest vanlige arter, av eksempler kan nevnes 

bleikskjegg (Bryoria capillaris) og gulgrynnål (Chaenotheca chrysocephala). I bekkekløften finnes 
også en og annen storvokst osp og det er spesielt i området rett nedstrøms der elva svinger mot vest at 

det er størst tetthet av osp. Av epifytter herfra kan nevnes stor fløyelslav (Megalaria grossa), rosa 

alvelav (Mycoblilimbia carneoalbida) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla). 

 
På bergveggene i bekkekløften som strekker seg ned mot nedre Blæsa er det en frodig, men relativ 

artsfattig moseflora, med småstylte (Bazzania tricrenata), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), 

krusfellmose (Neckea crispa), vasstvare (Marchantia polymorpha), berghinnemose (Plagiochila 
porelloides), gråmose-arter (Racomitrium spp.) og bekkerundmose (Rhizomnium punctatum) på 

bergveggene.  

 

Epifyttfloraen i denne bekkekløften er samlet sett relativ rik, mest på grunn av at den inneholder både 

http://www.artsdatabanken.no/
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gran, hassel og spisslønn. Av eksempler på registrerte arter på gran kan nevnes bleikskjegg (Bryoria 

capillaris), gulgrynnål (Chaenotheca chrysocephala) og skjellnål (Chaenotheca trichialis). Hassel 

inneholder ofte en rik epifyttflora av såkalte ”glattbarksarter” (Ihlen mfl. 2002), men på denne 

lokaliteten er det trolig for skyggefullt til at slike samfunn kan utvikle seg. På hassel ble det nemlig 
bare registrert vanlige epifytter som bleik bønnelav (Buellia disciformis) og vanlig skriftlav (Graphis 

scripta). Spisslønn derimot, inneholder ofte en interessant epifyttflora (Baumann mfl. 2001), og her 

ble arter som vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), gulband (Metzgeria furcata) og sølvkrittlav 
(Phlyctis argena) registrert. 

 

På bakken i granplantefeltene ned mot nedre Blæsa, og delvis langs elva, er det en moseflora, med 
bl.a. skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum), som indikerer relativt rike forhold.  

 

Tiltaksområdene for dette prosjektet berører store arealer, mest fordi vannveien er planlagt et annet 

sted i forhold til strekningen som får redusert vannføring. I følge Mis-metodikken, er spisslønn på 
Sørøstlandet en viktig rikbarksart mest fordi den inneholder en rik pionerflora av moser (Baumann 

mfl. 2001). Det er i bekkekløften ned mot nedre Blæsa at tilgangen til ulike substrater (rik bark, 

bergvegger, ved etc.) er stor og lav- og mosefloraen der er middels rik. I resten av området, spesielt 
langs elvestrekningen mot øvre Blæsa, er kryptogamfloraen fattig. Dette trekker den samla verdien 

noe ned. 

 

 Lav- og mosefloraen vurderes til middels til liten verdi.  
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A: 

 

B: 

 
C: 

  

D: 

 

Figur 8. Stengestad. A, B: Deler av bekkekløft og bergvegg i lokaliteten ned mot øvre Blæsa. C, D: 
Deler av bekkekløft og bergvegg ned mot nedre Blæsa. Foto: Per G. Ihlen. 

 

 
 

HOLT 

Naturgrunnlag  

Her er inntaket planlagt ved utløpet av Blæsa (196 m o.h.) og med kraftstasjon ved Holt, omtrent ved 

høydekote 100 m ved Lindalselva (figur 1). Hele området har en rik berggrunn og består av kalkstein 

og skifer (figur 2).  Det aller meste av tiltaksområdet, både langs elva og der vannveien planlegges, 

består av granplantefelter og hogstfelter (figur 9A). De fleste av plantefeltene og hogstfeltene ser ut til 
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å vokse på rikere vegetasjonstyper som lavurt-, storbregne- og delvis også høgstaudemark.   

 

Naturtyper 

Ingen naturtyper etter DN-håndbok 13 (2007) ble registrert.  

 

Rødlistearter 

Skorpelaven Bacidina inundata (NT) opptrer rikelig langs det meste av elvas nedre del og noe mer 
spredt i elva øvre del (figur 9A, B). Arten vurderes som ”nær truet” (NT) i Kålås mfl. (2010) og har 

ifølge 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, ifølge 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.  

 

 Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.  

 

 

Lav- og mosefloraen 

Langs, og delvis nedsenket i elva, ble følgende arter registrert: bergsotmose (Andreaea rupestris), stor 

køllelav (Baeomyces placophyllus), Ionaspis lacustris, knippegråmose (Racomitrium fasciculare), 
Rhizocarpon amphibium, bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum), bekketvebladmose (Scapania 

undulata), storblomstermose (Schistidium apocarpum) og kulesaltlav (Stereocaulon pileatum). På 

vertikale bergvegger langs elva finnes en del kalkkrevende arter som for eksempel skortejuvmose 
(Anoectangium aestivum), bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum), kammose (Ctenidium 

molluscum), puteplanmose (Ditrichum capillaceum) og putevrimose (Tortella tortuosa), men også 

vanlige arter som for eksempel skogskjeggmose (Barbilophozia barbata), saglommemose (Fissidens 

adianthoides), krusfellmose (Neckea crispa) og berghinnemose (Plagiochila porelloides). På noe 
tørrere berg nær elva ble det registrert vanlige arter som pulverrødbeger (Cladonia pleurota), 

kornbrunbeger (Cladonia pyxidata), fausklav (Cladonia sulphurina) og kystkransmose 

(Rhytidiadelphus loreus). Flere steder er det også rikelige forekomster med småsaltlav (Stereocaulon 
nanodes). Det mest interessante funnet var det av skorpelaven Hymenelia rhodopis (figur 9C), en art 

som her rapporteres som ny for Telemark (Santesson 2004). Arten ble funnet på bergvegg rett 

oppstrøms broa ved Holt (figur 9D). 
 

Lav- og mosefloraen i området er verdifull på grunn av innholdet av en del kalkkrevende arter. Alle 

granplantefeltene gjør at epifyttfloraen er fattig. Dette trekker ned verdien for temaet lav- og 

mosefloraen.  
 

 

 Lav- og mosefloraen vurderes til liten verdi til middels verdi.  
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A: 

 

B: 

 
C: 

 
 

 

 

 

Figur 9. Holt: A: Del av elvestrekning nedstrøms 
broa med store forekomster av Bacidina inundata 

på berg. B: Bacidina inundata på berg (grønn 

skorpelav). C: Skorpelaven Hymenelia rhodopis. 
D: Bergvegg med Hyemenelia rhodopis rett 

oppstrøms broa ved Holt. Foto: Per G. Ihlen. 

D: 

 
 
 

 

VALSETER 

Naturgrunnlag 

Prosjektet er planlagt med inntak ved utløpet av Store Gardvatnet (244 m o.h.) og med kraftstasjon 

omtrent ved høydekote inntak omtrent ved høydekote 150 m, omtrent rett nord for Valseter og nord 
for jernbanelinja (figur 1). Berggrunnen består hovedsakelig av granittisk gneis lokalt med 

kvartsskifer og amfibolitt (figur 2). Øvre del av området har noe ung blåbærskog med gran i tresjiktet 

om mye som røsslyng-blokkebærfuruskog. Det er også mye impediment og furuskog på bærlyngmark. 
I området for planlagt kraftstasjon er det en noe rikere vegetasjon med blåbærskog og lavurtskog med 

gran i tresjiktet.  

 



 
Rådgivende Biologer AS, 2013 Rapport 1827 28 

Naturtyper 

Mellom høydekotene 230 m og 210 m er det en liten bekkekløft og bergvegg (figur 10A, B) som 
består av røsslyng-blokkebærfuruskog i de høyest liggende partiene og noe blåbærmark i lisidene ned 

mot elva. Langs elva er det et usammenhengende belte med noe svartor, ørevier og trollhegg. Omtrent 

ved høydekote 150 m er det en foss som ikke danner noen tydelig fossesprøytsone.  
 

Rødlistearter 

Det ble ikke registrert noen rødlistearter (Kålås mfl. 2010).  

 

 Temaet rødlistearter vurderes til liten verdi.  

 
 

Lav- og mosefloraen 

Nedstrøms planlagt inntak er vegetasjonen som nevnt karrig og fattig. Følgende lav- og mosearter ble 

registrert nær, og delvis nedsenket i elva: krusputemse (Dicranoweisia crispula), Rhizocarpon 

amphibium, bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum), Ionaspis lacustris og bekketvebladmose (Scapania 
undulata). På noe tørrere berg finnes spredte forekomster av stor køllelav (Baeomyces placophyllus), 

gråsteinmose (Hedwigia ciliata), knippegråmose (Racomitrium fasciculare), heigråmose 

(Racomitrium lanunginosum) og stiftnavlelav (Umbilicaria deusta).    

 
Epifyttfloraen på bjørk, furu og gran er fattig med vanlige arter som vanlig kvistlav (Hypogymnia 

physodes), grå fargelav (Parmelia saxatilis), vanlig papirlav (Platismatia glauca) og elghornslav 

(Pseudevernia furfuracea). Noe piggskjegg (Bryoria furcellata) ble observert på furu. Melskjell 
(Hypocenomyce scalaris) vokser rikelig på ved i nedre del.   

 

Lav- og mosefloraen er fattig og består av vanlige arter. Temaet vurderes derfor til liten verdi.  

 

 Lav- og mosefloraen vurderes til liten verdi.  

 

 

A: 

 

B: 

 



 
Rådgivende Biologer AS, 2013 Rapport 1827 29 

Figur 10. Valseter. A: Midtre del av bekkekløften. B: Nedre del av bekkekløften. Foto: Per G. Ihlen. 

 

 

SAMLET VURDERING 

Nedenfor (tabell 2) følger en samlet oppsummering av vurderingene av temaene rødlistearter og lav- 
og mosefloraen for de undersøkte vassdragene.  

 

Tabell 2. Oppsummering av verdivurderingene av temaene rødlistearter og lav- og mosefloraen for de 

undersøkte vassdragene.  

Vassdrag Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

Flekkeren    

  Rødlistearter   Ingen rødlistearter registrert.  ----------------------- 
  

  Lav- og mosefloraen For det meste vanlige arter, men en noe rikere kryptogamflora 
på bergvegger og i naturtypen gammel barskog. 

 ---------------------- 
           

Losnet    

  Rødlistearter   Alm (NT), ask (NT), barlind (VU), almelav (Gyalecta ulmi, 

NT), rynkesagsopp (NT) og narrepiggsopp (NT) er kjent. 
----------------------- 
                  

  Lav- og mosefloraen For det meste av vanlige arter, men innslag av edelløvskoger og 

bekkekløft og bergvegg, gjør at kryptogamfloraen er variert.  
 ---------------------- 
                  

Horta    

  Rødlistearter   Alm (NT), ask (NT) og almelav (Gyalecta ulmi, NT) er 

registrert her. 
----------------------- 
                  

  Lav- og mosefloraen Inneholder en artsrik kryptogamflora, spesielt i bekkekløftens 

granskogsområder. Også potensial for flere funn. 
 ---------------------- 
                        

Korsseter    

  Rødlistearter   Alm (NT) og ask (NT) er kjent herfra.  ----------------------- 
                

  Lav- og mosefloraen Lav- og mosefloraen er triviell og består av vanlige arter.    ---------------------- 
    

Nedre Blæsa    

  Rødlistearter   Noe ask (NT) og spredte forekomster av skorpelaven Bacidina 

inundata (NT). 
----------------------- 
                  

  Lav- og mosefloraen Lav- og mosefloraen på berg er middels rikt, men epifyttfloraen 

er fattig.  
 ---------------------- 
      

Stengestad    

  Rødlistearter   Skorpelaven Bacidia laurocerasi (VU) registrert på spisslønn. 

Alm (NT) spredt i bekkekløft. 
----------------------- 
                   

  Lav- og mosefloraen  I bekkekløften ned mot nedre Blæsa er lav- og mosefloraen 

middels rik, mens den i resten av området er fattig.   
 ---------------------- 
              

Holt    

  Rødlistearter   Skorpelaven Bacidina inundata (NT) finnes rikelig langs elva. ----------------------- 
                 

  Lav- og mosefloraen Lav- og mosefloraen inneholder en del kalkkrevende arter, men 

epifyttfloraen er fattig.   
 ---------------------- 
       

Valseter    

  Rødlistearter   Ingen rødlistearter registrert. ----------------------- 
  

  Lav- og mosefloraen Lav- og mosefloraen er fattig og består av vanlige arter.  ---------------------- 
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VEDLEGG 1 – SPORLOGGER PER G. IHLEN 

 
 

Flekkeren:  

 

Losnet: 

 
Horta: 

 

Korsseter: 
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Nedre Blæsa: 
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