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FORORD 
 
 

Tyngdekraft AS, c/o OBOS Energi, ønsker å overføre Volldøla til Kvemma kraftverk. Tiltaksområdet 

ligger mellom Steinklepp og Borlaug i Lærdal kommune, hvor Volldøla renner ut i Lærdalselvi om lag 

kote 425. Ved planlagt overføring, kote 770, har Volldøla en middelvannføring på 0,34 m3/s. Sluke-
evnen er satt til 1,05 m3/s.  

 

Tiltakshaver sendte 19. april 2010 inn søknad om konsesjon for bygging av Volldøla kraftverk. 

Inntaket skulle legges på kote 684, kraftstasjon på kote 430, og rørgaten skulle graves ned øst for 
elveløpet. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har i sin tilbakemelding på søknaden, datert 

7. mai 2015, stilt krav om egen fiskeundersøkelse på potensielt anadrom strekning nederst i Volldøla. 

Dette arbeidet ble utført av Bjart Are Hellen den 6. november 2015 (Hellen 2015). NVE har videre 
bedt om at tidligere utarbeidet biorapport (Spikkeland 2010), basert på feltarbeid utført den 7. oktober 

2007, skulle oppdateres - blant annet i henhold til gjeldende rødliste. I etterkant av disse prosessene, 

ultimo november 2015, har planene for utbygging av Volldøla blitt endret. Driftsvannet skal nå 

overføres til nabovassdraget i vest, Kvemma, samtidig som inntaket i Volldøla flyttes 500 m høyere 
opp enn opprinnelig planlagt. Dette innebærer at planlagt rørtrasé og kraftstasjon langs Volldøla faller 

bort. Foreliggende konsekvensutredning legger dette siste utbyggingsalternativet til grunn. Rapporten 

er utarbeidet av Rådgivende Biologer AS og omfatter deltemaene rødlistearter, terrestrisk miljø og 
akvatisk miljø. Resultatene fra bonitering utført i 2015 (Hellen 2015) er bygd inn i denne rapporten.     

 

Ole Kristian Spikkeland er cand. real. i terrestrisk zoologisk økologi med spesialisering innen fugl, 
mens Bjart Are Hellen er cand. scient. i zoologisk økologi med fiskebiologi som spesialfelt. Moser og 

lav er artsbestemt av Torbjørg Bjelland, som er dr. scient. i botanikk med spesialisering på krypto-

gamer. Cand. scient. Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, har sammen med Bjart Are Hellen laget 

temakart. Rådgivende Biologer AS har selvstendig, eller sammen med andre konsulenter, utarbeidet 
over 300 konsekvensutredninger for tilsvarende prosjekt de siste årene. Denne rapporten har til hensikt 

å oppfylle de krav som NVE stiller til dokumentasjon av biologisk mangfold og vurdering av 

konsekvenser ved bygging av småkraftverk. Det må presiseres at prosjektet er så lite at det ikke er 
krav om konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven, noe som nødvendigvis gjenspeiles i 

utredningens omfang og detaljeringsgrad.  
 

Bergen, 14. desember 2015 
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SAMMENDRAG 

 
Spikkeland, O.K. & B.A. Hellen 2015. 

Volldøla overføring til Kvemma kraftverk i Lærdal kommune. Konsekvensutredning for 
biologisk mangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2170, 41 sider, ISBN 978-82-8308-223-4. 

 

TILTAKET  

Tyngdekraft AS, c/o OBOS Energi, ønsker å overføre Volldøla til nabovassdraget Kvemma, hvor det 
planlegges nytt kraftverk. Begge vassdragene har utløp i Lærdalselvi, mellom Steinklepp og Borlaug i 

Lærdal kommune. Inntaket legges på kote 770 i Volldøla. Herfra bores en 920 m lang tunnel med 

diameter 700 mm. Ved inntaket har Volldøla en middelvannføring på 0,34 m3/s. Slukeevnen er satt til 
1,05 m3/s, som tilsvarer 3 x middelvannføringen. Til sammen 1 400 m elvestrekning får fraført vann. 

Det planlegges slipp av minstevannføring 50 l/s sommer og 5 l/s vinter. 

 

NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven (§§ 4-5). 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som «middels» (§ 8), slik at «føre-var-prinsippet» kommer til an-
vendelse (§ 9). Beskrivelsen av naturmiljøet og naturens mangfold tar også hensyn til de samlete 

belastingene på økosystemene og naturmiljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 10). Det er beskrevet 

avbøtende tiltak slik at skader på naturmangfoldet så langt mulig blir avgrenset, og en søker å oppnå 

det beste resultat for samfunnet ut fra en samlet vurdering av både naturmiljø og økonomiske forhold 
(§ 12). 

 

RØDLISTEARTER  

Det er registrert til sammen 22 rødlistearter i influensområdet, hvorav tre arter er sterkt truet (EN), fire 

arter er sårbare (VU) og 15 arter er nær truet (NT). Fugler og beitemarkssopp utgjør størst andel av 

rødlisteartene. Temaet har stor verdi. Tiltaket vil medføre beskjedne terrenginngrep i og langs Voll-
døla og vil derfor ikke ha virkning på kjente forekomster av rødlistearter. Redusert vannføring kan 

imidlertid ha negativ virkning på fossekall på Bern liste II, som er tilknyttet vassdraget. Samlet vur-

deres tiltaket å gi liten negativ virkning på rødlistearter. 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-).  

 

TERRESTRISK MILJØ  

Det er registrert fem naturtyper innenfor influensområdet; én naturbeitemark (D04) med A-verdi ved 

Sprakehaugen, én bekkekløft og bergvegg (F09), som foreløpig er gitt C-verdi, langs sentrale deler av 
Volldøla sitt løp, og tre fossesprøytsoner (E05) innenfor sistnevnte bekkekløftlokalitet, hvorav én er 

gitt B-verdi og to er gitt C-verdi. Fattige vegetasjonstyper dominerer. Artsmangfoldet er klart størst i 

områder med beitepreg. Vegetasjonstypen fosse-eng, som opptrer under de største fossefallene i Voll-

døla, er en sårbar (VU) naturtype. Fugle- og pattedyrfaunaen vurderes å være middels rik, og samtidig 
representativ for regionen. Bare fossekall, linerle og mink er direkte knyttet til vannstrengen. Samlet 

har terrestrisk miljø middels verdi. Redusert vannføring vil være negativt for naturtypen bekkekløft og 

bergvegg og de tre fossesprøytsonene som er avgrenset langs Volldøla sitt løp, likeså for fuktighets-
krevende karplanter, moser og lav i og langs elvestrengen. Tiltaket vil medføre beskjedne arealbeslag 

knyttet til bygging av inntaksdam og borehullsinnslag. Naturbeitemarka på Sprakehaugen vil ikke bli 

berørt. For fugl og pattedyr vil arealbeslagene og fraføringen av vann ha beskjeden negativ virkning. 
En eventuell overføring av Volldøla vurderes samlet å gi middels negativ virkning på terrestrisk miljø.  

 Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--). 
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AKVATISK MILJØ   

Alle elveløp er rødlistet som «nær truet» naturtype. I Volldøla er det en 540 m lang anadrom strek-

ning, som har potensiale for produksjon av auresmolt. Ovenfor anadrom strekning er det sporadiske 

forekomster av brunaure som slipper seg ned fra innsjøer lenger opp i vassdraget. Elvestrekningen vil 

få betydelig redusert vannføring. Dette vurderes å være negativt for naturtypen elveløp, og for fersk-
vannsorganismer. Et minsteslipp tilsvarende alminnelig lavvannføring vil imidlertid sikre at vannfør-

ingen aldri blir lavere enn det som tidligere har vært normal lavvannføring. Dette vil være tilstrekkelig 

til å opprettholde nær normal produksjon av bunndyr. Samlet gir dette liten negativ virkning på akva-
tisk miljø på ikke-anadrom strekning. På anadrom strekning er potensialet for fiskeproduksjon større, 

og redusert vannføring er i sum forventet å gi en middels negativ virkning.  

 Tiltaket gir liten negativ virkning for akvatisk miljø på ikke-anadrom strekning og middels 
negativ virkning på anadrom strekning. 

 Liten til middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for akvatisk  

miljø på ikke-anadrom strekning. 

 Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) for akvatisk 

miljø på anadrom strekning.   
 

SAMLET VURDERING 

 
 

KRAFTLINJER 

Det bygges ikke kraftlinjer i Volldøla. 

 

ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER 

Det er ikke presentert alternative utbyggingsforslag. 

 

AVBØTENDE TILTAK 

Det er planlagt slipp av minstevannføring tilsvarende 50 l/s sommer og 5 l/s vinter. Dette ligger nær 

opp til beregnete 5-persentiler og vil redusere de negative virkningene for spesielt fossesprøytsonene 

og de fuktighetskrevende kryptogamene langs elva. Tiltaket vil også være positivt for akvatisk miljø 
og vassdragstilknyttede arter som fossekall. Et minsteslipp tilsvarende alminnelig lavvannføring vil 

imidlertid sikre at vannføringen aldri blir lavere enn det som tidligere har vært normal lavvannføring.  

 
Vannvolumet som fraføres Volldøla ved kote 770, bør tilbakeføres til vassdraget via egen avløpskanal 

fra kraftstasjonen på kote 428 i Kvemma. 

 

For å lette fiskens oppgang til Volldøla, er det mulig å grave en renne i stein- og grusviften ned mot 
Lærdalselvi. En slik tilrettelegging vil trolig bare vare en avgrenset tidsperiode.  

 

Fraføring av vann kan redusere hekkemulighetene for fossekall. Som et avbøtende tiltak kan det settes 
opp reirkasser ved fossefall i Volldøla som får fraført vann.  
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OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  

Datagrunnlaget for den foreliggende konsekvensutredningen vurderes som middels. Hovedårsaken er 

at de øverste 500 m av bekkekløfta i Volldøla som fraføres vann, ikke er undersøkt. Det er behov for å 

utføre biologisk kartlegging i dette området. Arbeidet bør utføres i vekstsesong av botaniker med sær-

skilt kompetanse på moser og lav.  
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 VOLLDØLA OVERFØRING TIL KVEMMA KRAFTVERK 

 
Tyngdekraft AS, c/o OBOS Energi, søker om å overføre Volldøla (figur 1) til Kvemma, som er til-

grensende vassdrag i vest. Det bygges en inntaksdam ved kote 770. Herfra bores en 920 m lang tunnel 
med diameter 700 mm. Kraftstasjonen med avløpskanal legges i nedre del av Kvemma (figur 2).  

 

Volldøla har et nedbørfelt ved planlagt inntak på ca. 10,4 km2. Spesifikk avrenning er beregnet til 32,7 

l/s km2, hvilket gir en middelvannføring på 0,34 m3/s. Alminnelig lavvannføring er beregnet til 9 l/s, 
mens 5-persentil sommer og vinter er beregnet til henholdsvis 52 og 7 l/s. Slukeevnen er satt til 1,05 

m3/s, som tilsvarer 3 x middelvannføringen. Det planlegges slipp av minstevannføring 50 l/s sommer 

og 5 l/s vinter. Vannføring fra restfeltet er stipulert til 6 l/s. 

 
 

 

 

 

Figur 1. Venstre: Volldøla drenerer sørvestover mot samløp med Lærdalselvi mellom Steinklepp og 

Borlaug. Høyre: Nedre del av Volldøla. 
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Figur 2. Planlagt overføring av Volldøla til Kvemma i vest vil skje ved kote 770. Her bores en 920 m 
lang tunnel med diameter 700 mm. Kraftstasjon med avløpskanal legges i nedre del av nabovass-

draget Kvemma (kilde: NGK Utbygging AS). 
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 DATAGRUNNLAG OG METODE  

 

DATAGRUNNLAG 

Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen er blant annet basert på 

befaringer av Ole Kristian Spikkeland den 7. oktober 2007 og av Bjart Are Hellen den 6. november 

2015. Sporlogger er vist i vedlegg 2. Bonitering av Volldøla ble utført etter en metodikk presentert av 
Forset & Harby (2013). 540 m elvestrekning med et areal på 2 310 m² ble undersøkt. Det er videre 

funnet informasjon fra diverse litteratur, søk i nasjonale databaser og nettbaserte karttjenester og ved 

muntlig og skriftlig kontakt med forvaltning og lokale aktører. En liste over litteratur, databaser og 
informanter finnes under referanser bak i rapporten. Det er også vurdert hvor gode grunnlagsdataene 

er, noe som gir et mål på usikkerheten i vurderingene. For denne konsekvensutredningen vurderes 

kunnskapsgrunnlaget som middels (2) (tabell 1).  

  

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(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 tre-trinns 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 stor positiv virkning (se eksempel under). 

 
 Virkning 

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

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

                                                                                  Eksempel 
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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 ni-delt skala fra meget stor negativ konse-

kvens til meget stor positiv konsekvens (se figur 3).  

 
Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 

er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten, er 

å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en 

rangering av konsekvensene som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør 
fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 

 

Figur 3. «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 

For temaet biologisk mangfold, som i denne rapporten er behandlet under overskriftene rødlistearter, 

terrestrisk miljø og akvatisk miljø, følger vi malen i NVE Veileder nr. 3-2009, «Kartlegging og 

dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk» (Korbøl mfl. 2009). Med verdi-
fulle naturtyper (ett av deltemaene under terrestrisk miljø) menes naturtyper i DN-håndbok 13. 

Rødlistede naturtyper inkluderes også i verdivurderingen, dersom slike er registrert (jf. Lindgaard & 

Henriksen 2011). For beskrivelse av vanlig vegetasjon følges Fremstad (1997). Verdisettingen er 
forsøkt standardisert i tabell 2. Nomenklaturen, samt norske navn, følger Artskart på www.artsdata-

banken.no.  
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Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

RØDLISTEARTER 

Kilder: NVE-veileder 3-2009, 

Henriksen & Hilmo 2015 

 Andre områder 

 

Viktige områder for:  

 Arter i kategoriene sårbar 

(VU), nær truet (NT) eller 

datamangel (DD) i Norsk 

Rødliste 2015 

Viktige områder for:  

 Arter i kategoriene kritisk truet 

(CR) eller sterkt truet (EN) i 

Norsk Rødliste 2015 

 Arter på Bern liste II og Bonn 

liste I 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Kilder: DN-håndbok 13,  

NVE-veileder 3-2009, 

Lindgaard & Henriksen 2011  

 Naturtypelokaliteter med verdi C 

(lokalt viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

B (viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

A (svært viktig) 

 

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 

Fugl og pattedyr 

Kilder: Statens vegvesen –

håndbok 140 (2006),  

DN-håndbok 11 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1 

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 2-3 

 Områder med stort 

artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 4-5 

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  

 

 

 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDE  
 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det plan-

lagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også omfat-
ter de tilstøtende områder der tiltaket kan tenkes å ha en effekt.  

 

Tiltaksområdet for overføring av Volldøla omfatter fysiske installasjoner knyttet til inntaksdam og 

innslag til borehull i Volldøla om lag kote 770. 
  

Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold på land, vil områder nær opp til anleggsområd-

ene 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, men ofte mer i områder med fosserøykpåvirkning, 

som her ved Volldøla. Viltarter vil kunne påvirkes i et vesentlig større område på grunn av forstyr-

relser i anleggsperioden. Her benyttes en sone på 100 m fra tiltaksområdene (jf. Korbøl mfl. 2009). 
Elvestrekningen mellom inntak og samløpet med Lærdalselvi vil også inngå i influensområdet, siden 

elva i lange perioder vil miste mye av sin vannføring. Influensområdet for biologisk mangfold er 

kartfestet i vedlegg 3. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED VERDIVURDERING 

 
Volldøla (vassdragsnr. 073.C4Z) i Lærdal kommune har sitt utspring i Filefjellområdet på nordsiden 

av Lærdalen. Elva drenerer sørvestover mot samløp med Lærdalselvi mellom Steinklepp og Borlaug. 
Lærdalselvi munner ut i havet ved Lærdalsøyri innerst i Sognefjorden. Avstanden til kommunesenteret 

Lærdalsøyri i vest er ca. 20 km (figur 4).            

 

Mesteparten av nedbørfeltet består av høytliggende fjellområder. De mest framtredende toppene er 
Salen (1 588 moh.), Rjupeskardeggen (1 553 moh.), Volldalsnosi (1 506 moh.) Fossesogen (1 480 

moh.) og Syndarhovd (1 476 moh.). Det finnes flere mindre vann; Nedre Monsetjørn (0,11 km2; kote 

1 280), Øvre Monsetjørn (0,07 km2; kote 1 340), Tunagjeltjørni (0,07 km2; kote 1 295) og Borlosgrov-
tjørni (1 286 moh.). Skoggrensa varierer og ligger på det høyeste omkring kote 1 150. Volldøla renner 

i små og mellomstore fossefall, og delvis i gjel, nedover den bratte dalsiden fra planlagt overføring og 

ned mot bebyggelsen. Herfra går elva i strie stryk på løsmasser fram mot samløpet med Lærdalselvi. 
Bjørk er klart dominerende treslag i nedbørfeltet, men nederst opptrer også gråor og andre boreale 

treslag.  

 

Mesteparten av nedbørfeltet til Volldøla består av inngrepsfri natur. Ved Sprakehaugen, nederst i 
feltet, finnes bebyggelse og innmark, og nær samløpet med Lærdalselvi passerer gamle E16. I dette 

området ligger også Steinklepp Camping og et høyspent forgreningsnett. En gammel krøttersti går øst 

for Volldøla fra Sprakehaugen og gjennom Volldalen mot Botn, og derfra videre mot Kviesjøen i øst 
via Nedre og Øvre Monsetjørn. På Botn, et stykke ovenfor planlagt inntak, ligger én stølsbygning. 

Videre ligger to bygningsinnretninger ved Nedre Monsetjørn og én ved Øvre Monsetjørn. Det beiter 

sau i nedbørfeltet, nederst også litt hest. 

 

 

Figur 4. Volldøla (markert med svart sirkel) ligger mellom Steinklepp og Borlaug i Lærdal kommune. 



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2170 14 

NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen i influensområdet består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Høyere opp i nedbør-

feltet dominerer granitt til monzonitt. Dette er skjøvne grunnfjellsbergarter tilhørende Jotunkompleks-

et, som avgir lite plantenæringsstoffer. Løsmassene er elveavsetninger i de slake partiene nederst, 

skredmateriale i de bratte partiene som skråner inn mot Volldølas løp og morenemateriale i mer 
høyereliggende deler av feltet. I brattskråningen på hver side av elveløpet ned mot bebyggelse og 

dyrket mark er løsmassedekket stedvis skrint eller fraværende. Boniteten er gjennomgående høy i de 

lavestliggende områdene, hvor det finnes skog og innmark. Oppover langs Volldølas løp veksler 
boniteten, og store arealer består av produktiv skog og åpen jorddekt fastmark (figur 5).  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5. Venstre: Løsmassene langs Volldøla domineres av elveavsetninger nederst, skredmateriale i 

midtre partier og morene i høyereliggende områder. Høyre: Boniteten veksler og er gjennomgående 
høyest i de lavestliggende områdene (kilde: www.ngu.no/ arealis). 

 

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 vegeta-

sjonsseksjoner. Sentrale deler av tiltaksområdet ligger i den mellomboreale og nordboreale vegeta-

sjonssonen (se Moen 1998). Den mellomboreale vegetasjonssonen er barskogdominert. Her har blant 

annet velutviklet gråor-heggeskog og en rekke varmekjære samfunn og arter sin høydegrense. I tillegg 
dekker myr store arealer. Den nordboreale vegetasjonssonen er dominert av bjørkeskog og strekker 

seg opp til den klimatiske skoggrensen. Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjeller i temp-

eratur, spesielt sommertemperatur, mens vegetasjonsseksjoner henger sammen med graden av osean-
itet, der fuktighet og vintertemperaturer er de viktigste klimafaktorene. Tiltaksområdet ligger i over-

gangsseksjonen (OC), som preges av østlige arter, samtidig som svake vestlige innslag forekommer 

(Moen 1998). 
 

I tillegg til temperatur er nedbør viktig for vekstsesongen. Volldøla har et kontinentalt preget klima 

med moderate nedbørmengder. Årsnedbøren på Borgund (Lo; 407 moh.) ca. fem km mot sørvest er 

kun 510 mm. Her faller det mest nedbør i september og oktober måned (60 mm), og minst i april (16 
mm). I høyereliggende områder vil det være atskillig mer nedbør. Årsmiddeltemperaturen målt på 

Tønjum (36 moh.) ca. 20 km mot vest-sørvest er 5,9 oC, med juli som varmeste måned (14,7 oC) og 

januar som kaldeste måned (– 2,5 oC) (eklima.met.no).  
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KUNNSKAPSSTATUS BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURVERN 

Lærdal kommune gjennomførte en førstegangskartlegging av naturtyper etter DN-handbok 13 i 2003 

(Bøthun 2003). I 2011 foretok Fjelstad mfl. (2011) en supplerende kartlegging av naturtyper i kom-

munen. Resultatet fra begge undersøkelsene er tilgjengelig i Miljødirektoratets Naturbase. Én natur-

beitemark, med A-verdi, er avmerket på hver side av Volldølas løp (figur 6). I forbindelse med plan-
lagt utbygging av Kvemma kraftverk i nabovassdraget Kvemma, er det også utarbeidet en biorapport 

(Roer 2012). Naturbasen viser ellers arter av nasjonal forvaltningsinteresse; henholdsvis villrein-

områder i fjellene mot nord og øst, og ulike beitemarkssopp ved Sprakehaugen. Det er ikke avmerket 
utvalgte naturtyper eller helhetlige kulturlandskap i området, og ingen områder er vernet i medhold av 

naturmangfoldloven. Det er ikke utført MiS-registeringer. I Artsdatabankens Artskart foreligger det 

enkelte artsregistreringer fra influensområdet, dels av karplanter og beitemarkssopp, og dels av fugler. 

Ellers er innspill mottatt fra fylkesmannens miljøvernavdeling, ved seniorrådgiver Tore Larsen. 
Viktige opplysninger om faunaen og floraen i og omkring tiltaksområdet er for øvrig mottatt fra 

landbrukssjef Magnhild Aspevik i Lærdal kommune og grunneier Arne Kvamme. Et eget verdikart for 

kartfestede verdier for biologisk mangfold er vist i vedlegg 3, mens oversikt over registrerte arter i 
tilknytning til overføring av Volldøla er listet opp i vedlegg 4. 

 

 

Figur 6. Utskrift fra Naturbase. Grønn skravur viser naturtyper, mens arter av nasjonal forvaltnings-

interesse er vist med mørk brun skravur (leveområde for villrein) og grå sirkel/brunt kryss (ulike 
beitemarkssopp). Rød strek markerer 1 400 m elvestrekning i Volldøla som får fraført vann. 

 

RØDLISTEARTER 

Rødlistede arter (jf. Henriksen & Hilmo 2015) av pattedyr, fugler, karplanter og sopp innenfor influ-
ensområdet i Volldøla er listet opp i tabell 3. På streif, og i fjellområdene, opptrer jerv (kategori EN; 

sterkt truet), gaupe (kategori VU; sårbar), hare (kategori NT; nær truet), hønsehauk (NT), fjellrype 

(NT), lirype (NT) og fiskemåke (NT). I og nær innmarksområdene kan vipe (EN), taksvale (NT), stær 
(NT), bergirisk (NT) og gulspurv (NT) opptre som hekkefugler. I tilknytning til kulturlandskapet på 

Sprakehaugen er ellers registrert følgende stasjonære rødlistearter: Bakkesøte (NT) og smånesle (VU) 

(begge påvist i 1962) samt beitemarkssoppene; fiolett rødspore (NT), rødnende lutvokssopp (VU), 

mørkskjellet vokssopp (VU), gulbrun narrevokssopp (NT), svartblå rødspore (NT), lutvokssopp (NT), 
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vridd køllesopp (VU) og lillagrå rødspore (NT) (samtlige registrert 30. juli 2002). Verken ål (kategori 

CR; kritisk truet) eller elvemusling (VU) skal finnes i vassdraget.  

 

I følge veilederen for kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraft-
verk (Korbøl mfl. 2009) skal arter på Bonn liste I og Bern liste II også vurderes i kapittelet om rød-

listede arter. Vassdragstilknyttede arter som kan finnes i tiltaksområdet, og som står oppført på Bern 

liste II, er fossekall og linerle, hvorav førstnevnte ble observert på befaringen den 7. oktober 2007. 

 
Tabell 3. Registrerte rødlistearter med tilhold i influensområdet for overføring av Volldøla i Lærdal 

kommune. Rødlistestatus iht. Henriksen & Hilmo (2015) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportal-

en.artsdatabanken.no. 

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer Kilde 

Jerv EN (kritisk truet) Fjellområdene Påvirkning på habitat, motorferdsel Artskart 

Gaupe EN (kritisk truet) Streif Høsting RB AS 

Hare NT (nær truet) Spredt Høsting, påvirkning fra stedegne arter, 
klimatiske endringer, påvirkning på 

habitat 

RB AS 

Hønsehauk NT (nær truet) Streif Høsting, påvirkning på habitat RB AS 

Lirype NT (nær truet) Fjellområdene Klimatiske endringer, påvirkning fra 
stedegne arter, høsting 

RB AS 

Fjellrype NT (nær truet) Fjellområdene Klimatiske endringer, høsting, 

påvirkning fra stedegne arter  

RB AS 

Vipe EN (kritisk truet) Sprakehaugen Påvirkning på habitat, påvirkning 
utenfor Norge 

RB AS 

Fiskemåke NT (nær truet) Spredt Påvirkning fra stedegne arter, 
menneskelig forstyrrelser, høsting 

RB AS 

Taksvale NT (nær truet) Sprakehaugen Påvirkning utenfor Norge Artskart 

Stær NT (nær truet) Sprakehaugen Påvirkning på habitat, påvirkning 
utenfor Norge 

RB AS 

Bergirisk NT (nær truet) Spredt Påvirkning utenfor Norge, påvirkning 

på habitat  

Artskart 

Gulspurv NT (nær truet) Spredt Påvirkning på habitat Artskart 

Bakkesøte NT (nær truet) Sprakehaugen Påvirkning på habitat Artskart 

Smånesle VU (sårbar) Sprakehaugen Påvirkning på habitat Artskart 

Fiolett rødspore NT (nær truet) Sprakehaugen Forurensning, påvirkning på habitat Artskart 

Rødnende lutvokssopp VU (sårbar) Sprakehaugen Forurensning, påvirkning på habitat Naturbase 

Mørkskjellet vokssopp VU (sårbar) Sprakehaugen Forurensning, påvirkning på habitat Naturbase 

Gulbrun narrevokssopp NT (nær truet) Sprakehaugen Forurensning, påvirkning på habitat Naturbase 

Svartblå rødspore NT (nær truet) Sprakehaugen Forurensning, påvirkning på habitat Artskart 

Lutvokssopp NT (nær truet) Sprakehaugen Forurensning, påvirkning på habitat Artskart 

Vridd køllesopp VU (sårbar) Sprakehaugen Forurensning, påvirkning på habitat Artskart 

Lillagrå rødspore NT (nær truet) Sprakehaugen Forurensning, påvirkning på habitat Artskart 
 

 
For å undersøke om det finnes ytterligere biologiske forekomster av rødlistearter i influensområdet, og 

forekomster som er unntatt offentlighet (rovfugler, spillplasser, floraforekomster etc.), ble det sendt e-

post til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane den 8. desember 2015. I svar pr. e-

post samme dag ble det opplyst at det ikke foreligger informasjon om slike forhold.  
 

På bakgrunn av at det er kjent 3 rødlistearter fra influensområdet vurdert som sterkt truet; 4 arter som 

er vurdert som sårbare og 15 arter som er vurdert som nær truet, gis temaet rødlistearter stor verdi.  
 

 Temaet rødlistearter vurderes til stor verdi. 
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TERRESTRISK MILJØ 

VERDIFULLE NATURTYPER 

Kartlagte naturtyper innenfor influensområdet er listet opp i tabell 4, avgrenset i figur 8 og nærmere 

beskrevet i vedlegg 1. Nedenfor omtales hver naturtype kort, sammen med en argumentasjon for 

verdisetting.  
 

Tabell 4. Registrerte naturtyper i influensområdet for overføring av Volldøla i Lærdal kommune.  

Lokalitetsnavn Naturtype Verdi Kilde 

Sprakehaugen Naturbeitemark (D04) A (svært viktig) Naturbase  

Volldøla Bekkekløft og bergvegg (F09) C (lokalt viktig)  Rådgivende Biologer AS 

Volldøla øvre Fossesprøytsone (E05) B (viktig) Rådgivende Biologer AS 

Volldøla midtre  Fossesprøytsone (E05) C (lokalt viktig) Rådgivende Biologer AS 

Volldøla nedre Fossesprøytsone (E05) C (lokalt viktig) Rådgivende Biologer AS 

 
I Naturbasen er naturtypen Sprakehaugen (BN00017540) avmerket på hver side av Volldøla (figur 

7). Sprakehaugen er en naturbeitemark (D04) med tørrbakkesamfunn og forekomst av mange beite-

markssopp. Lokaliteten er gitt A-verdi (svært viktig) og er nærmere beskrevet i Naturbasen.   

 

 

Figur 7. Naturbeitemarka i Sprakehaugen (BN00017540) er stedvis under gjengroing av tett gråor- 

og einerkratt. I tillegg er det etablert granplantefelt. 

 
Nedstrøms skoggrensa går Volldøla sitt løp for en stor del nedsenket i terrenget, og har derfor preg av 

bekkekløft. Noen steder er kløftepreget markert, blant annet i partiene like nedstrøms planlagt plass for 

overføring. Andre steder er dette preget mindre framtredende, eller mangler helt. Vi har valgt å kart-
legge hele Volldøla sitt løp mellom ca. kote 455 og 800 m som naturtype bekkekløft og bergvegg 

(F09). Verdien er foreløpig satt til lokalt viktig (C-verdi), men kan bli justert opp. Det er foreløpig 

ikke registrert rødlistearter i dette området, men de øverste 500 m av kløfta er ennå ikke kartlagt.  
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Figur 8. Registrerte naturtyper og rødlistearter langs Volldøla i Lærdal kommune. 
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Innenfor avgrenset bekkekløftlokalitet i Volldøla er det i tilknytning til de mest utviklete fossefallene 

avgrenset tre fossesprøytsoner (E05): Volldøla øvre, mellom ca. kote 640 og 680, med B-verdi; 

Volldøla midtre, mellom ca. kote 600 og 630, med C-verdi, og Volldøla nedre, mellom ca. kote 530 

og 595, med C-verdi (figur 9). Det er ikke registrert rødlistearter i noen av lokalitetene, men høy 
vannføring, og tidvis nedbør, under feltarbeidet vanskeliggjorde tilkomsten ned mot vannstrengen. 

Supplerende undersøkelser utført av botaniker med særskilt kompetanse på moser og lav, vil derfor 

kunne heve verdiene. Den øvre fossesprøytsonen er gitt B-verdi, fordi den er størst og mest velutvik-
let. I tillegg har den i større grad enn de øvrige fossesprøytsonene en urterik utforming. Fosseberg og 

fosse-eng er vurdert som nær truet (NT), jf. Lindgaard & Henriksen (2011). 

 
På bakgrunn av at det totalt er avgrenset én naturtype med A-verdi, én naturtype med B-verdi og tre 

naturtyper med C-verdi innenfor influensområdet, vurderes deltema verdifulle naturtyper til stor verdi.  

 

  
 

 

 

 

Figur 9. Øverst: Naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09) omfatter hele den bratte delen av Volldøla 

mellom ca. kote 455 og 800 m (t.v.). En nedre fossesprøytsone (E05) er avgrenset mellom ca. kote 530 

og 595 (t.h.). Nederst: En midtre fossesprøytsone er avgrenset mellom ca. kote 600 og 630 (t.v.), og en 

øvre fossesprøytsone er avgrenset mellom ca. kote 640 og 680 (t.h.). 

 

KARPLANTER, MOSER OG LAV 

Vegetasjonen langs nedre deler av Volldøla sitt løp er dominert av ung og middelaldret boreal lauv-
skog, med bjørk og gråor som viktigste treslag. Vegetasjonstypen gråor-heggeskog (C3 i Fremstad 

1997) opptrer fragmentarisk, likeså høystaudeskog (C2). Siden dette partiet mellom åpne kultur-

landskap i øst og i vest har innslag av gran og andre treslag, er ikke området avgrenset som egen 
naturtype. Vegetasjonen i midtre deler av tiltaksområdet framstår som forholdsvis rik og synes typisk 

for gamle kulturlandskap i Lærdal som preges av et tørt, kontinentalt klima. Langs Volldøla sitt løp i 

bratthenget opp fra Sprakehaugen opptrer elementer av vegetasjonstypen bergknaus og bergflate; 
bakkemynte-kvitberg-knapputforming (F3a). Lenger ut fra elveløpet opptrer naturbeitemark med en 
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del einer og gråorkratt. Her inngår typiske tørrbakkesamfunn (figur 7 og 10). Under de største fosse-

fallene i Volldøla opptrer fragmenter av vegetasjonstypen fosse-eng (Q4), som er vurdert som en sår-

bar (VU) naturtype (jf. Fremstad & Moen 2001). På hver side av elva finnes dessuten en del ung og 

middelaldret osp. Videre oppover langs elveløpet fases gråor gradvis ut, mens bjørkeskog overtar med 
full tyngde. Vegetasjonen i tiltaksområdet består i hovedsak av fattige vegetasjonstyper. Artsmang-

foldet er klart størst i områdene med beitepreg. Deltema karplanter, moser og lav vurderes samlet å ha 

middels verdi. En oversikt over registrerte arter er vist i vedlegg 4.   

 

  
 

 

 

 

Figur 10. Karplantefloraen knyttet til tørrbakkesamfunnene i naturbeitemarka ved Sprakehaugen. 
Øverst: Bakkemynte (t.v.) og bakkestjerne (t.h.). Nederst: Engnellik (t.v.) og kransmynte (t.h.). 
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FUGL OG PATTEDYR 

Fugle- og pattedyrfaunaen i tiltaksområdet vurderes å være middels rik, og samtidig representativ for 

regionen. Bare fossekall, linerle og mink er med sikkerhet knyttet direkte til vannstrengen i Volldøla. 

Strandsnipe, gråhegre og enkelte andefuglarter opptrer langs Lærdalselvi, og vil i blant muligens 
kunne påtreffes i aller nederste del av Volldøla sitt løp. Oter skal være registrert både høyere oppe og 

lengre nede i Lærdalselvi, men ikke i Volldøla. Av hjortevilt forekommer hjort i gode bestander, mens 

elg og rådyr er streifdyr. Fjellområdene i nedbørfeltet inngår som del av et større beiteområde for 
villrein (Lærdal-Årdal villreinområde, figur 6). Jerv og gaupe er streifdyr høyere opp i nedbørfeltet. 

Øvrig forekommende pattedyrarter er; hare, ekorn, rødrev, grevling, mår, røyskatt, snømus, piggsvin 

og ulike arter tilhørende gruppene smågnagere, flaggermus og spissmus. Blant rovfugler forekommer 

kongeørn, fjellvåk, hønsehauk og tårnfalk, mens hønsefugler er representert med fjellrype, lirype og 
orrfugl. Av spetter forekommer med sikkerhet grønnspett, trolig også andre arter. I kulturlandskapet, 

og på streif, opptrer fiskemåke og vipe. Spurvefuglfaunaen i området synes å være alminnelig rik, med 

gode forekomster av kråkefugler, trostefugler, sangere, meiser og finkefugler. Deltema fugl og patte-
dyr vurderes samlet å ha liten verdi. Av krypdyr og amfibium finnes hoggorm, buttsnutefrosk og 

padde i tiltaksområdet.  

 

Stor verdi for verdifulle naturtyper, middels verdi for karplanter, moser og lav og liten verdi for fugl 
og pattedyr gir samlet middels verdi for terrestrisk miljø. 
 

 Temaet terrestrisk miljø vurderes til middels verdi.   

 

AKVATISK MILJØ 

VERDIFULLE LOKALITETER 

DN-håndbok 15 (2000), om kartlegging av ferskvannslokaliteter, definerer «verdifulle lokaliteter» som 

gyte- og oppvekstområder for viktige fiskearter som laks, relikt laks, sjøaure, storaure, elveniøye, 
bekkeniøye, harr, steinulker og asp. Dette inkluderer arter på Bern-konvensjonens lister, nasjonal rød-

liste (Henriksen & Hilmo 2015) og arter som Miljødirektoratet ønsker et spesielt fokus på. Volldøla er 

anadrom de nederste 540 m. DN-håndbok 15 henviser også til DN-håndbok 13 om naturtyper på land. 
Ingen slike lokaliteter er registrert innenfor tiltaks- og influensområdet. Elveløp er imidlertid vurdert 

som en «nær truet» (NT) naturtype i Norge (Lindgaard & Henriksen 2011).  

 

Den anadrome elvestrekningen av Volldøla er totalt 540 m og har et areal på 2 310 m². Dette tilsvarer 
en gjennomsnittlig elvebredde på 4,3 m. Elva er stort sett bratt, og stigningsgraden er størst på øvre 

halvdel av anadrom strekning (figur 11 og 12). I nedre del av elva finnes en kortere strekning på ca. 

70 m med moderat helningsgradient. 
 

  

Figur 11. Høydeprofil for Volldøla opp til vandringshinderet ved kote 457. 
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Figur 12. Venstre: Øvre del av Volldøla med vandringshinder. Høyre: Dominerende substrattype er 

stor stein og blokk. Utformingen kvitstryk dominerer.  

 
I øvre del av elva er substratet dominert av stor stein og blokk (totalt 1 690 m²), mens det i nedre del 
av elva er stein og småstein som dominerer (totalt 620 m²). Innslag av finere substrat finnes i hele elva. 

Totalt ble det registrert fire potensielle gyteområder, der det nederste er klart størst (figur 13). Vektet 

skjul varierer mellom middels og mye. Det er mest skjul i øvre del, der substratet er grovest.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 13. Områder med ulike substratkategorier og potensielle gyteområder.  
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Den dominerende elveklassen er kvitstryk, som utgjør 1 960 m² (85 %) av arealet. Resten av elva er 

glattstrøm, der grunne glattstrømsområder dekker 340 m² (14,7 %). De siste 10 m² er dyp glattstrøm 

(figur 14).   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 14. Områder med ulike elveklasser og potensielle gyteområder.  

 
I forbindelse med de tre øverste, små gyteområdene er det små kulper som også kan fungere som 

standplasser for fisk. Men disse er relativt grunne og ikke veldig godt egnet. Den dypeste kulpen 

finnes ca. 10 m nedenfor den gamle E16-brua, men heller ikke denne er særlig stor, og ikke mer enn 1 
m på det dypeste.  

 

Volldøla er svært bratt fra ca. kote 435, men det er mulig for anadrom fisk å vandre opp på denne 
strekningen. Områdene ovenfor kote 435 er dominert av kvitstryk og er regnet som relativt lite 

produktive. Det er derfor sannsynlig at anadrom fisk i svært liten grad vil vandre opp i dette området. 

Også den nedre delen av elva er stort sett relativt bratt, men her er det større variasjon, og det finnes et 

slakere parti (figur 11 og 15). Det største gyteområdet, og den dypeste kulpen, finnes på den nederste 
strekningen av Volldøla. 
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Oppvandring for anadrom fisk til Volldøla skjer over en grunn stein- og grusvifte. Viften er relativt 

bratt, og det er bare mulig for fisk å vandre opp når vannføringen er høy. Det er sannsynlig at fisk som 

skal gyte i Volldøla, stort sett vil oppholde seg på dypere partier i Lærdalselvi, og vandre opp i 

Volldøla i forbindelse med gyting.  
 

Deltema verdifulle lokaliteter vurderes til middels verdi. 

 
 
 

 

 

 
 

 

finnes  
 

 

 
 

 

 

Figur 15. Venstre: Et slakere parti finnes i nedre del av Volldøla. Høyre: Oppvandring til Volldøla 
skjer over en grunn stein- og grusvifte, som gjør at oppvandring fra Lærdalselvi bare er mulig i 

perioder med høy vannføring.  

 

FISK OG FERSKVANNSORGANISMER 

Det er brunaure i innsjøene høyere opp i nedbørfeltet. Tidvis slipper noe av denne fisken ned i Voll-

døla. Det finnes for tiden ikke anadrom fisk (laks og sjøaure) i Lærdalselvi ved samløpet med Voll-
døla. Årsaken er at en fisketrapp i Sjurhaugfossen lengre nede i vassdraget er stengt av.  

 

Av andre ferskvannsorganismer er det sannsynlig at det finnes et bredt spekter av naturlig forekom-
mende arter for denne delen av landet.  

 

Verdisetting for ikke-anadrom strekning (oppstrøms kote 457) blir: Liten til middels verdi for verdi-

fulle lokaliteter, og liten verdi for fisk og ferskvannsorganismer. Samlet gir dette liten til middels verdi 
for akvatisk miljø. 

 

Verdisetting for anadrom strekning (nedstrøms kote 457) blir: Middels verdi for verdifulle lokaliteter, 
og middels verdi for fisk og ferskvannsorganismer. Samlet gir dette middels verdi for akvatisk miljø. 

 

 Temaet akvatisk miljø har liten til middels verdi på ikke-anadrom strekning. 

 Temaet akvatisk miljø har middels verdi på anadrom strekning. 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 

 

FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 

artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 

naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 
langt det er rimelig (§§ 4-5). 

 

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «middels» (tabell 1) for temaene som er omhandlet i denne 
konsekvensutredningen (8). «Føre-var-prinsippet» kommer derfor til anvendelse (§ 9). «Kunnskaps-

grunnlaget» er både kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske til-

stand, samt effekten av påvirkninger inkludert. Naturmangfoldloven gir imidlertid rom for at kunn-

skapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
For de aller fleste forhold vil kunnskap om biologisk mangfold og mangfoldets verdi være bedre enn 

kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av 

verdier og virkninger, vises det til en egen diskusjon av dette i kapittelet om «usikkerhet» bak i 
rapporten.  

 

Denne utredningen har vurdert det nye tiltaket i forhold til de samlede belastningene på økosystemene 
og naturmiljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 10). Det er foreslått konkrete og generelle avbøtende 

tiltak, som tiltakshaver kan gjennomføre for å hindre, eller avgrense, skade på naturmangfoldet (§ 11). 

Ved bygging og drifting av tiltaket skal skader på naturmangfoldet så langt mulig unngås eller 

avgrenses, og en skal ta utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som gir de beste 
samfunnsmessige resultat ut fra en samlet vurdering både av naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). 

 

TILTAKET  

Overføring av Volldøla medfører fysiske inngrep i form av inntaksdam og boretunnelinnslag ved kote 

770. I tillegg får Volldøla betydelig redusert vannføring mellom inntaksdam og samløpet med Lærdal-

dalselvi, kote 425. Denne elvestrekningen utgjør 1 400 m. Vannføringsregimet i Volldøla er relativt 
typisk for innlandsstrøk, hvor vårflommen er spiss og høy, og forholdsvis sterkt avtagende utover 

sommeren. Vintervannføringen er relativt lav. Alminnelig lavvannføring er beregnet til 9 l/s, mens 

beregnet 5-persentil for sommer- og vintersesong er på henholdsvis 52 l/s og 7 l/s. Slukeevnen er satt 
til 1,05 m3/s, som tilsvarer 3 x middelvannføringen ved inntaket på 0,34 m3/s. Tiltakshaver planlegger 

slipp av minstevannføring 50 l/s sommer og 5 l/s vinter. 

 

KONSEKVENSER AV 0-ALTERNATIVET 

Som «kontroll» for denne konsekvensvurderingen er det her presentert en sannsynlig utvikling for 

Volldøla, dersom den forblir uregulert. Klimaendringer, med økende «global oppvarming», er gjen-

stand for diskusjon i mange sammenhenger. En oppsummering av effektene klimaendringene har på 
økosystemer og biologisk mangfold er gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil 

påvirke for eksempel årsnedbør og temperatur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på 

ulike klimamodeller. Disse viser høyere temperatur og noe mer nedbør i influensområdet. Det disku-
teres også om snømengdene vil øke i høyfjellet ved at det kan bli større nedbørmengder vinterstid. 

Dette kan gi større vårflommer, samtidig som et «villere og våtere» klima også kan resultere i større 

og hyppigere flommer gjennom sommer og høst. Skoggrensa omkring tiltaksområdet forventes også å 

bli noe høyere over havet, og vekstsesong kan bli noe lenger. Det er imidlertid vanskelig å forutsi 
hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke forholdene for de elvenære organismene. Lenger 

sommersesong og forventet høyere temperaturer kan gi økt produksjon av ferskvannsorganismer, og 

vekstsesongen for aure er forventet å bli noe lenger. Generasjonstiden for mange ferskvannsorgan-
ismer kan bli betydelig redusert.  
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Redusert islegging av elver og bekker og kortere vinter vil også påvirke hvordan dyr på land kan 

utnytte vassdragene. Bestander av fossekall vil kunne nyte godt av mildere vintrer med lettere tilgang 

til næringsdyr i vannet dersom isleggingen reduseres. Milde vintrer vil således kunne føre til bedre 

vinteroverlevelse og større hekkebestand for denne arten. 
 

Reduserte utslipp av svovel i Europa har medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge har 

avtatt med 63-87 % fra 1980 til 2008. Nitrogenutslippene går også ned. Følgen av dette er bedret 
vannkvalitet med mindre surhet (økt pH), bedret syrenøytraliserende kapasitet (ANC), og nedgang i 

uorganisk (giftig) aluminium. Videre er det observert en bedring i det akvatiske miljøet med gjenhent-

ing av bunndyr- og krepsdyrsamfunn og bedret rekruttering hos fisk. Faunaen i rennende vann viser en 
klar positiv utvikling, mens endringene i innsjøfaunaen er mindre (Schartau mfl. 2009). Denne utvik-

lingen ventes å fortsette de nærmeste årene, men i avtakende tempo. Størst utvikling ventes imidlertid 

i en stadig reduksjon i variasjonen i vannkvalitet, ved at risiko for særlig sure perioder med surstøt fra 

sjøsaltepisoder vil avta i årene som kommer. Vi er ikke kjent med at det foreligger andre planer i 
influensområdet som vil berøre noen av temaene i denne utredningen. 0-alternativet vurderes samlet å 

ha ubetydelig konsekvens (0) for biologisk mangfold knyttet til Volldøla. 

 

RØDLISTEARTER 

Tiltaket vil medføre beskjedne terrenginngrep i og langs Volldøla og ikke ha virkning på kjente fore-

komster av rødlistearter. Siden øvre del av tiltaksområdet ikke er undersøkt, kan det ikke utelukkes at 
rødlistearter av moser, lav og karplanter opptrer i dette området, spesielt i og langs elveløpet. Potensi-

alet vurderes å være til stede, selv om berggrunnen er fattig. Redusert vannføring kan ha negativ 

virkning på fossekall på Bern liste II, som er tilknyttet vassdraget. På generelt grunnlag er det 
vanskelig å fastslå hvor stor vannføring fossekallen trenger for å hekke. Dessuten er vintertemperatur 

viktig for å forklare svingninger i hekkebestanden (Walseng & Jerstad 2009). Samlet vurderes tiltaket 

å gi liten negativ virkning på rødlistearter. 

 

 Tiltaket gir liten negativ virkning på rødlistearter.  

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for rødlistearter.  

 

TERRESTRISK MILJØ 

VERDIFULLE NATURTYPER 

Redusert vannføring vil være negativt for naturtypen bekkekløft og bergvegg, som er avgrenset langs 

sentrale deler av Volldøla sitt løp. Innenfor denne naturtypen er også tre fossesprøytsoner med B- og 

C-verdi avgrenset. Her opptrer også fragmenter av fosse-eng, som er en sårbar (VU) vegetasjonstype.  

Det er først og fremst artssammensetningen av karplanter, moser og lav som forventes å bli endret, ved 
at fuktighetskrevende arter vil bli redusert i mengde, eller forsvinner helt. Det er ikke registrert sjeldne 

eller rødlistete arter i noen av disse naturtypene, men det må understrekes at de øvre 500 m av 

bekkekløfta ikke er undersøkt. Avmerket naturtype naturbeitemark (D04) på Sprakehaugen vil ikke bli 
berørt av arealbeslag. Samlet vurderes tiltaket å ha middels negativ virkning for deltema verdifulle 

naturtyper.  

 

KARPLANTER, MOSER OG LAV 

Tiltaket medfører lavere vannføring i store deler av vekstsesongen, noe som gir et tørrere lokalklima 

langs elveløpet. Kunnskapen om hva slags virkning dette har på kryptogamer, er mangelfull (se for 

eksempel Hassel mfl. 2010). Redusert vannføring medfører at de få fuktighetskrevende lav- og mose-
arter som finnes langs elvene, utkonkurreres av mer tørketålende arter. Andersen & Fremstad (1986) 

diskuterer at en annen negativ virkning av redusert vannføring er at den opprinnelige elvekantsonen 

gror igjen og at ny vegetasjon etableres på tørrlagte arealer. Bygging av inntaksdam og borehullsinn-
slag i Volldøla om lag kote 770 vil medføre beskjedne, men varige, terrenginngrep innenfor et for-

holdsvis avgrenset areal. På sikt vil deler av inngrepsområdene revegeteres, men dette kan ta noe tid. 

Samlet vurderes virkningen for deltema karplanter, moser og lav å være middels til liten negativ.  
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FUGL OG PATTEDYR  

Terrenginngrepene fører til at fugle- og pattedyrarter for en periode får tapt sine leveområder. Etter 

avsluttet arbeid vil inngrepsområdene stort sett kunne utnyttes av viltet. Selve anleggsaktiviteten vil 

kunne være negativ for fugl og pattedyr på grunn av økt støy og trafikk. Spesielt i yngleperioden kan 
dette være uheldig. Anleggsperioden er imidlertid relativt kort, og virkningen av dette vurderes som 

liten negativ. Samlet er virkningen for deltema fugl og pattedyr forventet å være lite negativ. 

 
En eventuell overføring av Volldøla vurderes å ha middels negativ virkning for deltema verdifulle 

naturtyper, middels til liten negativ virkning for deltema karplanter, moser og lav og liten negativ 

virkning for deltema fugl og pattedyr. Samlet gir dette middels negativ virkning på terrestrisk miljø.  
 

 Tiltaket gir middels negativ virkning på terrestrisk miljø. 

 Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) for 

terrestrisk miljø.  
 

AKVATISK MILJØ 

Dersom fisketrappen i Sjurhaugfossen åpnes, vil Volldøla bli tilgjengelig for anadrom fisk. Nedbør-

feltet og elvas størrelse og utforming tilsier at elva primært vil bli brukt av sjøaure. Det er antatt svært 
liten produksjon oppstrøms kote 435. Vannføringen vil bestå av minstevannføring pluss vannføring fra 

restfeltet. Dette vil sannsynligvis gi noe mindre produksjon av fisk i Volldøla, enn uten en fraføring. 

For sparsomt forekommende brunaure, og andre ferskvannsorganismer, ventes virkningen av redusert 

vannføring å være liten negativ. 
 

 Tiltaket gir liten negativ virkning for akvatisk miljø på ikke-anadrom strekning og middels 

negativ virkning på anadrom strekning. 

 Liten til middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for  

akvatisk miljø på ikke-anadrom strekning. 

 Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) for 

akvatisk miljø på anadrom strekning.   
 

KRAFTLINJER 

Det bygges ikke kraftlinjer i Volldøla. 

 

ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER  

Det er ikke presentert alternative utbyggingsforslag. 
 

SAMLET VURDERING 

Verdier, virkninger og konsekvenser for de vurderte fagområdene er oppsummert i tabell 5. 
 

Tabell 5. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser av en eventuell overføring av Voll-

døla i Lærdal kommune. 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
  Virkning 

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

Rødlistearter  ----------------------- 
                                

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

Liten negativ (-) 

Terrestrisk miljø  ----------------------- 
                    

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

Middels negativ (--) 

Akvatisk miljø 

   Ikke-anadrom 

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

---------------------------------------------------------- 
                                       Liten negativ (-) 

   Anadrom ----------------------- 
                    

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

Middels negativ (--) 
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SAMLET BELASTNING 

Overføring av Volldøla til Kvemma kraftverk vil komme i tillegg til flere andre kraftutbyggings-

prosjekter i indre Sogn. Oppover Lærdalen, med sidedaler, er flere småkraftverk og minikraftverk 
enten realiserte, konsesjonsgitte eller omsøkte. Enkelte konfliktfylte anlegg er avslått, mens andre 

prosjekter er fritatte for konsesjon (figur 16). Ellers er det både i Lærdalsvassdaget, og i tilstøtende 

Årdalsvassdraget i nord, og Aurlandsvassdraget i sør, tidligere foretatt omfattende vannkraftutbygging 

som innebærer regulering av innsjøer og bygging av lange overføringstuneller. Fjellområdene nordøst 
for Volldøla er ikke utnyttet til vannkraftproduksjon, da disse tilhører nedbørfeltet til Smeddøla, som 

er et vernet vassdrag. Det finnes heller ikke andre tyngre terrenginngrep i fjellene nord og nordøst for 

tiltaksområdet i Volldøla. Disse områdene har derfor status som inngrepsfri natur (sone-1 og sone-2). 
Like før Volldøla sitt samløp med Lærdalselvi passerer gamle E16 vassdraget. Herfra og nordover mot 

Sprakehaugen, finnes ellers inngrep i form av campingplass, bebyggelse, innmark, lokalveier og kraft-

distribusjonsnett. Med hensyn til terrestrisk og akvatisk biologisk mangfold, samt forekomst av rød-
listearter, vurderes forholdene langs Volldøla å representere et gjennomsnitt for små sidevassdrag i 

regionen. Den samlede belastningen vurderes på bakgrunn av kjent kunnskap å være middels.  

 

 
Figur 16. Vannkraftverk omkring Volldøla i Lærdal kommune (svart sirkel) som er utbygde (svart), 

konsesjonsgitte (blå), utkast til konsesjonssøknad foreligger (rød/hvit), vurderte for konsesjonsfritak 

(rosa firkant), samlet plan (grønn) og konsesjonspliktige (rosa trekant). Regulerte innsjøer er markert 

blå (kilde: http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas).  
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  AVBØTENDE TILTAK  

 

Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende ved en 
eventuell overføring av Volldøla. 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 behand-

ling 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 Vannressurs-
loven § 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. Vassdragstiltak 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 

Anleggsarbeid 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.  
 

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/fag-

områder 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 6 har vi forsøkt å angi behovet for minstevannføring i forbindelse med planlagt overføring av 

Volldøla med tanke på de ulike fagområder/temaer som er omtalt i Vannressurslovens § 10. Behovet 
er angitt på en skala fra små/ingen behov (0) til svært stort behov (+++).  

 
Tabell 6. Behov for minstevannføring i forbindelse med en eventuell overføring av Volldøla (skala fra 

0 til +++).  

Fagområde/tema Behov for minstevannføring 

Rødlistearter  ++ 

Terrestrisk miljø +++ 

Akvatisk miljø ++ 

 
Det er planlagt slipp av minstevannføring tilsvarende 50 l/s sommer og 5 l/s vinter. Dette ligger nær 

opp til beregnete 5-persentiler og vil redusere de negative virkningene for spesielt fossesprøytsonene 
og de fuktighetskrevende kryptogamene langs elva. Tiltaket vil også være positivt for akvatisk miljø 

og vassdragstilknyttede arter som fossekall. Et minsteslipp tilsvarende alminnelig lavvannføring vil 

imidlertid sikre at vannføringen aldri blir lavere enn det som tidligere har vært normal lavvannføring. 

Dette vil være tilstrekkelig til å opprettholde nær normal produksjon av bunndyr.  
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ANLEGGSTEKNISKE INNRETNINGER 

INNTAKSDAM 

Det anbefales at inntaksdam og borehullsinnslag får en god plassering i terrenget og at anleggs-
virksomheten, inkludert riggområder, ikke utnytter et større område enn nødvendig.  

 

AVLØPSVANN TIL VOLLDØLA 

Vannvolumet som fraføres Volldøla ved kote 770, bør tilbakeføres til vassdraget via egen avløpskanal 

fra kraftstasjonen på kote 428 i Kvemma. 
 

GRAVING AV RENNE FOR Å SIKRE FISKEOPPGANG FRA LÆRDALSELVI 

Oppvandring til Volldøla er vanskelig siden denne går over et svært grunt område (figur 15). For å 

lette fiskens oppgang til Volldøla, er det mulig å grave en renne i stein- og grusviften ned mot 

Lærdalselvi. En slik tilrettelegging vil trolig bare vare en avgrenset tidsperiode og må sannsynligvis 
gjøres opp igjen i løpet av noen år.  

 

VEGETASJON 

Å beholde mest mulig vegetasjon inntil tiltaksområdet, og foreta effektiv revegetering av berørte areal, 

er viktige tiltak i forbindelse med ulike inngrep ved vannkraftutbygging, f.eks. langs veiskråninger, 

riggområde mm. God vegetasjonsetablering bidrar til et landskapsmessig godt resultat. Revegetering 
bør normalt ta utgangspunkt i stedegen vegetasjon.  

 

Gjenbruk av avdekningsmassene er som regel både den rimeligste og miljømessig mest gunstige 

måten å revegetere på. Dersom tilsåing er nødvendig (for eksempel for å fremskynde revegeteringen 
og hindre erosjon i bratt terreng), bør frøblandinger fra stedegne arter benyttes.  

 

Det er viktig å bevare så mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjonen langs elveløpet, 
dette fordi karplanter, moser og lav er tilpasset både fuktighets- og lysforholdene i området. Dernest 

vil tre- og buskvegetasjon langs vannstrengen binde jorda og gjøre området mindre utsatt for erosjon, 

spesielt i forbindelse med store flommer. Se også Nordbakken & Rydgren (2007).  
 

REIRKASSER 

Fraføring av vann kan redusere hekkemulighetene for fossekall. Som et avbøtende tiltak kan det settes 
opp reirkasser ved fossefall i Volldøla som får fraført vann.  

 

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 miljø-

konsekvenser. 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 inkluderer også vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget etter naturmangfoldloven §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning 

uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det 

tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det 

foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTREGISTRERING OG VERDIVURDERING 

Konsekvensvurderingen er basert på eksisterende informasjon og befaringer i tiltaksområdet for 
overføring av Volldøla. Befaringene ble utført den 7. oktober 2007 (terrestrisk miljø) og 6. november 

2015 (akvatisk miljø). For karplanter og naturtyper er dette noe seint i vekstsesongen, men det var 

fortsatt mulig å få oversikt over vegetasjonstypene, og mesteparten av artsinventaret, i tiltaksområdet. 

Det er lite sannsynlig at det noe seine tidspunktet for kartlegging har medført at naturtyper ikke har 
blitt fanget opp. Tiltaksområdet var forholdsvis lett tilgjengelig, med unntak av flere bratte partier inn 

mot Volldølas løp. De øverste 500 m av bekkekløfta som fraføres vann, er imidlertid ikke undersøkt. 

Årsaken er at planlagt inntaksområde i etterkant av utførte feltundersøkelser har blitt flyttet fra kote 
684 til kote 770. Potensielt anadrom elvestrekning ble bonitert på egnet tidspunkt, og uten tilkomst-

problemer. Basert på egne observasjoner, grunneiersamtaler og søk i Artskart, vurderes datagrunnlaget 

for fugl og pattedyr å være tilfredsstillende. Samlet knytter det seg noe usikkerhet til verdivurderingen 
av terrestrisk miljø, fordi øvre del av avgrenset bekkekløft langs Volldøla ikke er befart. 
 

VIRKNING OG KONSEKVENS 

I de fleste konsekvensutredninger vil kunnskapsgrunnlaget for verdivurderingen av biologisk mang-
fold ofte være bedre enn kunnskapen om virkningen av tiltaket. Det kan for eksempel gjelde omfanget 

av nødvendig minstevannføring for å sikre biologisk mangfold av både fuktighetskrevende arter av 

moser og lav langs vassdraget, men like mye for å sikre fiskens frie gang og fisk og øvrig ferskvanns-
biologi i selve vassdraget. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkning-

er, vil usikkerhet i enten verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, slå ulikt ut. For 

konsekvensviften (se metodekapittel) medfører dette at det for biologiske forhold med liten verdi, kan 

tolereres mye større usikkerhet i grad av påvirkning, fordi dette i liten grad gir seg utslag i variasjon i 
konsekvens. For biologiske forhold med stor verdi, er det en mer direkte sammenheng mellom omfang 

av påvirkning og grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende usikkerhet i 

konsekvens.  
 

For å redusere usikkerhet i tilfeller med et moderat kunnskapsgrunnlag om virkninger av et tiltak, har 

vi generelt valgt å vurdere virkning «strengt». Dette vil sikre en forvaltning som skal unngå vesentlig 

skade på naturmangfoldet etter «føre var prinsippet», og er særlig viktig der det er snakk om biologisk 
mangfold med stor verdi. I dette prosjektet vurderes det å være lite usikkerhet knyttet til vurderingene 

av virkning og konsekvens for temaene som er omhandlet i denne rapporten.  

 
 

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 

Vurderingene i denne rapporten bygger på eksisterende informasjon og befaringer av tiltaksområdet 

den 7. oktober 2007 og 6. november 2015. Datagrunnlaget vurderes som middels, først og fremst fordi 
de øverste 500 m av bekkekløfta i Volldøla som fraføres vann, ikke er undersøkt. Det er behov for å 

utføre biologisk kartlegging i dette området. Arbeidet bør utføres i vekstsesong av botaniker med sær-

skilt kompetanse på moser og lav.  



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2170 32 

REFERANSER 
 

Andersen, K.M. & Fremstad, E. 1986. Vassdragsreguleringer og botanikk. En oversikt over kunn-

skapsnivået. Økoforsk utredning 1986-2: 1-90. 

Brodtkorb, E. & Selboe, O.K. 2007. Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraft-

verk (1-10 MW). Veileder nr. 3/2007. Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Oslo & Direkto-

ratet for naturforvaltning, Trondheim. 

Bøthun, S.W. 2003. Biologisk mangfald i Lærdal kommune. Aurland Naturverkstad. Rapport nr. 2-

2003. 

Direktoratet for naturforvaltning 2000a. Viltkartlegging. DN-håndbok 11. www.dirnat.no. 

Direktoratet for naturforvaltning 2000b. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15. 
www.dirnat.no. 

Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. 
DN-håndbok 13, 2. utg. 2006, rev. 2007.  

Fjeldstad, H., Bøthun, S.W., Flynn K.M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtype-
kartlegging i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-30. 20 s. + vedl. 

Forseth, T. & A. Harby (red.) 2013. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. NINA Tema-
hefte 52. 1-90 s. 

Framstad, E., Hanssen-Bauer, I., Hofgaard, A., Kvamme, M., Ottesen, P., Toresen, R. Wright, R. 

Ådlandsvik, B., Løbersli, E. & Dalen, L. 2006. Effekter av klimaendringer på økosystem og 
biologisk mangfold. DN-utredning 2006-2. 62 s. 

Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12: 1-279.  

Hamarsland, A. 2005. Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg. NVE-veileder 2-2005. 115 s. 

Hassel, K., Blom, H. H., Flatberg, I., Halvorsen, R. & Johnsen, J. I. 2010. Moser. Anthocerophyta, 

Marchantiophyta, Bryophyta. – I: Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S og Skjelseth, S. (red.) 

2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Norge. Artsdatabanken, Norge. 

Hellen, B.A. 2015. Habitatkartlegging i Volldøla i Lærdal kommune november 2015. Rådgivende 

Biologer AS, notat, 4 s.  

Henriksen, S. & Hilmo, O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 

Korbøl, A., Kjellevold, D. og Selboe, O.-K. 2009. Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mang-
fold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) – revidert utgave. NVE-veileder 3/2009. Norges 

Vassdrags- og Energidirektorat, Oslo & Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 

Lindgaard, A. & Henriksen, S. (red.) 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken, 
Trondheim. 

Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss. 

Nordbakken, J.-F. & Rydgren, K. 2007. En vegetasjonsøkologisk undersøkelse av fire rørgater på 

Vestlandet. NVE-rapport 2007-16, 33 s. 

Roer, O. 2012. Øvre Kvemma kraftverk - virkninger på biologisk mangfold. 28 s. + vedl. 

Schartau, A.K., A.M. Smelhus Sjøeng, A. Fjellheim, B. Walseng, B.L. Skjelkvåle, G.A. Halvorsen, G. 

Halvorsen, L.B. Skancke, R. Saksgård, S. Solberg, T. Høgåsen, T. Hesthagen & W. Aas. 2009. 

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Effekter 2008. NIVA 

rapport 5846. 163 s. 

Spikkeland, O.K. 2010. Volldøla kraftverk, Lærdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold.           

Ole Kristian Spikkeland Naturundersøkelser. Rapport. 19 s.  

Statens vegvesen 2006. Konsekvensanalyser – veiledning. Håndbok 140, 3. utg. Nettutgave. 

Walseng, B. & K. Jerstad 2009. Vannføring og hekking hos fossekall. NINA-rapport 453. 



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2170 33 

DATABASER OG NETTBASERTE KARTTJENESTER 

Arealisdata på nett. Geologi, løsmasser, bonitet. www.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

Artsdatabanken. Artskart. Artsdatabanken og GBIF-Norge. www.artsdatabanken.no  

Fylkesatlas. www.fylkesatlas.no/ 

Lakseregisteret. www.lakseregisteret.no 

Miljødirektoratet. Naturbase. http://kart.naturbase.no/ 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt & Statens kartverk. www.senorge.no 

Norge i bilder. http://norgeibilder.no/ 

 

MUNTLIGE KILDER / EPOST  

Tore Larsen, seniorrådgiver, miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Magnhild Aspevik, landbrukssjef, Lærdal kommune  

Arne Kvamme, grunneier 

Bjørn Moe, botaniker                   

 

http://www.senorge.no/


 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2170 34 

VEDLEGG 
 

 

VEDLEGG 1: Naturtypebeskrivelser 
 

Volldøla Bekkekløft og bergvegg (F09)   

 
Geografisk avgrensning, sentralpunkt:                                  UTMWGS84: 33V 116474 6794793 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet på grunnlag av feltarbeid av Ole Kristian Spikkeland den 7. 

oktober 2007. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med utnyttelse av Volldøla til vannkraftproduksjon. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er avgrenset mellom ca. kote 455 og 800 m i Volldøla, 

som renner ut i Lærdalselvi mellom Steinklepp og Borlaug i Lærdalen i Lærdal kommune, Sogn og 
Fjordane. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Løsmassene er 

skredmateriale. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en bekkekløft og bergvegg med 
utforming bekkekløft (F0901). Under større fossefall opptrer fragmenter av vegetasjonstypen fosse-

eng (Q4), og i randsonen av kløfta finnes vegetasjonstypen bergknaus og bergflate; bakkemynte-

kvitberg-knapputforming (F3a). Øvre del av lokaliteten er ikke undersøkt, men her dominerer trolig 
blåbærskog (A4) og småbregneskog (A5). 

 

Artsmangfold: Dominerende treslag i kløfta er bjørk i øvre og til dels midtre partier, og bjørk 
sammen med gråor, osp og plantet gran i nedre partier. I lisidene finnes også einer og noe rogn og 

selje. Typiske karplanter er: Gulmaure, vanlig arve, bitterbergknapp, småbergknapp hvitbergknapp, 

sauesvingel, bergfrue, rosenrot, lodnebregne, blåklokke, fjellminneblom, markjordbær, stemorsblomst, 

skogrørkvein, bergrørkvein, blårapp, fjellrapp, smyle, melbær, blåbær, tyttebær, røsslyng, krekling, 
fjellmarikåpe, geitrams, hvitbladtistel, engnellik, bakkemynte, skogstorkenebb, marikåpe-art, 

fuglevikke, hengeaks, sveve-art, vendelrot, føllblom-art, øyentrøst-art, engsyre, skogburkne, tyrihjelm, 

mjødurt, sløke, nyseryllik, gjeldkarve, rødknapp, einstape, tepperot, krattmjølke, småsyre, engsyre, 
gulaks, hårfrytle, engfrytle, aksfrytle, ryllik, hundekveke, gullris, bergveronika, tveskjeggveronika, 

svarttopp, slirestarr, bleikstarr, blåkoll, sølvbunke, myrfiol, kattefot, tiriltunge, linnea, blåkoll, 

gaukesyre og teiebær. Av kryptogamer kan nevnes; grå fargelav (Parmelia saxatilis), vanlig kvistlav 
(Hypogymnia physodes), bristlav (Parmelia sulcata), gullroselav (Vulpicida pinastri), grå reinlav 

(Cladonia rangiferina), frynseskjold (Umbilicaria cylindrica), grønnever (Peltigera aphthosa), 

etasjemose (Hylocomium splendens), torvmose-art (Sphagnum sp.), vegkrukkemose (Pogonatum 

urnigerum) og heigråmose (Racomitrium lanuginosum).  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ikke berørt av tekniske inngrep, men er nokså sterkt 

påvirket av beite på steder som gir muligheter for tilkomst. 
 

Fremmede arter: Det er plantet en del gran i nedre del av lokaliteten.  

 

Skjøtsel og hensyn: Arealbeslag vil være negativt for lokaliteten, og redusert vannføring kan føre til 
at artssammensetningen i og langs elveløpet endres noe.  

 

Verdivurdering: Den registrerte bekkekløfta er stor, men ikke like velutviklet alle steder. Det er ikke 
registrert sjeldne eller rødlistete arter, men de øvre 500 m av bekkekløfta er ikke undersøkt, kun 

avgrenset ut fra kartstudier. Lokaliteten vurderes foreløpig til en C-verdi, men siden bekkekløfta har 

stor geografisk utstrekning, vil verdien kunne bli satt opp dersom det påvises rødlistede arter. 
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Volldøla nedre Fossesprøytsone (E05)   

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:                      UTMWGS84: 33V 116348 6794665 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet på grunnlag av feltarbeid av Ole Kristian Spikkeland den 7. 

oktober 2007. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med utnyttelse av Volldøla til vannkraftproduksjon. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er avgrenset mellom ca. kote 530 og 595 m i Volldøla, 
som renner ut i Lærdalselvi mellom Steinklepp og Borlaug i Lærdalen i Lærdal kommune, Sogn og 

Fjordane. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Løsmassene er 

skredmateriale. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en fossesprøytsone med overveiende 

moserik utforming (E0501). Lokalt opptrer vegetasjonstypen fosse-eng (Q4). Deler av utformingen 
passer ikke med dem som er beskrevet i DN-håndbok 13, men passer bedre med hovedtypen fosseberg 

i NiN-systemet. Vegetasjonsdekket er stedvis nesten fraværende. Fosseberg og fosse-eng er vurdert 

som nær truet (NT), jf. Lindgaard & Henriksen (2011).  

 
Artsmangfold: Dominerende treslag i lokaliteten er bjørk, men det er også gråor, osp, einer og plantet 

gran. Av registrerte karplanter kan nevnes: Bergfrue, rosenrot, blåklokke, lodnebregne, vanlig arve, 

småbergknapp hvitbergknapp, sauesvingel, markjordbær, stemorsblomst, blårapp, fjellrapp, smyle, 
melbær, blåbær, fjellmarikåpe, geitrams, hvitbladtistel, engnellik, bakkemynte, mjødurt, marikåpe-art, 

skogstorkenebb, tveskjeggveronika, sløke, hengeaks, sveve-art, vendelrot, føllblom-art, engsyre, 

skogburkne, rødknapp, tepperot, krattmjølke, småsyre, gulaks, hårfrytle, gullris, svarttopp, bleikstarr, 
blåkoll, kattefot og tiriltunge. Av kryptogamer kan nevnes; grå fargelav (Parmelia saxatilis), vanlig 

kvistlav (Hypogymnia physodes), grå reinlav (Cladonia rangiferina), frynseskjold (Umbilicaria 

cylindrica), grønnever (Peltigera aphthosa), vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum), etasjemose 

(Hylocomium splendens), torvmose-art (Sphagnum sp.) og heigråmose (Racomitrium lanuginosum).  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ikke berørt av tekniske inngrep, men er nokså sterkt 

påvirket av beite i tilgrensende terreng. 
 

Fremmede arter: Det er plantet en del gran inntil lokaliteten. 

 

Skjøtsel og hensyn: Redusert vannføring vil være negativt for lokaliteten, og kan føre til at 
artssammensetningen i og langs elveløpet endres noe.  

 

Verdivurdering: Fossesprøytsonen har en fattig berggrunn. Kryptogam- og karplantefloraen er 
representativ for naturtypen, uten at sjeldne eller rødlistede arter er registrert. På bakgrunn av dette 

vurderes fossesprøytsonen til en C-verdi (lokalt viktig).  
 
 

 

Volldøla midtre Fossesprøytsone (E05)   

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:                      UTMWGS84: 33V 116375 6794728 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet på grunnlag av feltarbeid av Ole Kristian Spikkeland den 7. 

oktober 2007. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med utnyttelse av Volldøla til vannkraftproduksjon. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er avgrenset mellom ca. kote 600 og 630 m i Volldøla, 

som renner ut i Lærdalselvi mellom Steinklepp og Borlaug i Lærdalen i Lærdal kommune, Sogn og 
Fjordane. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Løsmassene er 

skredmateriale. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en fossesprøytsone med overveiende 

moserik utforming (E0501). Lokalt opptrer vegetasjonstypen fosse-eng (Q4). Deler av utformingen 

passer ikke med dem som er beskrevet i DN-håndbok 13, men passer bedre med hovedtypen fosseberg 
i NiN-systemet. Vegetasjonsdekket er stedvis nesten fraværende. Fosseberg og fosse-eng er vurdert 

som nær truet (NT), jf. Lindgaard & Henriksen (2011).  

 
Artsmangfold: Det finnes litt bjørk og einer i lokaliteten. Av registrerte karplanter kan nevnes: 

Rosenrot, blåklokke, lodnebregne, bergfrue, vanlig arve, småbergknapp hvitbergknapp, sauesvingel, 

markjordbær, stemorsblomst, blårapp, fjellrapp, vendelrot, smyle, melbær, blåbær, fjellmarikåpe, 
geitrams, hvitbladtistel, engnellik, bakkemynte, skogstorkenebb, marikåpe-art, hengeaks, sveve-art, 

føllblom-art, engsyre, skogburkne, mjødurt, sløke, rødknapp, tepperot, krattmjølke, småsyre, gulaks, 

hårfrytle, gullris, tveskjeggveronika, svarttopp, bleikstarr, blåkoll, kattefot og tiriltunge. Av 

kryptogamer kan nevnes; grå reinlav (Cladonia rangiferina), frynseskjold (Umbilicaria cylindrica), 
vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum), etasjemose (Hylocomium splendens), torvmose-art 

(Sphagnum sp.) og heigråmose (Racomitrium lanuginosum).    

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ikke berørt av tekniske inngrep, men er nokså sterkt 

påvirket av beite på steder som gir muligheter for tilkomst. 

 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

 

Skjøtsel og hensyn: Redusert vannføring vil være negativt for lokaliteten, og kan føre til at 

artssammensetningen i og langs elveløpet endres noe.  
 

Verdivurdering: Fossesprøytsonen har en fattig berggrunn. Kryptogam- og karplantefloraen er 

representativ for naturtypen, uten at sjeldne eller rødlistede arter er registrert. På bakgrunn av dette 
vurderes fossesprøytsonen til en C-verdi (lokalt viktig).  
 

 

 

Volldøla øvre Fossesprøytsone (E05)   

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:                      UTMWGS84: 33V 116429 6794767 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet på grunnlag av feltarbeid av Ole Kristian Spikkeland den 7. 

oktober 2007. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med utnyttelse av Volldøla til vannkraftproduksjon. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er avgrenset mellom ca. kote 640 og 680 m i Volldøla, 
som renner ut i Lærdalselvi mellom Steinklepp og Borlaug i Lærdalen i Lærdal kommune, Sogn og 

Fjordane. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Løsmassene er 

skredmateriale. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en fossesprøytsone med overveiende 

urterik utforming (E0502). Her inngår vegetasjonstypen fosse-eng (Q4). Deler av utformingen passer 

ikke med dem som er beskrevet i DN-håndbok 13, men passer bedre med hovedtypen fosseberg i NiN-
systemet. Fosseberg og fosse-eng er vurdert som nær truet (NT), jf. Lindgaard & Henriksen (2011).   

 

Artsmangfold: Viktigste treslag i lokaliteten er bjørk og einer. Av registrerte karplanter kan nevnes: 
Bergfrue, rosenrot, blåklokke, blårapp, fjellrapp, smyle, lodnebregne, vanlig arve, småbergknapp 

hvitbergknapp, sauesvingel, markjordbær, stemorsblomst, melbær, blåbær, fjellmarikåpe, geitrams, 

hvitbladtistel, engnellik, bakkemynte, skogstorkenebb, marikåpe-art, hengeaks, sveve-art, føllblom-art, 
engsyre, skogburkne, mjødurt, sløke, rødknapp, tepperot, vendelrot, krattmjølke, småsyre, gulaks, 

hårfrytle, gullris, tveskjeggveronika, svarttopp, bleikstarr, blåkoll, kattefot og tiriltunge. Av 
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kryptogamer kan nevnes; grå fargelav (Parmelia saxatilis), frynseskjold (Umbilicaria cylindrica), 

vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), grå reinlav (Cladonia rangiferina), grønnever (Peltigera 

aphthosa), vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum), etasjemose (Hylocomium splendens), torvmose-

art (Sphagnum sp.) og heigråmose (Racomitrium lanuginosum).   

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ikke berørt av tekniske inngrep, men er nokså sterkt 

påvirket av beite på steder som gir muligheter for tilkomst. 
 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

 
Skjøtsel og hensyn: Redusert vannføring vil være negativt for lokaliteten, og kan føre til at 

artssammensetningen i og langs elveløpet endres noe.  

 

Verdivurdering: Fossesprøytsonen har en fattig berggrunn. Kryptogam- og karplantefloraen er 
representativ for naturtypen, uten at sjeldne eller rødlistede arter er registrert. Siden fossen er 

forholdsvis høy, og fosserøyksonen tilsvarende stor, vurderes fossesprøytsonen til en B-verdi (viktig).  
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VEDLEGG 2: Sporlogger  

Ole Kristian Spikkeland 7. oktober 2007:                    Bjart Are Hellen 6. november 2015: 
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VEDLEGG 3: Verdikart og influensområde for biologisk mangfold 
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VEDLEGG 4: Artslister  

*) Data fra Artskart.  **) Data fra Naturbase. 

 

Pattedyr  

Villrein  

Hjort 

Elg 

Rådyr 

Mink 

Jerv * 

Gaupe 

Hare 

Ekorn 

Rødrev 

Grevling 

Mår 

Røyskatt 

Snømus 

Piggsvin  

Smågnager-arter 

Spissmus-arter 

Flaggermus-arter 
   

Fugl 

Fossekall 

Linerle 

Kongeørn 

Fjellvåk 

Hønsehauk 

Tårnfalk 

Fiskemåke 

Vipe  

Lirype 

Fjellrype 

Orrfugl 

Grønnspett 

Taksvale * 

Stær  

Svarttrost 

Rødvingetrost  

Kråke 

Granmeis 

Bergirisk * 

Grønnfink 

Gulspurv * 
 

Krypdyr 

Hoggorm 
    

Amfibier 

Buttsnutefrosk 

Padde 
  

Fisk 

Aure 

Karplanter 

Bjørk 

Hengebjørk 

Gråor 

Hegg 

Rogn 

Osp 

Selje 

Gran 

Einer 

Hengeving 

Sauetelg 

Fugletelg 

Einstape 

Sisselrot 

Skogburkne 

Ormetelg 

Lodnebregne 

Tyttebær 

Melbær 

Røsslyng 

Krekling 

Åkersnelle 

Hårfrytle 

Engfrytle 

Aksfrytle 

Bråtestarr 

Slirestarr 

Fingerstarr 

Bleikstarr 

Gaukesyre 

Engsyre 

Småsyre 

Linnea 

Rødknapp 

Rød jonsokblom 

Gullris 

Engfiol 

Myrfiol 

Stemorsblomst 

Tuesildre 

Blåklokke 

Vendelrot 

Geitrams 

Hundegras 

Skogrørkvein 

Bergrørkvein 

Tunrapp 

Lundrapp 

Blårapp 

Engrapp 

Fjellrapp 

Timotei  

Dunhavre 

Engreverumpe 

Engkvein 

Smyle 

Hengeaks 

Sølvbunke 

Sauesvingel 

Rødsvingel 

Gulaks 

Kveke 

Hundekveke 

Mannasøtgras 

Bringebær 

Teiebær 

Hårsveve 

Sveve-art 

Marikåpe art 

Fjellmarikåpe 

Markjordbær 

Vanlig arve 

Vassarve 

Grasstjerneblom 

Skogstjerneblom 

Rustjerneblom 

Vårskrinneblom 

Engnellik 

Bakkemynte 

Kransmynte 

Bakkestjerne 

Kattefot 

Hvitmaure 

Gulmaure 

Åkerminneblom 

Fjellminneblom 

Tyrihjelm 

Enghumleblom 

Føllblom-art 

Piggfrø-art 

Takhaukeskjegg 

Rosenrot 

Bergfrue 

Sløke 

Hundekjeks 

Karve 

Gjeldkarve 

Rips 

Skogstorkenebb 

Stankstorkenebb 

Krattmjølke 

Nyperose-art 
Krypsoleie 

Engsoleie  

Småengkall 

Svarttopp 

Fuglevikke 

Rødkløver 

Hvitkløver 

Ryllik 

Tunbalderbrå 

Ugrasbalderbrå 

Prestekrage 

Reinfann 

Sølvmure 

Bitterbergknapp 

Småbergknapp  

Hvitbergknapp 

Torskemunn 

Blåkoll 

Stornesle 

Kvassdå 

Vrangdå 

Tiriltunge 

Ettårsknavel 

Hvitbladtistel 

Krusetistel 

Legeveronika 

Tveskjeggveronika 

Bergveronika 

Øyentrøst-art 

Burot 

Groblad 

Mjødurt 

Løvetann 

Engsmelle 

Småsmelle 

Bakkesøte * 

Smånesle * 
 

                                                                                                                                                                         (Forts.) 
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(forts.) 
  

Moser 

Matteflette (Hypnum cupressiforme) 

Krusgullhette (Ulota crispa) 

Bakkefrynse (Ptilidium ciliare) 

Furumose (Pleurozium schreberi) 
Etasjemose (Hylocomium splendens) 
Heigråmose (Racomitrium lanuginosum) 

Fagermose-art (Plagiomnium sp.) 

Engkransmose (Rhytidiadelphus squarrosus) 
Vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum) 

Torvmose-art (Sphagnum sp.) 
   

Sopp 

Rødnende lutvokssopp (Hygrocybe ingrata) ** 

Mørkskjellet vokssopp (Hygrocybe turunda) ** 

Gulbrun narrevokssopp (Camarophyllopsis schulzeri) ** 

Vridd køllesopp (Clavaria amoenoides) * 

Lillagrå rødskivesopp (Entoloma griseocyaneum) * 

Svartskorpe (Diatrype stigma) * 

Lutvokssopp (Hygrocybe nitrata) * 

Svartblå rødspore (Entoloma chalybeum) * 

Lav 

Grå fargelav (Parmelia saxatilis) 

Vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes)  
Bristlav (Parmelia sulcata) 

Vanlig papirlav (Platismatia glauca) 

Grå reinlav (Cladonia rangiferina) 

Syllav (Cladonia gracilis) 

Begerlav-art (Cladonia sp.) 

Gullroselav (Vulpicida pinastri) 
Neverlav-art (Peltigera sp.) 

Vanlig kartlav (Rhizocarpon geographicum) 

Frynseskjold (Umbilicaria cylindrica) 

Grønnever (Peltigera aphthosa) 

Krinslav-art (Melanelia sp.) 

 

 

 

 
 

 

 
 


