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FORORD 

 
 

På oppdrag fra Nordkraft AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en konsekvensvurdering for 

verdifulle naturtyper, karplanter, moser og lav i Sandåa i Halsa kommune, Møre og Romsdal, ved en 
eventuell utbygging av småkraftverk. Fjellkraft AS (nå Nordkraft AS) har søkt NVE om konsesjon til 

å bygge Sandåa kraftverk (05.09.2013). NVE har under behandlingen av søknaden bedt om en 

tilleggsundersøkelse av naturtyper og moser/lav (16.06.2016). Rapporten bygger på en befaring av 
Torbjørg Bjelland i influensområdet den 29. august 2016.  

 

Torbjørg Bjelland er dr. scient. i botanikk fra Universitetet i Bergen med kryptogamer (lav og moser) 

som spesialfelt.   
 

Rådgivende Biologer AS takker Nordkraft AS, ved Torbjørn Sneve, for oppdraget. 

 
Bergen, 21. september 2016 
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SAMMENDRAG 

 

Bjelland, T. 2016. 

Sandåa kraftverk i Halsa kommune, Møre og Romsdal. Konsekvensvurdering for verdifulle 

naturtyper, karplanter, moser og lav. Rådgivende Biologer AS, rapport 2301, 30 sider, ISBN 
978-82-8308-292-0. 

 

På oppdrag fra Nordkraft AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en konsekvensvurdering for 

verdifulle naturtyper, karplanter, moser og lav i Sandåa i Halsa kommune i Møre og Romsdal ved en 
eventuell utbygging av småkraftverk. Rapporten bygger på en befaring til influensområdet den 29. 

august 2016.   

 

RØDLISTEARTER  

Olivenlav (NT) er registrert på en selje ved Sandåa. Forekomsten blir trolig ikke direkte berørt, men 

hogst i forbindelse med anlegg av vannveien kan føre til endrede lys- og fuktighetsforhold for 

olivenlav. Alm (VU) finnes langs nedre del av Sandåa og ved Tverråa der det er planlagt nedgravd-

linje. Dette kan medføre hogst av almeforekomsten. Tiltaket er vurdert å gi middels negativ virkning 
på tema rødlistearter og liten negativ virkning dersom tiltakshaver tilrettelegger for å unngå hogst av 

alm og skogen i nærheten av olivenlav forekomsten. 

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

rødlistearter dersom avbøtende tiltak ikke iverksettes. 

 Vurdering: Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for 

rødlistearter dersom avbøtende tiltak iverksettes. 

 

TERRESTRISK MILJØ  

Verdifulle naturtyper  

Det er registrert tre naturtyper i influensområdet; to fossesprøytsoner (E05) og én bekkekløft og 
bergvegg (F09). Alle naturtypene er vurdert til B-verdi. Tiltaket medfører ingen arealbeslag i 

naturtypene. Redusert vannføring vil være negativt for fossesprøytsonene, og for fuktighetskrevende 

arter på bergveggene og ellers langs elveløpet i bekkekløften. Samlet vurderes tiltaket å gi middels 
negativ virkning på naturtypelokalitetene.  

  

Karplanter, moser og lav  

Vegetasjonen i tiltaksområdet er preget av beite. Det er også flere granplantefelt og områder med 

hogst. Den dominerende vegetasjonstypen er en blanding av blåbærskog (A4) og småbregneskog (A5). 

Det er også innslag storbregneskog (C1), høystaudeskog (C2) og gråor-heggeskog (C3). I området ved 

inntaket er det områder med fattig myrvegetasjon, mens det ved planlagt nedgravd linje ved Tverråa er 
dyrket mark. Bare vanlige og vidt utbredte vegetasjonstyper og arter av karplanter, moser og lav 

opptrer i området. Samlet får temaet liten verdi.  

 
Redusert vannføring i store deler av vekstsesongen vil gi et tørrere lokalklima langs elveløpet og føre 

til at fuktighetskrevende lav- og mosearter reduseres i mengde. Samtidig vil de opprinnelige 

elvekantsonene kunne gro igjen og ny vegetasjon etableres på tørrlagte arealer. Den planlagte 

rørgaten, veien og nedgravd linje vil medføre en del hogst av skog. På sikt vil en del av arealbeslaget 
revegeteres, og virkningen av tiltaket vil reduseres. Samlet vurderes tiltaket å ha middels negativ 

virkning på karplanter, moser og lav. 

 
Verdien for verdifulle naturtyper, karplanter, moser og lav blir samlet middels. Virkningen av tiltaket 

vil være middels negativ, noe som gir middels negativ konsekvens.  

 Vurdering: Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--). 
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SAMLET VURDERING 

Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Sandåa kraftverk. 

 
 

0-ALTERNATIVET 

Det er foretatt en vurdering av ventet utvikling i regionen dersom omsøkt utbygging ikke blir 

gjennomført. Viktigste element er eventuelle klimaendringers betydning for økt flomrisiko i elva og 

lenger vekstsesong med hevet skoggrense høyere opp i vassdraget. 0-alternativet vurderes samlet å ha 
ubetydelig konsekvens (0) for verdifulle naturtyper, karplanter, lav og moser knyttet til Sandåa. 

 

AVBØTENDE TILTAK  

For å unngå hogst av alm (VU) kan en legge traseen for vannveien slik at forekomsten ikke blir berørt. 

For forekomsten av olivenlav (NT) vil det være viktig å unngå hogst av trær i nærheten av seljen, slik 
at lys- og fuktighetsforholdene blir minst mulig endret. 

 

Det er foreslått en minstevannføring lik 0,2 m3/s i sommersesongen (juni, juli og august) og 0,1 m3/s 

resten av året. Minstevannføringen tilsvarer 5-persentil for sommer og vinterperioden. En 
minstevannføring er viktig for de vassdragstilknytta naturtypene ”fossesprøytsoner” og ”bekkekløft og 

bergvegg”. 

 
Skogvegetasjon bør beholdes i nærområdene langs aktuelle inngrepsområder, slik at 

anleggsaktivitetene ikke utnytter et større areal enn nødvendig. 

 

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  

Datagrunnlaget for den foreliggende konsekvensutredning ansees som godt. Det vurderes å ikke være 

behov for supplerende undersøkelser i forbindelse med søknadsprosessen for det planlagte tiltaket. 
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INNLEDNING  

 

Nordkraft Prosjekt AS planlegger å bygge Sandåa kraftverk i Halsa kommune i Møre og Romsdal og 

har i samarbeid med SWECO Norge AS utarbeidet en konsesjonssøknad (Andersen 2013). NVE har 
etter gjennomgåelse av søknaden bedt om tilleggsundersøkelser for Sandåa kraftverk. På oppdrag fra 

Nordkraft Prosjekt AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en tilleggsundersøkelse som 

omhandler verdisetting og vurdering av virkning og konsekvens av tiltaket på temaene verdifulle 

naturtyper, karplanter, moser og lav.  
 

 

KORT OM TILTAKSPLANENE 

 

Det foreligger planer om å bygge et kraftverk i Sandåa i Halsa kommune i Møre og Romsdal (figur 1). 
Detaljene i tiltaksplanene er redegjort for i konsesjonssøknaden til Nordkraft AS og derfor gjengis 

bare hovedtrekkene her. Det planlegges et vanninntak ved høydekote 270 m. Det skal legges rør 

(nedgravd) på sørsiden av Sandåa ned til kraftverket ved høydekote 65 m. Vannveien vil ha en lengde 
på 1940 m. Det planlegges jordkabel (24 kV) på ca. 1500 m fra kraftverket til Sanden. Det vil bli 

anlagt en permanent vei fra eksisterende vei til kraftstasjonen på 295 m. Nedbørfeltet til Sandåa er på 

20,7 km2 og middelvannføringen er beregnet til 1,20 m³/s. Maks slukeevne er satt lik 3,0 m³/s, mens 
minstevannføring er satt til 0,2 m³/s sommer og 0,1 m³/s vinter. Ved vannføring mindre enn 

kraftverkets slukeevne pluss minstevannføringsslippet, vil alt vann gå i elva. 

 

 
Figur 1. Detaljkart over utbyggingsområdet for Sandåa kraftverk med oversikt over planlagt inntak, 

vannvei, kraftstasjon, riggområde, permanent vei og nedgravd linje.  
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DATAGRUNNLAG OG METODE  

 

DATAGRUNNLAG 

Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen er basert på en befaring 
utført av Torbjørg Bjelland den 29. august 2016. Sporlogg er vist i vedlegg 2. 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 til slutt i rapporten. Det er også vurdert hvor gode grunnlagsdataene er, noe 
som gir et mål på usikkerheten i vurderingene. Dette følger skalaen som er gitt i Brodtkorb & Selboe 

(2007) (tabell 1). For denne konsekvensutredningen vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt (3). 
  

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata. 
 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

 

METODE FOR VERDISETTING OG KONSEKVENSVURDERING 

Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tretrinns prosedyre beskrevet i 

Håndbok 140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006). Fremgangsmåten er utviklet for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.  

 

Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 

objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 

spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 

Liten                              Middels                                Stor  

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

                               Eksempel 
 

Trinn 2: Tiltakets virkning 

Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket 
antas å medføre for de ulike tema, og graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og 

virkning av mulige endringer dersom tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra 

stor negativ til stor positiv virkning (se eksempel under). 
 

 Virkning 

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

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

                                                                                  Eksempel 
 

Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 

Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 

konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens (se figur 2).  
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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 2. ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et tema 
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for 

det aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på 

temaet. Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra 

meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor 
negativ konsekvens (– – – –). En linje midt på figuren 

angir ingen virkning og ubetydelig/ingen konsekvens 

(etter Statens vegvesen 2006). 

 

 
 

BIOLOGISK MANGFOLD 

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

og terrestrisk miljø, følger vi malen i NVE Veileder nr. 3-2009, ”Kartlegging og dokumentasjon av 
biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk” (Korbøl mfl. 2009). Truete vegetasjonstyper følger 

Fremstad & Moen (2001) og skal ifølge malen være med for å gi verdifull tilleggsinformasjon om 

naturtypene, dersom en naturtype også viser seg å være en truet vegetasjonstype. I tillegg til Fremstad 

& Moen (2001), er registrerte naturtyper også vurdert i forhold til rødlistete naturtyper (Lindgaard & 
Henriksen 2011). Denne oversikten, som følger NiN-systemet, har med den siste oppdaterte 

kunnskapen om naturtyper i vurderingene av truethetskategoriene.  

 
Ofte berører tiltak innen småkraftverk (for eksempel nedgravd vannvei, massedeponier eller anleggs-

veier) vanlig vegetasjon som ikke kan klassifiseres som naturtyper (jf. DN-håndbok 13) eller truete 

vegetasjonstyper. Når det gjelder vanlige vegetasjonstyper, sier den nye malen (Korbøl mfl. 2009) at 
det i kapittelet om karplanter, lav og moser skal lages en ”kort og enkel beskrivelse av vegetasjonens 

artssammensetning og dominansforhold” og at kartleggingen av vegetasjonstyper skal følge Fremstad 

(1997). Virknings- og konsekvensvurderingene av vanlig vegetasjon gjøres derfor i kapittelet om kar-

planter, moser og lav. Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 2. Nomenklaturen, 
og norske navn, følger Artskart på www.artsdatabanken.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 

 

 
 

 

AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

 

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 omfatter 
de tilstøtende områder der tiltaket kan tenkes å ha en effekt. Tiltaksområdet til dette prosjektet 

omfatter fysiske installasjoner og anleggsareal rundt inntaksarrangement, kraftstasjonen, rør i grøft, 

jordkabel, veitrasé og riggområde.  

 
Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områder nært opp til anleggsområdene kunne 

bli påvirket, særlig under anleggsperioden. Hvor store områder rundt som blir påvirket, vil variere 

både geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter en snakker om. For vegetasjon kan en grense 
på 20 m fra fysiske inngrep være rimelig (men ofte mer i områder med fosserøykpåvirkning). Her er 

influensområdet vurdert å være 100 m (i tråd med Korbøl mfl. 2009). 

 

 
 

 

VERDIVURDERING 

 

RØDLISTEARTER 

Det er ikke kjent konkrete observasjoner av rødlistete karplanter, mose- eller lavarter (jf. Henriksen & 

Hilmo 2015) innenfor selve tiltaksområdet til Sandåa fra før. På befaringen 29. august 2016 ble det 
registrert alm ved Tverråa, som er vurdert i kategorien sårbar, VU (tabell 3). Olivenlav 

(Fuscopannaria mediterranea) ble registrert på en selje langs elva. Olivenlav er vurdert i kategorien 

nær truet, NT (tabell 3). Forekomst av rødlistede arter i disse kategoriene gir ifølge Korbøl mfl. 
(2009) middels verdi.  

 

 Temaet rødlistearter har middels verdi. 
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Tabell 3. Registrerte rødlistearter i influensområdet til Sandåa kraftverk. Rødlistestatus iht. Henriksen 
& Hilmo (2015) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.artsdatabanken.no. 

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer 

Alm VU (sårbar) Ved Tverråa og mellom 

fotballbanen og Sandåa 

Påvirkning på habitat, landbruk og 

skogbruk. 

Olivenlav  NT (nær truet) Ved Sandåa Påvirkning på habitat, landbruk og 

skogbruk. 
 

 

 

 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

På befaringen 29. august 2016 ble det registrert og avgrenset fem naturtyper etter DN-håndbok 13 

(2007). Kun tre av disse er innenfor influensområdet og er kort beskrevet her. Den geografiske 

beliggenheten til de fem naturtypene er gitt i figur 4. For en detaljert beskrivelse av hver naturtype 
henvises det til vedlegg 1.  

 

  
 

 

 

 

Figur 3. Naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09), utforming bergvegg (F0902), i Sandåa (øverst 

t.v.). Bekkekløften inneholder bergvegger med mye mose (øverst t.v.) og skråninger med gråor-
heggeskog/storbregneskog (øverst t.h.). Det er registrert fire fossesprøytsoner (E05) i Sandåa, men 

kun to blir berørt av tiltaket; Strytfossen (nederst t.h.) og øverste fossesprøytsone i Sandåa (nederst 

t.v.). 

 

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
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Bekkekløft og bergvegg (F09) i Sandåa 

Den berørte elvestrekningen mellom høydekote 70 m og 230 m ligger i naturtypen bekkekløft og 

bergvegg, utforming bekkekløft (F0902) (figur 3). Naturtypen inneholder gjel, vertikale bergvegger, 

fosseberg, små fosse-enger og steinblokker i dalbunnen. De store fosse-engene er beskrevet som egne 
naturtyper, mens enkelte fosseberg er for små til å bli avgrenset som egne naturtyper. Det er skred-

materiale i lisidene ned mot elveløpet. Den inneholder små partier med rik vegetasjon, skog med særs 

høy bonitet, men ingen rødlistearter. Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi).  
 

Strytfossen fossesprøytsone (E05) i Sandåa  

Strytfossen fosseprøytsone (E05) ligger mellom høydekote 70 m og 95 m og består av en liten fosse-
eng og av fosseberg. Fosse-engen kan karakteriseres som urterik utforming med høgstauder (E0502) 

(figur 3). Lokaliteten er arealmessig mindre enn Storfossen, og inneholder ingen sjeldne eller 

rødlistede arter. Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi).  

 

Øvre fossesprøytsone (E05) i Sandåa  

Den øvre fossesprøytsonen ligger mellom høydekote 190 m og 210 m. Nedre del av fosse-sprøytsonen 

passer ikke med slik naturtypen er beskrevet i DN-håndbok 13, men passer bedre med hovedtypen 
fosseberg i NiN-systemet. Det er imidlertid et veldig lite område like nedenfor fossen hvor det vokser 

noen høgstauder som under tvil kan karakteriseres som urterik utforming med høgstauder 

(E0502)(figur 3). Lokaliteten er arealmessig middels stor og inneholder ingen sjeldne eller rødlistede 
arter. Lokaliteten er vurdert som (svak) viktig (B-verdi).  

 

 

 

Figur 4. Det er registrert én bekkekløft og bergvegg (F09) og to fossesprøytsoner (E05) i tiltaks-

området til Sandåa kraftverk. De er også registrert to fossesprøytsoner like nedstrøms det planlagte 

kraftverket. 
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Naturtypen fossesprøytsone tilsvarer den truete vegetasjonstypen «fosse-eng», som av Fremstad & 

Moen (2001) ble vurdert som «noe truet». I oversikten over rødlistete naturtyper i Norge (Lindgaard & 

Henriksen 2011) er fosse-enger og fosseberg regnet som «nær truet», NT (Erikstad & Bakkestuen 

2011). Artsdatabankens Artskart antar at fossesprøytsoner trolig dekker et areal på mer enn 40 km2, 
men mindre enn 4 000 km2. De nevner videre at naturtypen påvirkes negativt av redusert vannføring. 

Kategorien «nær truet» (NT) er den svakeste rødlistekategorien for naturtyper.    

 
Vegetasjonen er representativ for naturtypene og det ble ikke registrert rødlistearter i noen av 

lokalitetene. At både bekkekløften og fossesprøytsonene dekker et stort areal, og at fosseeng er en 

rødlistet naturtype, trekker verdien opp. Naturtyper som vurderes som viktige (B-verdi), gir middels 
verdi i Korbøl mfl. (2009). Det er et godt datagrunnlag bak vurderingen. Temaet verdifulle naturtyper 

vurderes til middels verdi. 

 

Karplanter, moser og lav 

Vegetasjonen i tiltaksområdet er påvirket av beite. Det er også flere granplantefelt og områder med 

hogst. Den dominerende vegetasjonstypen er en blanding av blåbærskog (A4) og småbregneskog 
(A5)(Fremstad 1997)(figur 5). I noen skråninger er det også en mosaikk av storbregneskog (C1) og 

høystaudeskog (C2). Gråor-heggeskog (C3) forekommer spredt langs elvestrengen. I området ved 

inntaket er det områder med fattig fastmattemyr (K3), overgang til intermediær fastmattemyr 

(L2)(figur 5). Ved planalgt nedgravd linje ved Tverråa er det dyrket mark (figur 5). 
 

Det ble kun registrert vanlige arter fra de nevnte vegetasjonstypene (jf. Fremstad 1997 og artslisten i 

vedlegg 4. Tresjiktet domineres av bjørk, samt gråor, rogn og selje. Det er også noe hassel, osp, hegg, 
platanlønn og furu. Feltsjiktet i blåbær- og småbregneskogen domineres av blåbær, skrubbær, 

maiblom, skogstjerne, gauksyre, smyle, hengeving, fugletelg, gullris, blåklokke, engsyre og 

stormarimjelle. I høgstaudeskogen og storbregneskogen dominerer geittelg, skogburkne, ormetelg, 

strutseving, skogstorkenebb, mjødurt, vendelrot, hvitbladtistel, bringebær og hengeaks. I myrene ble 
det registrert duskull, rome, tepperot, blåtopp, slåttestarr, stjernestarr, dystarr, torvmose-arter, hvitlyng, 

flekkmarihånd, blokkebær, skogsnelle, krekling, røsslyng og øyentrøst-art. På bergvegger langs elva 

ble det registrert bergfrue, rosenrot, fjellmarikåpe, fjellsyre og blåklokke. 
 

Lav- og mosefloraen langs, og delvis nedsenket i, Sandåa består av vanlige arter som for eksempel 

ranksnømose (Anthelia julacea), mattehutre (Marsupella emarginata), bekketvebladmose (Scapania 
undulata), bergpolstermose (Amphidium mougeotii), rødmesigmose (Blindia acuta), buttgråmose 

(Racomitrium aciculare), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum), buttstråmose (Anomobryum 

julaceum), klobleikmose (Sanionia uncinata) og bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum). 

 
På noe tørrere berg nær elva ble det registrert arter som storbjørnemose (Polytrichum commune), 

vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum), heigråmose (Racomitrium lanuginosum), knippegråmose 

(Racomitrium fasciculare), torvmose-art (Sphagnum sp.), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus), 
storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus), etasjemose (Hylocomium splendens), småstylte (Bazzania 

tricrenata), rottehalemose (Isothecium alopecuroides), bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum), 

kysttornemose (Mnium hornum), berghinnemose (Plagiochila porelloides), skortejuvmose 
(Anoectangium aestivum), kammose (Ctenidium molluscum), kystjamnemose (Plagiothecium 

undulatum), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), lys reinlav (Cladonia arbuscula), grå reinlav 

(Cladonia rangiferina), kornbrunbeger (Cladonia pyxidata), stubbesyl (Cladonia coniocraea), pigglav 

(Cladonia uncialis), kystpute (Cladonia subservicornis), vanlig køllelav (Baeomyces rufus), 
skjellnever (Peltigera praetextata), Micarea lignaria, brun korallav (Sphaerophorus globosus), 

skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum) og kulesaltlav (Stereocaulon pileatum). 

 
Epifyttfloraen på bjørk består av vanlige arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), flokeskjegg 

(Bryoria fuscescens), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), elghornslav (Pseudovernia furfuracea), 

stubbesyl (Cladonia coniocraea), piggstry (Usnea subfloridana), hengestry (Usnea filipendula), 

matteflette (Hypnum cupressiforme), mattblæremose (Frullania tamarisci) og krusgullhette (Ulota 
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crispa). Av arter på furu kan nevnes vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius), gul stokklav 

(Parmeliopsis ambigua), grå stokklav (Parmeliopsis hyperopta), mellav-art (Lepraria sp.) og vanlig 

papirlav (Platismatia glauca). Hvitringnål (Calicium glaucellum), stubbesyl (Cladonia coniocraea) og 

bleikskjegg (Bryoria capillaris) ble registrert på en furugadd. Det var lite epifytter på hassel og rogn; 
vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), vanlig skriftlav (Graphis scripta), Lecanora sp., 

hjelmblæremose (Frullania dilatata), matteflette (Hypnum cupressiforme) og krinsflatmose (Radula 

complanata). På gråor var det stedvis litt rikere epifyttflora med innslag fra lungenever-samfunnet. Av 
registrerte arter på gråor kan nevnes grynvrenge (Nephroma parile), stiftfiltlav (Parmeliella 

triptophylla), grynfiltlav (Pannaria conoplea), stiftbrunlav (Melanelixia fuliginosa), bristlav 

(Parmelia sulcata), snutegullhette (Ulota drummondii), ryemose (Antitrichia curtipendula) og 
musehalemose (Isothecium myosuroides). Også på selje var det rik epifyttflora med foruten de nevnte 

artene på gråor kan følgende arter nevnes lungenever (Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria 

scrobiculata), lodnevrenge (Nephroma resupinatum), glattvrenge (N. bellum) og vanlig blåfiltlav 

(Pectenia plumbea) og olivenlav (Fuscopannaria mediterranea)(NT). På osp ble det registrert en del 
av de nevnte artene i lungenever-samfunnet, samt skjellglye (Collema flaccidum), skjellnever 

(Peltigera praetextata) og ekornmose (Leucodon sciuroides). 

 
Det ble registrert enkelte arter fra lungenever-samfunnet (Lobarion), men samlet sett består floraen 

(inklusiv lav og moser) av vanlige og vidt utbredte arter i Midt-Norge og mangfoldet av arter er 

middels rikt. Det var ikke mulig å undersøke alle deler av bekkekløften og fossesprøytsonene på grunn 
av flere vertikale, eller bratte, bergvegger. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes biogeografisk 

interessante arter her. Temaet karplanter, moser og lav får samlet liten verdi.  
 

  

  

Figur 5. Blåbærskog er en vanlig vegetasjonstype langs Sandåa (øverst t.v.). I fuktige rikere søkk er 

det frodig gråor-heggeskog inntil elva (øverst t.h.). Fattigmyr ved inntaksområdet til Sandåa kraftverk 
(nederst t.v.). Nedgravd linje fra kraftstasjonen ned mot fjorden er planlagt på dyrka mark og delvis 

langs Tverråa hvor det vokser alm (VU). 
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OPPSUMMERING AV VERDIER  

I tabell 4 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert.  
 

Tabell 4. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til Sandåa kraftverk.  

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

Rødlistearter   Alm (VU) og olivenlav (NT).   ----------------------- 
                     

Terrestrisk miljø  
Verdifulle naturtyper, 

karplanter, moser og lav   

Tre verdifulle naturtyper: Én bekkekløft og bergvegg og to 

fossesprøytsoner, alle med B-verdi. Karplante- og kryptogam-

floraen er sammensatt av vanlige og vidt utbredte arter. Vanlige 

vegetasjonstyper.  

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

 

 

VIRKNING 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 ”godt” (tabell 1) for temaene som er omhandlet i denne 
konsekvensutredningen (§ 8). ”Kunnskapsgrunnlaget” er både kunnskap om arters bestandssituasjon, 

naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert. 

Naturmangfoldloven gir imidlertid rom for at kunnskapsgrunnlaget 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 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). 
 

 

KONSEKVENSER AV 0-ALTERNATIVET 

Som ”kontroll” for konsekvensvurderingen for de ulike reguleringsalternativene, er det her presentert 

en sannsynlig utvikling for de ulike berørte vassdragsdeler dersom de forblir uregulerte. 
Konsekvensene av det planlagte Sandåa kraftverk skal vurderes i forhold til den tilsvarende framtidige 

situasjonen i det aktuelle området, basert på kjennskap til utviklingstrekk i regionen, men uten det 

aktuelle tiltaket. Nedenfor er omtalt en del forhold som vil kunne påvirke verdiene i området.  
 

Klimaendringer og eventuell økende ”global oppvarming” er gjenstand 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 diskuteres også om 
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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 også gjennom sommer og høst.  

 
Skoggrensa i nedbørfeltet 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 ferskvannsorganismer kan bli betydelig redusert.  

 
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 
gjenhenting 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 utviklingen 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.  
 

0-alternativet vurderes samlet sett å ha ubetydelig konsekvens (0) for det biologiske mangfoldet 
knyttet til Sandåa. 

 

RØDLISTEARTER 

 

Tiltaket vil få direkte konsekvenser for alm (VU) som vokser like ved planlagt nedgravd linje ved 

Tverråa (figur 4). Utbyggingen kan føre til hogst av almen, men det er verdt å merke at det er 
registrert flere almetrær langs Tverråa og nedre del av Sandåa. I følge Artsdatabanken er en av 

trusselfaktorene for alm sykdom, hogst og hjortebeite (Henriksen & Hilmo 2015).  

 
Olivenlav (NT) vokser på en selje ved Sandåa ca. 40 m fra planlagte kraftstasjon/rørgate. Arten er 

truet av reduksjon i substrat grunnet flatehogst, plukkhogst og beitetrykk fra en voksende bestand av 

hjortedyr (Henriksen & Hilmo 2015). Den planlagte vannveien og tilkomstveien til kraftstasjonen vil 

medføre hogst og arealbeslag i nærheten av forekomsten til olivenlav. Fuktighet- og lysforholdene vil 
dermed endres for arten, men det er noe usikkert hvor mye endring arten tåler og hvor mye hogst 

arbeidet vil medføre.  

 
Tiltaket gir middels negativ virkning på rødlistearter dersom tiltakshaver ikke iverksetter avbøtende 

tiltak. Dersom tiltakshaver tilrettelegger for å unngå hogst av almen og unngår hogst rundt seljen med 

olivenfiltlav, vil tiltaket ha liten negativ virkning for rødlistearter. 

 
 Tiltaket gir middels negativ virkning på rødlistearter dersom avbøtende tiltak ikke iverksettes. 

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

dersom avbøtende tiltak ikke iverksettes.  
 

 Tiltaket gir liten negativ virkning på rødlistearter dersom avbøtende tiltak iverksettes. 

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

dersom avbøtende tiltak iverksettes.  

 

TERRESTRISK MILJØ  

Verdifulle naturtyper 

Det er registrert tre naturtyper i influensområdet; to fossesprøytsoner (E05) og én bekkekløft og 
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bergvegg (F09). Fossesprøytsoner dannes der det er bratt helning og høy nok vannføring til at det blir 

fossesprøyt (NiN, atsdatabanken.no). Den reduserte vannføringen vil derfor være negativ for 

fossesprøytsonene og for den avgrensa bekkekløften, da først og fremst ved at artssammensetningen 

trolig vil endres. I fosseengene kan redusert vannføring føre til økt gjengroing ettersom effekten av 
isleggingen i naturtypen reduseres (Meyer 1984, Andersen & Fremstad 1986). Rørgata kan medføre 

noe hogst i kløfta.. Samlet vurderes tiltaket å ha middels negativ virkning for naturtyper.  

 

Karplanter, moser og lav 

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

langs elveløp. Kunnskapen om hva slags virkning dette har på kryptogamer er mangelfull (Hassel mfl. 

2010). Redusert vannføring medfører at fuktighetskrevende lav- og mosearter som finnes langs elv, 
reduseres i mengde. Det meste av elvekantsonen på den aktuelle strekningen består av åpne berg med 

lite vegetasjonsdekke. Det vil være lite sannsynlig at de opprinnelige elvekantsonene gror igjen, og at 

ny vegetasjon etableres på tørrlagte arealer (jf. ellers Andersen & Fremstad 1986). 

Artssammensetningen kan muligens endre noe karakter ved at mer tørketålende arter på sikt vil 
utkonkurrere de mer fuktighetskrevende.  

 

Sprengning og graving i forbindelse med etablering av inntak, tilkomstvei, vannvei, kraftstasjon og 
riggområde vil medføre arealbeslag. Noen inngrep må regnes som varige, andre steder vil naturlig 

revegetering finne sted. Samlet vurderes tiltaket å ha middels negativ virkning på karplanter, moser og 

lav.   

 

Sandåa kraftverk vurderes å ha middels negativ virkning for både verdifulle naturtyper og for 

karplanter, moser og lav. Samlet gir dette middels negativ virkning på disse to temaene.  
 

 Tiltaket gir samlet middels negativ virkning på verdifulle naturtyper, karplanter, moser og lav. 

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

verdifulle naturtyper, karplanter, moser og lav.  

 

ALTERNATIVE UTBYGGINGER 

Det foreligger ikke alternative utbyggingsforslag for Sandåa kraftverk. 

 

SAMLET VURDERING  

I tabell 6 er det foretatt en oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for de ulike fagområdene 
som er vurdert. 

 

Tabell 6. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Sandåa kraftverk.  

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
  Virkning 

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

Rødlistearter  

Utan avbøtende 

tiltak 

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

---------------------------------------------------------- 
                        Middels negativ (--) 

Rødlistearter  

Med avbøtende 

tiltak 

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

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

Verdifulle 

naturtyper, 

karplanter, moser 

og lav  

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

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

                         
Middels negativ (--) 
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AVBØTENDE TILTAK 

 

Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende ved en 
eventuell utbygging av Herefoss kraftverk. Anbefalingene bygger på NVE’s veileder 2/2005 om 

miljøtilsyn ved vassdragsanlegg (Hamarsland 2005). 
 
”Når en eventuell konsesjon gis for utbygging av et småkraftverk, skjer dette etter en forutgående 
behandling der prosjektets positive og negative konsekvenser for allmenne og private interesser blir 
vurdert opp mot hverandre. En konsesjonær er underlagt forvalteransvar og aktsomhetsplikt i henhold til 

Vannressursloven § 5, der det fremgår at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til 

minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Vassdragtiltak skal fylle alle krav som 
med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø og eiendom. Før endelig byggestart av 

et anlegg kan iverksettes, må tiltaket få godkjent detaljerte planer som bl.a. skal omfatte arealbruk, 
landskapsmessig utforming, biotoptiltak i vassdrag, avbøtende tiltak og opprydding/ istandsetting”.  

 

 

To avbøtende tiltak kan gjennomføres for å redusere de negative endringene floraen langs Sandåa: 1) å 
opprettholde den foreslåtte minstevannføringen og 2) å unngå hogst i skogområdene nært inntil elva. 

Det siste fordi solinnstråling og luftfuktighet også er avgjørende for artenes forekomster langs elva. 

Når det gjelder planlagt vannvei er det viktig at de berørte arealene, spesielt de som er nær elva, 
dekkes til med stedegen flora og vegetasjon. 

 

 

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 7 har vi forsøkt å angi behovet for minstevannføring i forbindelse med Sandåa kraftverk, 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 7. Behov for minstevannføring i forbindelse med Sandåa kraftverk (skala fra 0 til +++).  

Fagområde/tema Behov for minstevannføring 

Rødlistearter  ++ 

Terrestrisk miljø +++ 

 
Behovet for å opprettholde en minstevannføring mellom inntaket og utløpet er knyttet til elvas 
betydning for de vassdragstilknytta naturtypene ”fossesprøytsoner” og ”bekkekløft og bergvegg”. Det 

er foreslått en minstevannføring lik 0,2 m3/s i sommersesongen (juni, juli og august) og 0,1 m3/s resten 
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av året. Minstevannføringen tilsvarer 5-persentil for sommer og vinterperioden. Spesielt av hensyn til 

fuktighetskrevende kryptogamer bør det slippes en viss minstevannføring i vekstsesongen. Andersen 

& Fremstad (1986) og Meyer (1984) diskuterer årsaken til at fossesprøytsoner er treløse. Det framkom 

at vindslitasje og islegging er viktige faktorer, spesielt for oppstigende vedaktige planter, som har de 
overvintrende plantedelene over bakken. Frost på bar mark seint på høsten kan føre til islegging av 

greiner, noe som igjen medfører skader. Gress og urter derimot, er mer beskyttet, fordi de har sine 

overvintrende plantedeler under markoverflaten (Meyer 1984). Derfor bør det i tillegg til i 
vekstsesongen opprettholdes fossesprøyt i kuldeperioder sein høst og tidlig vinter. Dette vil trolig være 

et godt avbøtende tiltak for naturkvalitetene i fossesprøytsonene. På denne bakgrunn er det viktig å 

opprettholde forslaget om å slippe minstevannføring i vekstsesongen i Sandåa.  
 

ANLEGGSTEKNISKE INNRETNINGER 

Det anbefales at alle tekniske inngrep i forbindelse med planlagt utbygging får en god terreng-

tilpassing der store skjæringer og fyllinger unngås. Skogvegetasjon bør beholdes i nærområdene langs 

trasèer/anleggsområder, og riggområder bør avgrenses fysisk, slik at anleggsaktivitetene ikke utnytter 
et større areal enn nødvendig.  

 

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 
(f.eks. 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. I dette området er det ikke stedgitte forhold som tilsier at tre- og 

buskvegetasjon langs vannstrengen vil binde jord og gjøre området mindre utsatt for erosjon.  

 

Rødlisteaarter 
Et avbøtende tiltak for alm (VU) er å justere traseen for vannveien slik at treet ikke blir hogd. Når det 

gjelder forekomsten av olivenlav (NT) vil det være viktig å unngå hogst av trær i nærheten av seljen 

olivenlav forkommer på, slik at lys- og fuktighetsforholdene blir minst mulig endret. 
 

AVFALL OG FORURENSNING 

Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. 

 
Bygging av kraftverk kan forårsake ulike typer forurensning. Faren for forurensning er i hovedsak 

knyttet til; 1) tunneldrift og annet fjellarbeid, 2) transport, oppbevaring og bruk av olje, annet drivstoff 

og kjemikalier, og 3) sanitæravløp fra brakkerigg og kraftstasjon. 

 
Søl eller større utslipp av olje og drivstoff, kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff kan 

lagres slik at volumet kan samles opp dersom det oppstår lekkasje. Videre bør det finnes 

oljeabsorberende materiale som kan benyttes hvis uhellet er ute. 
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USIKKERHET 

 
I veilederen for kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av små kraftverk 
(Korbøl mfl. 2009) skal 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 

fore-ligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTREGISTRERING OG VERDIVURDERING 

Tiltaksområdet har tidligere blitt befart (17. juni 2013) av biologene Lars Erik Andersen og Ole 
Kristian Bjølstad i SWECO som har utarbeidet en konsekvensvurdering for Sandåa kraftverk 

(Andersen 2013). Tiltaksområdet var stort sett lett tilgjengelig ved befaringen den 29. august 2016. 

Det var gode værforhold, en liten regnbyge og nokså høy vannføring. Dette begrenset i noen grad 
tilkomsten til arealene nærmest elvestrengen, spesielt i bratte partier og fossesprøytsoner. De fleste av 

disse bergene, med unntak av et lite område ved Strytfossen som har rikere berggrunn, består 

imidlertid av fattig berggrunn, med et meget sparsomt utviklet vegetasjonsdekke. Potensialet for funn 

av rødlistede moser og lav tilknyttet elvestrengen vurderes som lite. Datagrunnlaget for 
verdivurderinger av rødlistearter, verdifulle naturtyper, karplanter, moser og lav vurderes å være godt. 

 

VIRKNING OG KONSEKVENS 

I de fleste konsekvensutredninger vil kunnskapsgrunnlaget for verdivurderingen av biologisk 
mangfold ofte være bedre enn kunnskapen om virkningen av tiltaket på biologisk mangfold. 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 ferskvannsbiologi i selve vassdraget. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon 
både av verdier og virkninger, 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 rødlistearter, verdifulle naturtyper, karplanter, moser og lav.  

 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

 
Datagrunnlaget vurderes som godt (jf. tabell 1). Det ansees derfor ikke nødvendig å foreta 

supplerende undersøkelser i Sandåa for å belyse konsekvensene av omsøkte tiltak for temaene som er 

vurdert her.   
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VEDLEGG 

 

VEDLEGG 1: Naturtypebeskrivelser 
 

Sandåa Bekkekløft og bergvegg (F09)   

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:                      UTMWGS84: 32V 482029 6997102 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på grunnlag av eget feltarbeid den 26. 

august 2016. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Sandåa ved Botnaøra, på sørøst siden av 

Valsøyfjorden i Halsa kommune. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, samt små 

områder med glimmerskifer. Lokaliteten er avgrenset mellom kote 70 og 230 m i elva.    
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en bekkekløft og bergvegg med 

utforming bekkekløft (F0901). Vegetasjonen består av blåbærskog (A4) og småbregneskog (A5), men 
stedvis forekommer også storbregneskog (C1), høystaudeskog (C2) og gråor-heggeskog (C3). Det er 

også en del granplantefelt inntil elva. 

 
Artsmangfold: Tresjiktet domineres av bjørk, samt gråor, rogn og selje. Det er også noe hassel, osp, 

hegg, platanlønn og furu. Feltsjiktet i blåbær- og småbregneskogen domineres av blåbær, skrubbær, 

maiblom, skogstjerne, gauksyre, smyle, hengeving, fugletelg, gullris, blåklokke, engsyre og 

stormarimjelle. I høgstaudeskogen og storbregneskogen dominerer geittelg, skogburkne, ormetelg, 
strutseving, skogstorkenebb, mjødurt, vendelrot, hvitbladtistel, bringebær og hengeaks.  

 

Lav- og mosefloraen langs, og delvis nedsenket i, Sandåa består av vanlige arter som for eksempel 
ranksnømose (Anthelia julacea), mattehutre (Marsupella emarginata), bekketvebladmose (Scapania 

undulata), bergpolstermose (Amphidium mougeotii), rødmesigmose (Blindia acuta), buttgråmose 

(Racomitrium aciculare), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum), buttstråmose (Anomobryum 
julaceum), klobleikmose (Sanionia uncinata) og bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum). 

 

På noe tørrere berg nær elva ble det registrert arter som storbjørnemose (Polytrichum commune), 

vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum), heigråmose (Racomitrium lanuginosum), knippegråmose 
(Racomitrium fasciculare), torvmose-art (Sphagnum sp.), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus), 

storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus), etasjemose (Hylocomium splendens), småstylte (Bazzania 

tricrenata), rottehalemose (Isothecium alopecuroides), bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum), 
kysttornemose (Mnium hornum), berghinnemose (Plagiochila porelloides), skortejuvmose 

(Anoectangium aestivum), kammose (Ctenidium molluscum), kystjamnemose (Plagiothecium 

undulatum), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), lys reinlav (Cladonia arbuscula), grå reinlav 

(Cladonia rangiferina), kornbrunbeger (Cladonia pyxidata), stubbesyl (Cladonia coniocraea), pigglav 
(Cladonia uncialis), kystpute (Cladonia subservicornis), vanlig køllelav (Baeomyces rufus), 

skjellnever (Peltigera praetextata), Micarea lignaria og brun korallav (Sphaerophorus globosus). 

 
Epifyttfloraen på bjørk består av vanlige arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), flokeskjegg 

(Bryoria fuscescens), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), elghornslav (Pseudovernia furfuracea), 

stubbesyl (Cladonia coniocraea), piggstry (Usnea subfloridana), hengestry (Usnea filipendula), 
matteflette (Hypnum cupressiforme), mattblæremose (Frullania tamarisci) og krusgullhette (Ulota 

crispa). Av arter på furu kan nevnes vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius), gul stokklav 

(Parmeliopsis ambigua), grå stokklav (Parmeliopsis hyperopta), mellav-art (Lepraria sp.) og vanlig 

papirlav (Platismatia glauca). Hvitringnål (Calicium glaucellum), stubbesyl (Cladonia coniocraea) og 
bleikskjegg (Bryoria capillaris) ble registrert på en furugadd. Det var lite epifytter på hassel og rogn; 
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vanlig smaradlav (Lecidella elaeochroma), vanlig skriftlav (Graphis scripta), Lecanora sp., 

hjelmblæremose (Frullania dilatata), matteflette (Hypnum cupressiforme) og krinsflatmose (Radula 

complanata). På gråor var det stedvis litt rikere epifyttflora med innslag fra lungenever-samfunnet. Av 

registrerte arter på gråor kan nevnes grynvrenge (Nephroma parile), stiftfiltlav (Parmeliella 
triptophylla), grynfiltlav (Pannaria conoplea), stiftbrunlav (Melanelixia fuliginosa), bristlav 

(Parmelia sulcata), snutegullhette (Ulota drummondii), ryemose (Antitrichia curtipendula) og 

musehalemose (Isothecium myosuroides). Også på selje var det rik epifyttflora med foruten de nevnte 
artene på gråor kan følgende arter nevnes lungenever (Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria 

scrobiculata), lodnevrenge (Nephroma resupinatum), glattvrenge (N. bellum) og vanlig blåfiltlav 

(Pectenia plumbea). På osp ble det registrert en del av de nevnte artene i lungenever-samfunnet, samt 
skjellglye (Collema flaccidum), skjellnever (Peltigera praetextata) og ekornmose (Leucodon 

sciuroides). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er påvirket av beite, granplantefelt, hogst og traktorveier.   
 

Fremmede arter: Det er registrert store mengder platanlønn (SE, svært høy risiko) i nedre deler av 

kløfta, samt planta gran i store deler av kløfta.  
 

Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag. Redusert vannføring i elva 

vil også være negativt for lokalklimaet og de fuktighetskrevende artene som finnes i kløften. Det vil 
være en fordel å fjerne fremmede arter.  

 

Verdivurdering: Den registrerte bekkekløften har stor utstrekning, og er samtidig en typisk 

representant for naturtypen med store vertikale bergvegger. Lokaliteten har et relativt rikt 
artsmangfold av lav og moser, men ingen rødlistearter er registrert. På grunnlag av dette vurderes 

lokaliteten å ha en B-verdi.  

 
 

Storfossen Fossesprøytsone (E05)   

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:                      UTMWGS84: 32V 481624 6996586 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på grunnlag av eget feltarbeid den 26. 

august 2016. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypen ligger i Sandåa ved Botnaøra, på sørøst siden av 

Valsøyfjorden i Halsa kommune. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis. Lokaliteten er 

avgrenset mellom kote 20 og 45 m i elva.    
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en fossesprøytsone som kan 

karakteriseres som urterik utforming med høgstauder (E0502). Deler av utformingen passer ikke med 
dem som er beskrevet i DN-håndbok 13, men passer bedre med hovedtypen fosseberg i NiN-systemet. 

Vegetasjonsdekket her er nesten fraværende. Fosseberg og fosse-eng er vurdert som nær truet (NT), jf. 

Lindgaard & Henriksen (2011).  

 
Artsmangfold: Fossebergene og steinene i fossesprøytsonen består av vanlige arter som 

bergpolstermose (Amphidium mougeotii), mattehutremose (Marsupella emarginata), 

bekketvebladmose (Scapania undulata), buttgråmose (Racomitrium aciculare), rødmesigmose 
(Blindia acuta), klobleikmose (Sanionia uncinata), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum), 

bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum), kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) og 

bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum).  

 

På litt tørrere berg og steiner i lokaliteten ble det registrert vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum), 

storbjørnemose (Polytrichum commune), torvmose-art (Sphagnum sp.), knippegråmose (Racomitrium 
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fasciculare), heigråmose (R. lanuginosum), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), vårmose-art 

(Pellia sp.), kysttornemose (Mnium hornum), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus), småstylte 

(Bazzania tricrenata), berghinnemose (Plagiochila porelloides), mattblæremose (Frullania tamarisci), 

kystpute (Cladonia subservicornis), kornbrunbeger (Cladonia pyxidata) og skjoldsaltlav (S. 
vesuvianum). 

 

Lokaliteten har en tydelig fosseeng på sørsiden med typiske arter. I og like ved engen/fossen ble det 
registrert fjellsyre, hestehov, marikåpe-art, løvetann, engsoleie, skogstorkenebb, skogburkne, 

sølvbunke, bringebær, tepperot, firkantperikum, blåknapp og mjødurt. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er bygget en scene og et skur inntil fossen. Deler av fosseengen 

har trolig vært påvirket av beite. Vannføringen i fossen er ikke redusert og fossesprøytsonen er intakt.  

 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  
 

Skjøtsel og hensyn: Redusert vannføring vil være negativt for naturtypen. Opprettholdelse av 

minstevannføring er viktig ved en eventuell vannkraftutbygging. Beite kan med fordel opprettholdes. 
 

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

representativ for naturtypen, men ingen sjeldne eller rødlistede arter er registrert. På bakgrunn av 
dette, og at den er stor i utstrekning, vurderes fossesprøytsonen til en B-verdi (viktig).  

 

 

Fossesprøytsone mellom Storfossen og Stryt-

fossen 

Fossesprøytsone (E05)   

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:                      UTMWGS84: 32V 481603 6996665 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på grunnlag av eget feltarbeid den 26. 

august 2016. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Sandåa ved Botnaøra, på sørøst siden av 

Valsøyfjorden i Halsa kommune. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis. Lokaliteten er 

avgrenset mellom kote 50 og 60 m i elva.    

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

utforming (E0501), samt et lite område like nedenfor fossen som kan karakteriseres som urterik 

utforming med høgstauder (E0502). Deler av utformingen passer ikke med dem som er beskrevet i 
DN-håndbok 13, men passer bedre med hovedtypen fosseberg i NiN-systemet. Vegetasjonsdekket her 

er nesten fraværende. Fosseberg og fosse-eng er vurdert som nær truet (NT), jf. Lindgaard & 

Henriksen (2011).  
 

Artsmangfold: Fossebergene i fossesprøytsonen består av vanlige arter som bergpolstermose 

(Amphidium mougeotii), mattehutremose (Marsupella emarginata), bekketvebladmose (Scapania 

undulata), buttgråmose (Racomitrium aciculare), rødmesigmose (Blindia acuta), klobleikmose 
(Sanionia uncinata), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum), kystjamnemose (Plagiothecium 

undulatum) og bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum).  

 
På litt tørrere berg og steiner i naturtypen ble det registrert vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum), 

storbjørnemose (Polytrichum commune), torvmose-art (Sphagnum sp.), knippegråmose (Racomitrium 

fasciculare), heigråmose (R. lanuginosum), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), vårmose-art 
(Pellia sp.), kysttornemose (Mnium hornum), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus), småstylte 

(Bazzania tricrenata), mattblæremose (Frullania tamarisci), matteflette (Hypnum cupressiforme), 

skjellnever (Peltigera praetextata), kystpute (Cladonia subservicornis), kornbrunbeger (Cladonia 
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pyxidata) og skjoldsaltlav (S. vesuvianum). 

 

I nedre del av fossen, på bergveggene og på engen i sprutsonen, ble det registrert hengeving, fugletelg, 

firkantperikum, storfrytle, bjønnkam, gullris, mjødurt, blåknapp, sløke, vendelrot, bergfrue blåklokke, 
skogstorkenebb, skogburkne, revebjelle, engsoleie, trollurt, markjordbær, rosenrot og gaukesyre.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Vannføringen i fossen er ikke redusert, og fossesprøytsonen er intakt.  
 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

 
Skjøtsel og hensyn: Redusert vannføring vil være negativt for naturtypen. Opprettholdelse av 

minstevannføring er viktig ved en eventuell vannkraftutbygging.  

 

Verdivurdering: Fossesprøytsonen har en fattig berggrunn. Kryptogamfloraen og karplantefloraen er 
representativ for naturtypen, men ingen sjeldne eller rødlistede arter er registrert. På bakgrunn av 

dette, og at den ligger mellom to større fosser, vurderes fossesprøytsonen til en sterk B-verdi (viktig).  

 
 

Strytfossen Fossesprøytsone (E05)   

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:                      UTMWGS84: 32V 481598 6996768 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på grunnlag av eget feltarbeid den 26. 

august 2016. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Sandåa ved Botnaøra, på sørøst siden av 

Valsøyfjorden i Halsa kommune. Berggrunnen består av glimmerskifer. Lokaliteten er avgrenset 

mellom kote 70 og 95 m i elva.    
 

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

utforming (E0501), samt et område like nedenfor, fossen som kan karakteriseres som urterik 
utforming med høgstauder (E0502). Fosseberg og fosse-eng er vurdert som nær truet (NT), jf. 

Lindgaard & Henriksen (2011).  

 

Artsmangfold: Fossebergene i fossesprøytsonen består av vanlige arter som bergpolstermose 
(Amphidium mougeotii), mattehutremose (Marsupella emarginata), bekketvebladmose (Scapania 

undulata), buttgråmose (Racomitrium aciculare), rødmesigmose (Blindia acuta), klobleikmose 

(Sanionia uncinata), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum), kystjamnemose (Plagiothecium 
undulatum), matteflette (Hypnum cupressiforme) og bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum).  

 

På litt tørrere berg og steiner i naturtypen ble det registrert vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum), 
storbjørnemose (Polytrichum commune), torvmose-art (Sphagnum sp.), knippegråmose (Racomitrium 

fasciculare), heigråmose (R. lanuginosum), kysttornemose (Mnium hornum), kystkransmose 

(Rhytidiadelphus loreus), småstylte (Bazzania tricrenata), mattblæremose (Frullania tamarisci), 

kystpute (Cladonia subservicornis), kulesaltlav (Stereocaulon pileatum) og skjoldsaltlav (S. 
vesuvianum). 

 

I nedre del av fossen, på bergveggene og på engen i sprutsonen, ble det registrert hengeving, fugletelg, 
firkantperikum, storfrytle, bjønnkam, gullris, mjødurt, blåknapp, sløke, vendelrot, bergfrue blåklokke, 

skogstorkenebb, skogburkne, revebjelle, engsoleie, trollurt, markjordbær, rosenrot og gaukesyre.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Vannføringen i fossen er ikke redusert, og fossesprøytsonen er intakt.  

 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er kjent fra lokaliteten.   
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Skjøtsel og hensyn: Redusert vannføring vil være negativt for naturtypen. Opprettholdelse av 

minstevannføring er viktig ved en eventuell vannkraftutbygging.  

 

Verdivurdering: Fossesprøytsonen har en rik berggrunn. Kryptogamfloraen og karplantefloraen er 
representativ for naturtypen, men ingen sjeldne eller rødlistede arter er registrert. På bakgrunn av 

dette, og at den er relativ stor i utstrekning, vurderes fossesprøytsonen til en sterk B-verdi (viktig).  

 
 

Øvre fossesprøytsone i Sandåa Fossesprøytsone (E05)   

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:                      UTMWGS84: 32V 482392 6997333 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på grunnlag av eget feltarbeid den 26. 

august 2016. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Sandåa ved Botnaøra, på sørøst siden av 

Valsøyfjorden i Halsa kommune. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis. Den er avgrenset 

mellom kote 190 og 210 m i elva.    
 

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

utforming (E0501), samt et mindre område ved siden av, og like nedenfor, fossen som kan 
karakteriseres som urterik utforming med høgstauder (E0502). Deler av utformingen passer ikke med 

dem som er beskrevet i DN-håndbok 13, men passer bedre med hovedtypen fosseberg i NiN-systemet. 

Vegetasjonsdekket her er nesten fraværende. Det er en del store steiner og bratte bergvegger i nedre 
del av fossen. Fosseberg og fosse-eng er vurdert som nær truet (NT), jf. Lindgaard & Henriksen 

(2011).  

 

Artsmangfold: Fossebergene i fossesprøytsonen består av vanlige arter som mattehutremose 
(Marsupella emarginata), bekketvebladmose (Scapania undulata), buttgråmose (Racomitrium 

aciculare), rødmesigmose (Blindia acuta), klobleikmose (Sanionia uncinata), bekkerundmose 

(Rhizomnium punctatum), kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) og bekkelundmose (Sciuro-
hypnum plumosum).  

 

På litt tørrere berg og steiner i naturtypen ble det registrert storbjørnemose (Polytrichum commune), 

torvmose-art (Sphagnum sp.), knippegråmose (Racomitrium fasciculare), heigråmose (R. 
lanuginosum), kysttornemose (Mnium hornum), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus), småstylte 

(Bazzania tricrenata) og skjoldsaltlav (S. vesuvianum). 

 
I nedre del av fossen, på sidene i sprutsonenen, ble det registrert hengeving, fugletelg, blåbær, 

skrubbår, linneae, maiblom, storfrytle, bjønnkam, gullris, mjødurt, blåknappo, sløke, rosenrot og 

gaukesyre.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Vannføringen i fossen er ikke redusert, og fossesprøytsonen er intakt.  

 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  
 

Skjøtsel og hensyn: Redusert vannføring vil være negativt for naturtypen. Opprettholdelse av 

minstevannføring er viktig ved en eventuell vannkraftutbygging.  
 

Verdivurdering: Fossesprøytsonen har en fattig berggrunn. Kryptogamfloraen og karplantefloraen er 

representativ for naturtypen, men ingen sjeldne eller rødlistede arter er registrert. På bakgrunn av 
dette, og at den er middels stor i utstrekning, vurderes fossesprøytsonen til en svak B-verdi (viktig).  
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VEDLEGG 2: Sporlogg Torbjørg Bjelland 29. august 2016 
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VEDLEGG 3: Verdikart og influensområde for biologisk mangfold 
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VEDLEGG 4: Artslister 

 

Karplanter 
Gran 

Furu 

Bjørk 
Rogn 

Selje 

Osp  

Platanlønn 
Hassel 

Gråor 

Hegg 
Alm VU 

Einer 

Ørevier 
Sølvvier 

Skogburkne 

Strutseving 

Sisselrot 
Bjønnkam 

Hengeving 

Fugletelg 
Geittelg 

Ormetelg 

Skogsnelle 

Sølvbunke 
Blåtopp 

Hengeaks 

Strandrør 
Stjernestarr 

Dystarr 

Slåttestarr 
Storfrytle 

Duskull 

Mjødurt 

Tepperot 
Bringebær 

Teiebær 

Linnea 
Gaukesyre 

Gullris 

Markjordbær 
Engsyre 

Fjellsyre 

Løvetann 

Marikåpe-art 
Fjellmarikåpe 

Rosenrot 

Bergfrue 
Skogstjerne 

Blåklokke 

Trollurt 

Jonsokkoll 
 

Maiblom 
Blåknapp 

Småmarimjelle 

Engsoleie 
Skogstorkenebb 

Vendelrot 

Sløke 

Revebjelle 
Firkantperikum 

Skrubbær 

Krattmjølke 
Groblad 

Enghumleblom 

Skogfiol 
Krekling 

Røsslyng 

Blåbær 

Tyttebær 
Blokkebær 

Hvitlyng 

Rome  
Øyentrøst-art 

Flekkmarihånd 

Perlevintergrønn 

Hvitbladtistel 
Skogsalat 

Sveve-art 

Hestehov 
Myrtistel 

 

Moser 
Ryemose (Antitrichia curtipendula) 

Musehalemose (Isothecium myosuroides) 

Krusgullhette (Ulota crispa) 

Matteflette (Hypnum cupressiforme) 
Hjelmblæremose (Frullania dilatata) 

Matteflette (Hypnum cupressiforme) 

Krinsflatmose (Radula complanata) 
Mattblæremose (Frullania tamarisci) 

Sigdmose-art (Dicranum sp.) 

Krusgullhette (Ulota crispa) 
Snutegullhette (Ulota drummondii) 

Heigråmose (Racomitrium lanuginosum) 

Berghinnemose (Plagiochila porelloides) 
Stripefoldmose (Diplophyllum albicans) 

Mattehutre (Marsupella emarginata) 

Bekketvebladmose (Scapania undulata) 

Buttgråmose (Racomitrium aciculare) 
Knippegråmose (Racomitrium fasciculare) 

Bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum) 

Bekkerundmose (Rhizomnium punctatum) 

Furumose (Pleurozium schreberi) 
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Moser, fortsettelse 

Etasjemose (Hylocomium splendens) 
Ryemose (Antitrichia curtipendula) 

Bergpolstermose (Amphidium mougeotii)  

Klobleikmose (Sanionia uncinata) 

Storbjørnemose (Polytrichum commune)  

Småstylte (Bazzania tricrenata) 

Vårmose-art (Pellia sp.) 
Ranksnømose (Anthelia julacea) 

Kammose (Ctenidium molluscum) 

Buttstråmose (Anomobryum julaceum) 

Rødmesigmose (Blindia acuta)  

Vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum) 

Torvmose-art (Sphagnum sp.) 
Kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) 

Storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus) 

Etasjemose (Hylocomium splendens) 
Rottehalemose (Isothecium alopecuroides) 

Bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum) 

Kysttornemose (Mnium hornum) 

Skortejuvmose (Anoectangium aestivum) 
Kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) 

Krinsflatmose (Radula complanata) 

Ekornmose (Leucodon sciuroides) 

 
 

Lav 

Grynvrenge (Nephroma parile) 

Glattvrenge (N. bellum) 

Stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) 
Grynfiltlav (Pannaria conoplea) 

Vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma) 

Mellav-art (Lepraria sp.) 
Stiftbrunlav (Melanelixia fuliginosa  

Vanlig skriftlav (Graphis scripta) 

Bristlav (Parmelia sulcata) 
Stubbesyl (Cladonia coniocraea) 

Grå reinlav (Cladonia rangiferina) 

Kystpute (Cladonia subcervicornis) 

Lys reinlav (Cladonia arbuscula) 
Brun korallav (Sphaerophorus globosus) 

Skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum) 

Lecanora sp. 
Vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius) 

Piggstry (Usnea subfloridana)  

Hengestry (U. filipendula) 
Vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes) 

Grå fargelav (Parmelia saxatilis) 

Strylav-art (Usnea sp.) 

Gul stokklav (Parmeliopsis ambigua) 
Grå stokklav (P. hyperopta) 

Vanlig papirlav (Platismatia glauca) 

Bleikskjegg (Bryoria capillaris) 
Flokeskjegg (B. fuscescens) 

Stiftbrunlav (Melanelixia fuliginosa) 

Barkragg (Ramalina farinacea) 

Lecanora sp.  
Lungenever (Lobaria pulmonaria) 

Skrubbenever (Lobaria scrobiculata) 

Lodnevrenge (Nephroma resupinatum) 
Vanlig blåfiltlav (Pectenia plumbea) 

Stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) 

Olivenlav (Fuscopannaria mediterranea) NT 

Micaria lignaria 

Kornbrunbeger (Cladonia pyxidata) 

Stubbesyl (Cladonia coniocraea)  

Pigglav (Cladonia uncialis) 
Kystpute (Cladonia subservicornis) 

Vanlig køllelav (Baeomyces rufus) 

Skjellnever (Peltigera praetextata) 
Elghornslav (Pseudovernia furfuracea) 

Hvitringnål (Calicium glaucellum) 

Vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma) 
Skjellglye (Collema flaccidum) 

Skjellnever (Peltigera praetextata) 

Kulesaltlav (Stereocaulon pileatum) 
 
 

 

 

 

 
 

 


