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FORORD 

Fylkesmannen i Hordaland vurderer å kalke nedbørfeltet til Budalselva i Modalen kommune. I den 

forbindelse har Rådgivende Biologer AS gjennomført botaniske undersøkelser i nedbørfeltet for å 

identifisere vegetasjon og naturtyper som er sårbare for kalking.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Hordaland for oppdraget. 

 

                                                                                                                       Bergen, 31. desember 2017 
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SAMMENDRAG 

Blanck, C.J. & L. Eilertsen 2017. Kartlegging av vegetasjon som er sårbar for kalk i nedbørfeltet til 

Budalselva, Modalen kommune Rådgivende Biologer AS, rapport 2565, 24 sider, ISBN 978-82-8308-
429-0 

 

Fylkesmannen i Hordaland vurderer å kalke nedbørfeltet til Budalselva i Modalen kommune. I den 
forbindelse har Rådgivende Biologer AS gjennomført botaniske undersøkelser i nedbørfeltet for å 

identifisere vegetasjon og naturtyper som er sårbare for kalking.  

 

Undersøkelsene ble gjennomført etter nyeste metodikk for beskrivelse av natur i Norge, NiN versjon 
2.1. Det er også brukt nyeste metodikk for kartlegging av verdifulle naturtyper innenfor nedbørsfeltet; 

naturtyper av nasjonal forvaltingsinteresse (NNF) jf. forslaget til Evju mfl. (2017). NNF er et 

samlebegrep for rødlistede naturtyper, utvalgte naturtyper og andre verdifulle naturtyper. Både NiN-
systemet og ny metodikk for verdisetting med utgangspunkt i NNF-er, er fortsatt under utvikling og 

uttesting.  

 
Eksisterende lokaliteter med verdifulle naturtyper, kartlagt etter gammel metodikk (DN-Håndbok 13), 

ble kvalitetssikret. Noen rødlistede karplanter ble kartlagt gjennom feltarbeidet, men det ble ikke lagt 

vekt på omfattende leting etter rødlistearter, siden dette er svært arbeidskrevende og i mindre grad 

relevant for oppdraget.  

 

Vegetasjonen i nedbørsfeltet er stort sett fattig. Skogsområdene i dalføret består stort sett av blåbær- og 

bærlyngskog (T4-E1). Det finnes kun noen få partier med rikere skogsvegetasjon med svake lågurt- og 
storbregne-skoger (T4-E2). Nederst i dalen er det mye plantet sitkagran og edelgran og hele dalføret er 

preget av beite. Det finnes flere små kalkfattige enger (T32-E1) og de største av engene med preg av 

hevd er avgrenset som seminaturlig eng med beitepreg (rødlistet naturtype og NNF). Langs vassdraget 

og i noen områder i fjellet, er det fattigmyr (V1-E1). Myrene klassifiserer alle til naturtypen åpen 
myrflate (rødlistet naturtype og NNF). I de bratte elvepartiene finnes det flere fosser. Noen få steder 

danner fossene fossesprøyt og det ble avgrenset to lokaliteter med naturtypen fosseberg og fosse-eng 

(også rødlistet og NNF) i dalføret. Over tregrensen finnes det en mosaikk av flere typiske naturtyper for 
fjellet: kalkfattig leside (T3-E1), kalkfattige fjell-lyng- og lavheier (T3-E4), svært kalkfattige svakt 

intermediære nakne berg (T1-E1). Det er også en del kalkfattige rasmarker (T13-E7) spredt rundt i 

nedbørfeltet, men i hovedsak i høyereliggende deler.  

 

Det er i den foreliggende rapporten utarbeidet et forslag til inndeling av vegetasjon i ulike 

sårbarhetskategorier for kalk. Basert på denne inndelingen er rundt ¾-deler av nedbørfeltet til 

Budalselva vurdert å ha høy sårbarhet for kalk, fordi det består av fattig fjellvegetasjon. I tillegg finnes 
en del fattige myrarealer, hovedsakelig konsentrert i dalbunnen, som er svært sårbare, men dette utgjør 

relativt små arealer, til sammen 113 daa. Det er på forhånd avklart at fjellvegetasjonen ikke skal 

terrengkalkes. Dersom det blir aktuelt å kalke i lavereliggende terreng, anbefales det å kalke langs 
østsiden av Budalselva, slik at minst mulig myrareal blir berørt.  
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INNLEDNING 

Fylkesmannen i Hordaland vurderer å kalke terrenget i nedbørsfeltet til Budalselva i Modalsvassdraget 

(Figur 1) i Modalen kommune i Hordaland. Modalseva er lakseførende, men bestanden i Modalselva 
var utdødd pga. forsuring, og siden 2014 har det pågått en reetablering av laksebestanden ved planting 

av egg fra Vossolaksen. Modalselva er blitt kalket med kalkdoserer ved Espeneset, nedstrøms utløpet 

av Steinslandsvatnet siden april 2016. Budalseva er en av de sure sidegreinene nedstrøms dosereren, og 
en eventuell kalking av terrenget i Budalen vil bidra til å redusere surhetsgraden og tilførsel av 

aluminium til vannet i den lakseførende Modalselva.  

 

I den forbindelse er det behov for en botanisk kartlegging slik at områder der det ikke bør spres kalk kan 
identifiseres. Dette må gjøres for å kunne utføre tiltaket i tråd med kravene i naturmangfoldloven. 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag for Fylkesmannen i Hordaland utført en kartlegging av 

vegetasjon i nedbørfeltet, herunder naturtyper og rødlistearter.  

 

 
 

Figur 1. Blå stiplet linje viser nedbørsfeltet til Budalselva i Modalen kommune hvor det vurderes å 

gjennomføre terrengkalking. Kartgrunnlag fra kartverket. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Denne rapporten er basert på foreliggende informasjon og feltundersøkelser i nedbørsfeltet. 

Feltundersøkelsene ble foretatt 23. august 2017 av Linn Eilertsen og Conrad Blanck, og 2. november 

2017 av Linn Eilertsen. Det var for det meste oppholdsvær og bra lysforhold under befaringene.  

 

METODIKK FOR KARTLEGGING AV NATURTYPER 

Feltundersøkelsene ble gjennomført etter NiN (Natur i Norge) versjon 2.1 (www.artsdatabanken.no). 

NiN er et type- og beskrivelsessystem for all variasjon i naturen. Beskrivelsessystemet er fortsatt i 

utvikling og Artsdatabanken har ansvar for å drive dette arbeidet fremover.  

 

Naturtyper etter NiN kan kartlegges etter to forskjellige målestokker med forskjellig detaljnivå: 1:5 000, 
hvor minsteareal for utfigurering av polygon er 250 m2 og 1:20 000, der minsteareal for utfigurering er 

2 500 m2. Kartleggingen av NiN-naturtyper ble gjennomført i målestokk 1:20 000. Det ble gjort et 

unntak for våtmark, som ble utfigurert ved et minsteareal av 250 m2. Dette ble gjort fordi naturtypene i 

våtmarkskategorien er svært sårbare ovenfor kalking og det er viktig i dette prosjektet å ha god oversikt 

over disse.   

 

Det er også brukt en ny metodikk for kartlegging av verdifulle naturtyper innenfor nedbørsfeltet; 
naturtyper av nasjonal forvaltingsinteresse (NNF) jf. forslaget til Evju mfl. (2017). NNF er et 

samlebegrep for rødlistede naturtyper, utvalgte naturtyper og andre verdifulle naturtyper og det er 

utarbeidet et forslag til verdisettingsmetodikk av Evju mfl. (2017). Denne metodikken er fortsatt under 

uttesting.  

 

Eksisterende lokaliteter med verdifulle naturtyper, kartlagt etter gammel metodikk (DN-Håndbok 13), 

ble kvalitetssikret. Noen rødlistede karplanter ble kartlagt gjennom feltarbeidet, men det ble ikke lagt 

vekt på omfattende leting etter rødlistearter, siden dette i mindre grad er relevant for oppdraget.  

 

METODIKK FOR VURDERING AV SÅRBARHET 

Det er, så vidt vi har kjennskap til, ikke utarbeidet en metodikk for å klassifisere vegetasjon eller 

naturtyper i ulike sårbarhetskategorier i Norge. I foreliggende rapport er det gjort et forsøk på å lage en 
inndeling basert på eksisterende informasjon, blant annet resultatene til Aarrestad mfl (2007). Dette 

forslaget til inndeling kan selvsagt diskuteres.   

http://www.artsdatabanken.no/


Rådgivende Biologer AS 8 Rapport 2565 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Nedbørsfeltet til Budalselva (REGINE-enhet: 064.A2Z) har et areal på 18,76 m3. Budalselva har en 

lengde på 7,27 km med et tilsig på 64,63 mill. m3 vann pr. år og løper ut i Moelva, Steinslandsvassdraget 
ved Nedre Helland. Nedbørsfeltet har store høydeforskjeller, fra 8 moh. ved Budalselva sitt utløp, til 

over 1100 moh. i det høyeste fjellområdet ved Nordbotnfjellet og Borga i nordøst.  

 

 

Figur 2. Avrenningskart (isohydater i L*s-1*km-1) i Budalen nedbørsfelt med og elvenett. Kilde: NVE. 
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NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen i nedbørsfeltet består i sin helhet av kvarts og gneis. Disse bergartene er kalkfattige, sure 

og harde. Kvarts og gneis forvitrer langsomt og gir dermed bare grunnlag for fattig vegetasjon. På grunn 
av områdets store høydeforskjell er det en stor variasjon i markslag som finnes i arealressurskartet 

(AR50). I de høyere fjellområdene finnes det alle typer snaumark i tillegg til bart fjell. I lavereliggende 

deler er det skog. Jo nærmere man nærmer seg elveløpet i dalbunnen, dess høyere er skogboniteten. I 

tillegg finnes det myrpartier langs elveløpet i dalbunnen (figur 4). 

 

I daldunnen består løsmassen av tykk og tynn morene med litt randmorene helt i sør. Langs Tvernåa og 

Bleidalen, som beveger seg opp fra dalbunnen finnes det også innslag av tynn morene. Ellers er det 
veldig lite løsmasser i de høyere områdene. Innslag av skredmateriale finnes spredt i de høyreliggende 

dalsøkkene (Figur 3). 

 

Figur 3. Løsmassekart for nedbørsfeltet. Kilde: NIBIO. 
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Figur 4. Markslagskart (AR50) med skogbonitet. Kilde: NIBIO.  
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GENERELT OM VEGETASJONEN I NEDBØRSFELTET 

Vegetasjonen i nedbørsfeltet er stort sett fattig. Nederst i dalen er det mye plantet sitkagran og edelgran 

og hele dalføret er preget av beite. Skogsområdene i dalføret som ikke er plantefelt av gran (T38 i NiN 
2.1) kan i sin helhet klassifiseres som blåbær- og bærlyngskog (T4-E1). Typiske arter i feltsjiktet i disse 

skogene er blant annet bjønnkam, røsslyng, smyle, tepperot, blokkebær, tyttebær, blåbær, krekling, 

etasjemose, furumose, kystjamnemose og fjærmose. Det finnes kun noen få partier med rikere 

skogsvegetasjon med svake lågurt- og storbregne-skoger (T4-E2).  

 

Dominerende treslag i skogsområdene, utenom plantet gran, er bjørk og furu. Med høyden øker andelen 

av bjørk kontinuerlig til den er eneste arten i tresjiktet. Det finnes også en del innslag av andre løvtrær 
som hassel, sommereik, gråor, gråselje og rogn. Særlig i de sørvendte liene er en del innslag av 

edelløvtrær. I Tverrliane, ved den nordlige enden av dalen finnes det et parti med gammel eikeskog. 

Noen av de eldste løvtrærne her har utpreget epifyttflora med lungeneversamfunn og andre lavarter. 
Enkeltforekomster av barlind (VU) ble også registrert. Dalsidene er svært bratte og flere steder er det 

kalkfattige og intermediære blokkmarker (T27-E1) eller åpne bergflater (T1-E1). 

 

 
 

 

  

Figur 5. Øverst: Dalsidene i Budalen er meget bratte med en del rasmark og nakne berg.  Det finnes en 
del plantet gran i nedre del av dalføret (t.v.). Fattig blåbærmark er dominerende i skogsarealer utenom 

granplantefelt (t.h.). Nederst: Skogsparti med innslag av hassel. (t.v.). En gammel hul eik med mye 

epifytter. 

 
Hele dalføret blir brukt som beite til både kyr og sau og vegetasjonen er preget av dette. Det finnes flere 

små kalkfattige enger (T32-E1) med typiske arter som engkvein, smyle, kvassbunke, blåknapp, tepperot, 

engsoleie og storbjørnemose.  
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De største av engene er avgrenset som seminaturlig eng med beitepreg (rødlistet naturtype og NNF). 

Det var noe tegn til gjengroing av engene og det var flere spor etter rydding av trær for å åpne områdene 

ytterligere. Områder med preg av beite finnes langt opp i dalføret. 

 

Langs vassdraget og noen områder i fjellet, er det en del fattigmyrer (V1-E1). Myrene er dominert av 
torvmoser og arter som trives på veldig kalkfattig våtmark. Typiske arter som ble registrert er m.a. 

dikesoldogg, bjønnskjegg, blåtopp, tepperot, diverse torvmoser (bl.a. kjøttorvmose, rødtorvmose, 

bjørnetorvmose, vortetorvmose). Myrene er alle avgrenset som den rødlistede naturtypen åpen myrflate 

(jf. Lindgaard og Henriksen 2015), som også inngår som en av NNF-ene i Evju mfl (2017).  

 

  

  

Figur 6. Øverst: Beitende kyr på beitemark i Hellandsdalen. I framgrunnen er det spor etter rydding 

(t.v.). Typisk vegetasjon på beitemark. Synlig på bildet er blant annet blåknapp, tepperot og engkvein 

(t.h.). Nederst: Parti med fattigmyr ved Budalselva nedre del av Hellandsdalen (t.v.). Parti med 

fattigmyr ved Tverdalsstølen i fjellområdet (t.h.). 

I de bratte elvepartiene finnes det flere fosser. Noen få steder danner fossene fossesprøyt og det ble 

avgrenset to lokaliteter med naturtypen fosseberg og fosse-eng (rødlistede naturtyper og NNF) i dalføret. 
Typiske arter på fosseberg er vegkrukkemose, stripefoldmose, rabbeåmemose, mattehumremose og 

ranksnømose. 

 

Over tregrensen finnes det en mosaikk av flere typiske naturtyper for fjellet, preget av et tynt jordsmonn. 
Kalkfattig leside (T3-E1), kalkfattige fjellyng- og lavheier (T3-E4), svært kalkfattige svakt intermediære 

nakne berg (T1-E1) og lite uttørkingseksponerte kalkfattig rasmark (T13-E7). Enkelte steder er 

kornstørrelsen kanskje stor nok til at det er snakk om blokkmark, men disse er ikke avgrenset som egne 

polygoner.   
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Figur 7. Øverst: Fosseberg og fosse-eng langs sideelv til Budalselva (t.v.). Over tregrensen er 

naturtypene en mosaikk av bl.a. leside, nakne berg og rasmark (t.h.). Nederst: Øvre del av nedbørfeltet. 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR NATURMANGFOLD 

EKSISTERENDE KUNNSKAP 

Modalen kommune har tidligere foretatt naturtypekartlegging (Moe 2004). Resultatene av 

undersøkelsen er tilgjengelig i Naturbasen. I forbindelse med søknad om konsesjon for Seljedalselvi 
kraftverk er det avgrenset to verdifulle naturtyper etter DN-håndbok 13 innenfor nedbørsfeltet; en 

bekkekløft og bergvegg (F09) og en gammel fattig edelløvskog (F02), begge med B-verdi (Oldervik 

mfl. 2011). I Artsdatabankens artskart er det registrert flere rødlistede stedbundne arter i nedbørsfeltet 
fra før: åkersteinfrø (CR, kritisk truet), takfaks (EN, kritisk truet), alm (VU, sårbar), barlind (VU) og 

olivenlav (NT, nær truet). De registrerte funnene av åkersteinfrø og takfaks stammer fra 1980-tallet og 

er kartfestet med lav nøyaktighet (300 m koordinatpresisjon). Siden disse funnene ligger ved nordlig 
grense av nedbørfeltet, er det godt mulig at disse artene ikke finnes i området. I tillegg er disse to artene 

knyttet til gamle, tradisjonsrike jordbrukslandskaper, som ikke lenger fins i Modalen (Moe 2004). Det 

er derfor lite sannsynlig, at disse artene finnes i området i dag. 
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NY KUNNSKAP  

Gjennom undersøkelsene i 2017 ble det registrert flere forekomster av barlind (VU; sårbar jf. Henriksen 

& Hilmo 2015) enn det som var registrert fra før (figur 8). Det ble i tillegg registrert flere lokaliteter 

med naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF-er) og flere hule eiker, som er en utvalgt 
naturtype jf. naturmangfoldloven.  Tabell 1 gir en oversikt over registrerte naturtyper etter NiN 2.1, 

naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, samt de «gamle» naturtypene etter DN-håndbok som var 

registrert fra før.  

 

Inndeling av naturtyper etter NiN 2.1 er vist på kart i figur 9. Her er avgrenset naturtyper etter målestokk 

1:20 000, dvs. at det er forsøkt å minste utfigurert polygon er 2 500 m². Det er gjort unntak for våtmark, 
der arealer mindre enn 2 500 m² er utfigurert siden denne naturtypen er svært sårbare for kalking og bør 

fanges opp. Nakent berg (T1) og fjellvegetasjon (T3) er utfigurert som et sammensatt polygon, dette 

fordi T1-E1, T3-E1 og T3-E4 opptrer i mosaikk. Det er både vanskelig og svært tidkrevende å dele disse 

typene inn i egne polygoner. Disse havner også i samme sårbarhetskategori (se tabell 2), og det er 

vurdert som lite hensiktsmessig å bruke tid på videre inndeling av disse typene.    

 

Verdifulle naturtyper (NNF og DN-håndbok 13), er vist på kart i figur 10. Stedbundne rødlistearter er 

også vist i figur 10.   

 

Tabell 1. Oversikt over registrerte naturtyper etter NiN 2.1 i nedbørfeltet, verdifulle naturtyper etter 

DN-håndbok 13 og naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF).  

NiN naturtype kode  DN-håndbok 13 NNF 

Plantasjeskog T38    

Blåbær- og bærlyng-skoger T4-E1  
Gammel fattig edelløvskog 

Bekkekløft 
 

Svake lågurt- og storbregne-skoger T4-E2  Bekkekløft  

Kalkfattige enger T32-E1   
Seminaturlig eng med 

beitepreg 

Fattigmyrer V1-E1   Åpen myrflate 

Kalkfattig leside T3-E1    

Kalkfattige fjellyng- og lavheier T3-E4    

Svært kalkfattige svakt intermediære 

nakne berg 
T1-E1    

Lite uttørkingseksponerte kalkfattige 

rasmark 
T13-E7    

Fosse-eng T15   Fosseberg og fosse-eng 

Løs sterkt endret fastmark T35    

Oppdyrket varig eng T45    

Sterkt endret fastmark T40    
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Figur 8. Barlind (VU) ble registrert flere steder i nedbørfeltet. 

 

Tabell 2. Arealfordeling av naturtyper etter NiN 2.1 i nedbørfeltet til Budalselva. Ferskvann utgjør ca. 

2 % av arealet.  

NiN naturtype kode Areal  Prosent 

Plantasjeskog T38 500 901 2 

Blåbær- og bærlyng-skoger T4-E1 3 745 979 18 

Svake lågurt- og storbregne-skoger T4-E2 14 561 0,08 

Kalkfattige enger T32-E1 22 000 0,1 

Fattigmyrer V1-E1 113 776 0,06 

Kalkfattig leside T3-E1 

13 947 459 75 
Kalkfattige fjellyng- og lavheier T3-E4 

Svært kalkfattige svakt intermediære 

nakne berg 
T1-E1 

Lite uttørkingseksponerte kalkfattige 

rasmark 
T13-E7 428 237 2,3 

Løs sterkt endret fastmark T35 9 186 0,01 

Oppdyrket varig eng T45 24 466 0,2 

Sterkt endret fastmark T40 45 818 0,5 

Samlet  18 852 383 98 
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Figur 9. Inndeling av naturtyper i nedbørfeltet etter NiN 2.1.  
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Figur 10. Verdifulle naturtyper jf. DN-håndbok 13, NNF-er og rødlistearter i Budalselvas nedbørfelt. 

Her er kun vist stedbundne rødlistearter.  
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NATURTYPERS SÅRBARHET FOR KALK 

I internasjonal sammenheng er kalking av skog for å bekjempe forsuring ikke et nytt tema. I for eksempel 

Tyskland finnes det flere langtidsprosjekter som observerer effekten av kalking med forskjellige doser. 
Disse undersøkelsene konsentrerer seg imidlertid for det meste om jordkjemi og virkninger på skogbruk 

(Greve 2015) 

 
Det finnes noe kunnskap om effekter av kalking på vegetasjon i Norge for eksempel i Brandrud mfl. 

2003; Aarrestad mfl. 2005; Aarrestad mfl. 2007, samt et notat fra Rådgivende Agronomer (2016). Et 

større terrengkalkingsprosjekt ble opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (DN) i 1997, der 

undersøkelser foregikk i tre geografisk atskilte prosjekter: Gjerstadsvassdraget i Aust-Agder, 
Suldalsvassdraget i Rogaland, og i Guddalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Hovedmålet var å undersøke 

sideeffektene av terrengkalking på vannkjemi, jordkjemi, klima, hydrologi, økonomi, kalkingsteknikk 

og biologi (Hindar mfl. 2012). Effektene av terrengkalking på vegetasjon, sopp og jord ble undersøkt 
tre år etter tiltaket og sammenlignet med lignende områder som ikke ble kalket (kontrollgruppe) i disse 

tre kalkingsprosjektene. 

 

EFFEKT AV KALKING PÅ VEGETASJON  

Terrengkalking påvirker bunnkjemien i forskjellig grad. Generelt økes tilgjengeligheten av viktige 
næringsstoffer for planter (gjødslingseffekt) samtidig som pH-verdien øker og gjør jorden mer basisk 

(Greve 2015; Haynes og Swift 1988). Disse kjemiske endringene i jordsmonnet kan forandre 

sammensetningen av plantesamfunn avhengig av naturtype. Styrken av effekten kalkingen har på 
vegetasjonen er også avhengig av kalkingsdosen. Som regel blir næringsfattige naturtyper sterkere 

påvirket av gjødslingseffekten til terrengkalking enn naturtyper med rik vegetasjon (Erstad 1991).  

 

Vegetasjonen i nedbørsfeltet i Budalen er artsfattig og generelt lite næringskrevende, noe som skyldes 
dominans av sure og harde bergarter. For øvrig er tykkelsen på humusdekket en viktig faktor som 

bestemmer sårbarheten. Her er regelen at et tykkere humuslag har mer bufferkapasitet for å absorbere 

kalken, noe som reduserer effekten av terrengkalking på vegetasjonen (Hindar mfl. 2012). Det er derfor 

viktig å unngå kalking i næringsfattige naturtyper og naturtyper med ingen eller tynt humusdekke. 

 

Moser, særlig torvmoser, har vist seg å være meget sårbare ovenfor kalking på lang- og kortsikt. 

Torvmosematter dannes i nitrogenbegrensede habitat og er generelt lite næringskrevende. Derfor er 
naturtyper som blir karakterisert av torvmoseforekomster meget sårbare. Hydrologisk mer aktive myrer 

som sigevannsmyrer vurderes som mindre sårbare fordi kalken kan renne av, men direkte kontakt med 

store kalkdoser fører til sviskader hos moser (Brandrud mfl. 2003). På grunnlag av dette vurderes alle 

våtmarkstyper i området som svært sårbare overfor kalking. 

 

Naturtyper med store forekomster av lav blir sterkt påvirket ved kalking. Observasjoner etter kalking 
viste at flere lavarter forsvant etter at habitatet deres ble kalket (Traaen mfl. 1997). Av hensyn til 

lavmangfoldet vurderes naturtyper med lavforekomster vurdert som meget sårbare. Dette er i 

nedbørsfeltet naturtyper uten jorddekke, altså nakne berg, blokkmark og rasmark. 

 
Jo høyere vi beveger oss i fjellet, jo tynnere blir jorddekket. På skrinnmark i fjellet er det ofte ulike 

tørke- og næringssvake moser og lav i tillegg at det tynne jordsmonnlaget har dårlig evne til å absorbere 

kalken (Traaen mfl. 1997). Det blir derfor anbefalt å ikke kalke snaumark med skrinn vegetasjon. Åpen 

grunnlendt mark, fjellheier og lesider vurderes altså som sårbare.  

 

Kalking av skogsmark, særlig i skog med høy bonitet, blir ansett som uproblematisk, siden 

forskningsresultater viser at skogsvegetasjon påvirkes lite av terrengkalking (Hindar mfl. 2012).  
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Likevel burde det bli lagt vekt på å unngå kalking i impediment skog. Den lave boniteten skyldes ofte 

næringsfattigdom og et tynt dekke av jordsmonn. Gjødslingseffekten av kalking kan påvirke 

vegetasjonen i disse skogsarealene og redusere biomangfoldet i området. 

 

VURDERING AV NATURTYPENES SÅRBARHET OVENFOR TERRENGKALKING 

Det er, så vidt vi har kjennskap til, ikke utarbeidet en metodikk for å klassifisere vegetasjon eller 

naturtyper i ulike sårbarhetskategorier i Norge. Her er det gjort et forsøk på å lage en inndeling basert 
på eksisterende informasjon, blant annet resultatene til Aarrestad mfl (2007). Dette forslaget til inndeling 

kan selvsagt diskuteres.   

 
Man kan trekke ut tre viktige faktorer som påvirker naturtypers sårbarhet for kalking, her kalt 

sårbarhetsfaktorer:  

1. lavt kalkinnhold 

2. tynt eller fraværende humusdekke  

3. dominert av eller store forekomster av kalksensitive arter som moser og lav.  

 

På bakgrunn av denne kunnskapen kan man dele inn naturtyper i tre sårbarhetskategorier: lav, middels 
og høy sårbarhet. I tabell 3 er det laget en oversikt over naturtypene i nedbørsfeltet og hvilken 

sårbarhetskategori de er vurdert å tilhøre. Bakgrunnen for vurderingene er som følger:  

• Naturtyper med ingen eller bare en sårbarhetsfaktor, har blitt vurdert til lav sårbarhet. Her 

forventes det en liten til ingen effekt på vegetasjonen på kort og lang sikt etter terrengkalking.  

• Naturtyper med to sårbarhetsfaktorer er vurdert å ha middels sårbarhet for kalking. For disse 

naturtypene vil effekten av kalkingen bli negativ på kort sikt, men trolig ikke på lang sikt.   

• Naturtyper med tre sårbarhetsfaktorer er vurdert å ha høy sårbarhet for kalking. Kalkingen vil 

forandre sammensetningen av vegetasjonen sterkt på kort og lang sikt.  

 

Inndelingen av vegetasjon i ulike sårbarhetskategorier er vist på kart i figur 11 og 12.  
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Tabell 3. Vurdering av sårbarhet for kalking av registrerte NiN 2.1 naturtyper i nedbørsfeltet til 

Budalselva. Vurderingene tar hensyn til tre sårbarhetsfaktorer: Lavt kalkinnhold i naturtype (-kalk), 
tynt humusdekke (-humus) og store forekomster/dominans av kalksensitive arter som moser/lav 

(+mose/lav). Tilsvarer noen av disse punktene, er aktuelt felt markert med «x». 

NiN naturtype kode -kalk -humus +mose/lav Sårbarhet 

Treplantasje T38 (x)   Lav 

Blåbær- og bærlyng-skoger, bonitet høy til lav T4-E1 x   Lav 

Blåbær- og bærlyng-skoger, bonitet impediment T4-E1 x x  Middels 

Svake lågurt- og storbregne-skoger T4-E2 (x)   Lav 

Kalkfattige enger T32-E1 x   Lav 

Fattigmyrer V1-E1 x x x Høy 

Kalkfattig leside T3-E1 x x x Høy 

Kalkfattige fjellyng- og lavheier T3-E4 x x x Høy 

Svært kalkfattige svakt intermediære nakne berg T1-E1 x x x Høy 

Lite uttørkingseksponerte kalkfattige rasmark T13-E7 x x x Høy 

Fosseberg og -eng T15 x x x Høy 

Løs sterkt endret fastmark T35    Lav 

Oppdyrket varig eng T45    Lav 

Sterkt endret fastmark T40    Lav 
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Figur 11. Inndeling av vegetasjon i ulike sårbarhetskategorier i Budalselvas nedbørfelt.   



Rådgivende Biologer AS 22 Rapport 2565 

 

Figur 12. Utsnitt av nedre del av nedbørfeltet til Budalselva. Inndeling av vegetasjon i ulike 

sårbarhetskategorier.  
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ANBEFALINGER 

Rundt ¾-deler av nedbørfeltet til Budalselva består av fattig fjellvegetasjon som vurderes å ha høy 

sårbarhet for kalk. I tillegg finnes en del fattige myrarealer, hovedsakelig konsentrert i dalbunnen, som 
er svært sårbare, men dette utgjør relativt små arealer, til sammen 113 daa. Det er på forhånd avklart at 

fjellvegetasjonen ikke skal terrengkalkes. Dersom det blir aktuelt å kalke i lavereliggende terreng, 

anbefales det å kalke langs østsiden av elva, slik at minst mulig myrareal blir berørt.  
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