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FORORD 

Dette prosjektet er utført på oppdrag fra NVE-Region Midt-Norge og finansiert av FoU
programmet Vassdragsmiljø og NVENRM. Prosjektleder har vært Tore Olav Sandnæs 
ved NVE-Region Midt-Norge. Prosjektet med innsamling av feltdata og rapportering er 
utført av Jarle I. Holten. Sandnæs takkes for de mange stimulerende fagmøter inkludert 
en viktig og uunnværlig befaring til Orkla-dalføret. Regionsjef Einar Sæterbø i NVE
Region Midt-Norge takkes for innspill og ideer i startfasen av prosjektet og for den 
interessante befaringen langs Søya sommeren 1997. Vanja Jensen ved NVE-Region 
Midt-Norge takkes for nøyaktig og samvittighetsfullt arbeid med tabeller til rapporten. 
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Sammendrag 

Prosjektet har vist en stor variasjon naturlig elvekantvegetasjon og vegetasjon på 
forbygningsanlegg langs Orkla på de 7 undersøkte lokalitetene (01 - 07), men 
materialet viser også noen konstante mønstre. Orkla er en lang elvestrekning med 
markert klimagradient kyst-innland, mest som forskjeller i nedbørsklima. Det er 
vegetasjonsforskjeller fra nedre Orkla til Kvikne som betinges av klimaforskjellene, men 
samtidig er det dokumentert store likheter i kantvegetasjonen på grunn av elvas 
utjevnende virkning gjennom aktiv nedstrøms transport av frø og sporer. 

Søya-lokalitetene (S1 - 3) ligger konsentrert og viser liten eller ingen variasjon i klima og 
substrat. Naturlig elvekantvegetasjon viser generelt en vertikal sonering i forhold til 
elvenivået, fra nederst: grusør - gras/urtesone - gras/urtlviersone - skogsone. 
Artssammensetningen av disse sonene varierer og er uttrykt som karakteristisk 
sonering for hver lokalitet. 

Vegetasjonssoneringen på forbygningsanlegg er prinsipielt lik den naturlige soneringen 
med hensyn til livsformer av planter, men har ofte annen artssammensetning. En viktig 
faktor for vegetasjonsetableringen på forbygningsanleggene er 'naboskapet' til elva, det 
vil i praksis si om man har intakte kantskoger eller dyrkamark som de mest typiske 
frøkilder for elvekantvegetasjon i tillegg til frø fra områder oppstrøms. Lateral 
sigevannstilførsel er påvist som en viktig og positiv faktor for rask vegetasjonsetablering 
(f. eks. lok. Voll skule i Orkla). Vegetasjonsbeskrivelsene (artssammensetningen) er 
grunnlag for en praktisk inndeling avelvekantvegetasjon i Midt-Norge (ST, NT) i to 
'klimasoner, en sone som omfatter nedre Orkla og andre større, næringsrike 
lavlandsvassdrag i Midt-Norge. Den andre sonen omfatter øvre Orkla og næringsrike 
vassdrag i fjellskog-, fjell- og innlandsstrøk i Midt-Norge. Materialet viser at Søya bør 
plasseres i en kystsone, kanskje med større affinitet til vassdrag på Vestlandet (surere 
og brattere vassdrag i kystklima). Materialet fra Orkla synes å vise at ugraspreget avtar 
på forbygningsanlegg med økende alder på anlegget, og dette synes å være uavhengig 
av om man har hatt tilrettelegging eller ikke. 

Man kan se for seg tre prinsipielt forskjellige metoder for å stimulere 
vegetasjonsetablering påforbygningsanlegg: Brakklegging ('passiv' gjengroing), 
substratbearbeiding/substratpåføring og beplantning/ti/såing. Prosjektet har som 
hovedkonklusjon at man bør satse på en kombinasjon av brakklegging og 
substratbearbeiding/substratpåføring. Man bør ta i bruk en strategi med 
beplantning/tilsåing bare på ekstreme lokaliteter, det vil si under sterk erosjonsfare. Det 
er laget en prinsippmodell for godt substrat som består av tre komponenter: 
1. Finmateriale (nærings- og vannhusholdnings-funksjon), 2. stein/blokker 
(stabiliserings-funksjon) og 3. humus/organisk materiale. Det synes å være mest 
praktisk og økonomisk å lage substratet lokalt nær anlegget for på denne måten å 
«kopiere» substratet til intakt elvekantvegetasjon i nærheten. Hovedårsaken for lite eller 
ingen satsing på beplantning/tilsåing er den store faren for innvandring av fremmede 
gener og dermed negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet. Hvis frøblandinger 
brukes bør disse være stedegne (samme proveniens som artene på aktuelt anlegg), 
det vil si ha sin opprinnelse fra en region med relativt likt klima. Prosjektet foreslår to 
grupper av slike 'miljøvennlige' frøblandinger, sammensatt avarter med relativt stor 
økologisk amplitude og med differensiering etter artenes fordeling i soner over 
elvenivået. Det foreslås også at utvikling av miljøvennlige og regionale frøblandinger 
bør foretas av etater i fellesskap, og som arbeider med beslektede problemstillinger, 
f. eks. NVE og Statens Vegvesen (ved Vegdirektoratet). 



Summary 

The project has demonstrated considerable variation in the natural riparian vegetation and the 
vegetation on retaining embankments bes ide the River Orkla at the 7 localities investigated (01 
- 07), but the data also show some consistent patterns. The Orkla is a long stretch of river with 
a marked coast-inland climatic gradient, mostly reflected by changes in precipitation. Contrasts 
in vegetation are observed from the lower reaches of the river up to Kvikne, and these are 
determined by the difference in climate. However, considerable similarities in the riparian 
vegetation are also noted, these being a response to the levelling-out effect of the river through 
active downstream transport of seeds and spores. 
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The 3 Søya localities (S1 - 3) are concentrated and show little or no variation in climate and 
substrate. The natural riparian vegetation generally shows a vertical zonation relative to the river, 
from lowermost: gravel banks - grass-herb zone - grass-herb-willow zone - wooded zone. The 
species composition in these zones va ri es and is expressed as a characteristic zonation for 
each locality. 

The vegetation zonation on the retaining embankments is, in principle, like the natural zonation 
as regards life forms and plants , but often has a different species composition. A factor that is 
important for the establishment of vegetation on the embankments is neighbourhood to the river, 
which will, in practice, reflect whether intact riparian woodland or cultivated land is the most 
typical source of seed for the riparian vegetation, in addition to se ed deriving from upstream 
areas. Lateral water seepage has been shown to be an important positive factor for the 
establishment of vegetation (e.g. a locality near Voll School) . The descriptions of the vegetation 
(the species composition) form the basis for a practical division of the riparian vegetation in 
central Norway (Sør- and Nord-Trøndelag) into two 'climatic zones '. The first embraces the lower 
reaches of the Orkla and other relatively large, nutrient-rich lowland rivers in central Norway, and 
the second the upper stretches of the Orkla and other nutrient-rich rivers in the upland 
woodland, alpine and in land regions of central Norway. The material shows that Søya should be 
placed in a coastal zone, perhaps showing greater affinity to rivers in west Norway (more acid , 
steeper rivers in a coastal climate) . The data from the Orkla seem to show that the weedy 
vegetation on the embankments decreases with the increasing age of the embankment and this 
seems to be independent of whether or not any measures have been undertaken to counter 
weeds. 

Three fundamentally different means of stimulating the establishment of vegetation on 
embankments may be envisaged. Let Nature take her own course (passive' overgrowing), tend 
the substrate/add substrate, and plantlsow. The main conclusion of the project is that a 
combination of the first two practices should be undertaken. Planting and sowing should only be 
carried out at extreme localities, i.e. where there is a great risk of erosion taking place. A model 
for a good substrate has been prepared which consists of three components: 1. fine-grained 
material (nutrient and moisture supplying function), 2. stones and boulders (stabilising function) , 
and 3. humus/organic material. It seems to be most practical and cheapest to make the 
substrate near the site in order to be able to «match" the substrate with the intact riparian 
vegetation in the vicinity. The main reason for putting little or no priority on planting and sowing is 
the great risk of introducing foreign genes, thereby having a negative effect on the biological 
diversity. If seed mixtures are used, these should be local in origin (the same provenance as the 
natural species at the site concerned) , i.e. they should originate from a region with a fairly similar 
climate. Two groups of such 'environmentally-friendly' se ed mixtures are suggested, composed 
of speeies with a relatively broad ecological amplitude and with a differentiation in accordance 
with the distribution of the speeies in zones up from the river. It is also suggested that the 
preparation of environmentally-friendly, regional seed mixtures should be undertaken jointly by 
authorities concerned with related problems , such as NVE (the Norwegian Water Resources 
and Energy Administration) and the Public Roads Administration (Directorate of Public Roads) . 
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I. INNLEDNING 

Det har vært et følt behov i lengre tid i NVE for konkrete kunnskaper om 
vegetasjonsutviklingen på forbygningsanlegg, etter som behovet for å utføre anleggene 
på en miljømessig god måte har vært økende de siste årene. Det har likevel vært 
fokusert på dette en tid, det vil si at man f. eks. har tatt med påføring av jord og tilsåing 
med egnet grasfrø, såvel som tilplanting med stedegne busker og trær. Ettersom hver 
elvestrekning har sin egen 'individualitet', har ikke tiltakene bestandig vært vellykkede 
og man har derfor hatt et økende behov for å se på ulike faktorer som kan være med å 
forklare variasjonen avelvekantvegetasjon, i naturlig og påvirket tilstand, langs utvalgte 
vassdrag. 

I dette prosjektet er det valgt to prøvevassdrag i Midt-Norge, Orkla i Sør-Trøndelag og 
Søya i Møre & Romsdal. Disse to vassdragene har vidt forskjellige kvaliteter både med 
hensyn til berggrunn og klimaregion. Orkla er et lengre vassdrag i et område med 
kalkrike bergarter, og som dekker et vidt spekter av lokalklimatyper, fra det mer 
kystpregete klimaet ved Orklas utløp til et kontinentalt klima i Kvikne-Orkelsjøområdet. 
Søya ligger i et område med kystklima og dominerende sur berggrunn. De vidt 
forskjellige fysiske og kjemiske egenskapene for disse vassdragene har lagt til rette for 
ganske forskjellig elvekantvegetasjon. 

Det eksisterer stor kunnskap om den naturlige elvekantvegetasjonen langs Orkla. De 
viktigste er utført av Fremstad (1981), Fremstad & Bevanger (1988) og Klokk (1980). 
Mye kunnskap om miljøet langs Orkla er systematisert gjennom prosjektet 
'Flerbruksplan Orkla' (se Kvernmo & Bierach, 1990). Sistnevnte prosjekt har hatt flere 
arbeidsgrupper, blant annet med egne faggrupper på forbygninger/erosjon og 
naturvern/viltområder (se Flerbruksplan Orkla 1990 A og B). Stølen (1992) har spesielt 
studert variasjonen i biologisk mangfold langs 4 større vassdrag i øst- og- Midt-Norge. 
Målet for Stølens prosjekt var å utvikle en metode for kartlegging av elvekant
vegetasjon som miljøindikator. Konklusjonen var at elvekantvegetasjon er en viktig 
landskaps- og naturtype som fortsatt er utsatt for reduksjon og påvirkning, og at det er 
behov for å fokusere på det gjenværende av denne vegetasjonen. Hagen (1994) har 
senere blant annet sett konkret på metoder for å etablere ny kantvegetasjon. Hagen 
nevner tre prinsipielt forskjellige metoder for dette: 1. Brakklegging (å la vegetasjonen 
komme av seg selv), 2. Substratbearbeiding og jordforbedring, og 3.Beplantning/ 
tilsåing. Det presiseres at man ved beplantning/tilsåing bør benytte stedegne arter. 

Dette prosjektet har fokusert på følgende 3 problemstillinger: 

1. Hvor raskt og hvordan etablerer vegetasjonen seg på forbygningsanlegg hvor 
det ikke er gjennomført spesiell tilrettelegging? 

Inndeling av vegetasjonen på forbygningsanlegg i forhold til klimasoner (høyde 
over havet, avstand til elveos/kyst), erosjonssikringsmasser, 
elvetyper/vannhastighet og isslitasje. 
Innflytelse av 'naboskapet' på vegetasjonsutviklingen på forbygningsanlegg, 
f. eks. nærhet til dyrkamark, lokal topografi, næringstilførsel og hydrologi 

2. Hvordan utvikler vegetasjonen seg på forbygningsanlegg? 

Inndeling av vegetasjonen på forbygningsanlegg i forhold til klimasoner 
(Høyde over havet, avstand til elveos/kyst), erosjonssikringsmasser, 
elvetyper/vannhastighet og isslitasje 
Innflytelse av 'naboskapet' på vegetasjonsutviklingen på forbygningsanlegg, 
f. eks. nærhet til dyrkamark, lokal topografi, næringstilførsel og hydrologi. 



Figur 1. De undersøkte lokalitetene langs Orkla 

, ." 
•• >1'-

, ~ . ~ -

... "'.f':: '''Thamshuvn 

01 - Skau en/Blåsmo 

03 . Gumdals rene 

os -Voll skule 

" , r, 
( "1.. L /, 

,(J r (', I 

!r, ,. ,'r Inl 
' / '. , / 

r 

Okm 
I I 

06 - Sæter 
/ 

- ) 

8 
I 

12 
I 

Hl 
I 

7 



Q) 
O> 
ro c.. 
'-
Q) ..... 
fl) 

ro 
:::! 

'<:t 
Cl') 

Cl 

~ 
~ 
~ 
O 
Cl') '. 

"" 

ca 
& 

Cl) 



3. Hvilke tiltak (fysisk tilrettelegging, tilsåing/beplantning etc.) er optimale for 
vegetasjonsetablering på forbygningsanlegg? 

Klassifisere i fysiske (fysisk utforming, tilførte substrattyper) og 
biologiske/økologiske tiltak (tilsåing, beplantning) 
Generelle og spesielle råd for optimalisering av vegetasjonsetablering på nye 
forbygningsanlegg med tilpasning til miljø krav (f. eks. hensyn og bevaring av 
biologisk mangfold) og lokale/regionale forhold (forekomst av egnet substrat, 
klima etc.) 
Hvordan restaurere gamle forbygningsanlegg? 

Il. OMRAoEBESKRIVELSE 

Klimaet i Orkla-dalføret 

Det er betydelig variasjon i klimaforholdene langs Orkla-dalføret (fig. 1) fra Orkanger til 
Kvikne, både med hensyn på temperatur og nedbør. Hvis man imidlertid bare bruker 
årsamplituden i temperatur, er det liten forskjell i klimaforholdene mellom nedre Orkdal 
og Sæter i Kvikne (Aune 1993). Stasjon øyum i Orkdal har en årsamplitude på 
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19,4 °C mens Sæter i Kvikne har 19,7. Begge områder er altså relativt kontinentale hva 
temperatur angår. Hvis man i imidlertid bruker årsnedbør (Førland 1993) som indikator 
på makroklima, har Kvikne et atskillig mer kontinentalt klima enn nedre Orkdal/0yum. 
Årsnedbøren på Kvikne/Sæter er 533 mm, mens 0yum har 965 mm. Slike forskjeller i 
nedbørsklimaet gir seg bestandig uttrykk i forskjellig vegetasjon, i det minste på 
fastmarksvegetasjon som skog-, eng- og heityper. Det antas imidlertid at en stor elv vil 
dempe vegetasjonsforskjellene langs vassdraget, delvis på grunn av konstant transport 
av diasporer (frø, sporer, småplanter) nedstrøms. Dette synes å stemme til en viss grad 
med innsamla data (se lokalitetsbeskrivelser og vedlegg 1 B-1 DB). Det kan derfor være 
mest varmeklimaet som er dominerende makroklimatisk faktor langs Orkla. Dette er en 
konsekvens av stor høydeforskjell (tabell 1). Sæter ligger på 543 m.o.h. Orkdal/0yum 
har en julimiddel-temperatur på 13,6 °C, Sæter i Kvikne har 11 ,4. Slike 
temperaturforskjeller gir seg i det minste store utslag i hvilke busker og treslag som vil 
dominere langs vassdraget (se vedlegg 1 B, 6B og 7B) . 

Klimaet langs Søya 
De tre undersøkte lokalitene langs Søya (fig. 2) ligger innenfor en kort strekning og kan 
sies å ha et konstant makroklima. Dette dalføret har et kystklima, med ca. 1500 mm 
årsnedbør (stasjon Ålvundfjord like i nærheten har 1363 mm). Juli-middeltemperaturen 
på stasjon Ålvundfjord er 13,1 °C, januar-middeltemperaturen -1 ,6, altså en temperatur
amplitude på 14,7 °C. Klimaet langs Søya avviker derfor sterkt fra Orkla-dalfø ret både 
med hensyn på temperatur og nedbør. 

Berggrunn og løsmasser 
Det er også vesensforskjeller i berggrunn mellom Orkla-dalføret og Søya. Langs hele 
Orkla-dalføret dominerer fyllitt og glimmerskifer av kambro-silurisk alder. Ved forvitring 
gir slike bergarter et godt jordsmonn for plantevekst og stor artsrikdom, med god 
mineraltilgang og relativt høy pH. I Søyas nedbørfelt er det forskjellige typer gneiser 
som dominerer. Gneiser er tungt forvitrelige og gir et surt jordsmonn. Det nedbørrike 
makroklimaet i Søya forsterker forsuringen av jordsmonnet, og over lang tid har man i 
dette området fått en artsfattig og nøysom vegetasjon dominert av lyngdominerte furu
og bjørkeskoger og fattige myrtyper. Langs en elv får man imidlertid an viss anriking av 
næringsstoffer og mineraler, f. eks. fra lengre opp i nedbørfeltet med mer kalkrike 
bergarter, eller gjennom sigevann fra elvekantene. Disse faktorene skulle derfor 
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teoretisk sett bidra til en utjevning av vegetasjonsforskjeller som i utgangspunktet 
dikteres av makroklimaet og lokale berggrunnstyper (se lokalitetsbeskrivelser og 
sammendrag). 

Ill. METODIKK 

Prosjektet har lagt opp til en praktisk metodikk med hensyn til datainnsamlingen. Den 
ideelle vitenskapelig anlagte metodikk ville være utlegging av et antall permanent 
oppmerka prøveflater på hver lokalitet. Dette prosjektet tar utgangspunkt i en såkalt 
økologisk kompleksgradient fra elvenivået og opp langs skråningen fra elvekanten. Den 
helt dominerende økologiske faktoren langs denne gradienten er forskjeller i varighet 
av neddykking i vann gjennom året. Langs denne gradienten varierer normalt også 
jordfuktigheten i substratet over elvenivået, slik at områdene nærmest elva får et 
fuktengpreg og vegetasjonen blir gradvis tørrere med større avstand fra elva. Høyde 
over elvenivå har derfor vært et viktig mål i dette prosjektet (se vedlegg 1 B-1 OB). Det er 
også laget et standard botanisk definert mål for denne avstanden: Sone. 
Soneinndelingen som er brukt på hver lokalitet er derfor elvekantvegetasjonens 
respons på de dominerende økologiske faktorer på stedet. 

Det er normalt med stor variasjon i elvekantvegetasjon langs elva, på grunn av 
forskjeller i vannsig fra landsiden, substrat etc. Denne variasjonen er ikke dokumentert i 
detalj i prosjektet. På hver lokalitet er lagt ut to profiler. Et profil er et band av 
elvekantvegetasjon langs elva over ca. 50-150 m. Dokumentasjonsenheten i prosjektet 
er derfor sone (for vertikal variasjon) og profil (for variasjon langs elva). Hvis det finnes 
intakt elvekantvegetasjon i nærheten, er det i tillegg til to profiler lagt ut et 
referanseprofil på hver lokalitet. 

I vegetasjonstabellene (vedlegg 1 B -1 OB) er det lagt inn flere abiotiske variable som 
kan være med å forklare variasjonen i elvekanttyper på lokalitetene. I hver sone i hvert 
profil er det målt hellingsgrad med hellingsmåler, og hellingsretning (eksposisjon) med 
kompass. Flere variable er mer subjektivt vurdert, f. eks. substrattype, vannhastighet og 
etableringsgrad for tilrettelagt elvekantvegetasjon (fra 1 =svært dårlig til 5=svært god). 

Det er laget separate artslister for hvert profil, med angivelse av hyppighet i en 
dekningsgrads-skala fra 1 til 6 (1<5%, 2=5-10%, 3=10-25%, 4=25-50%, 5=50-75%, 
6=75-100%). Det er målt høyde på eventuelt busk- og tresjikt. Navngivingen følger en 
modifisert versjon av elvekantinndelingen i Andersen (1982) (se også kap. IVB 
nedenfor). 

Alder på forbygningsanlegget er tatt med som en viktig variabel for å vurdere 
vegetasjonsetableringsgraden på lokalitetene (se tab. 1). 

IV. NATURLIG ELVEKANTVEGETASJON, ELVEKANTSONERING OG REGIONAL 
VARIASJON I MIDT-NORGE 

Generelt om elvekantvegetasjon 

Elvekanter representerer et økosystem hovr mange fysiske, kjemiske og biologiske 
variable er virksomme. Noen av de viktigste faktorene som virker på utformingen av 
elvekantvegetasjonen er (se Holten, 1982 og1983): 

• Det generelle fallet nedstrøms på elva (fallprofil) 
• Berggrunnen i det aktuelle dalføret 



• 
• 

Forekomst av løsmasser og kornstørrelsesfordelingen i disse 
Årsrytmen i vannføringen 
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Sistnevnte faktor er sterkt påvirket av hvilket klimaregime som karakteriserer dalføret. 
To eksempler belyser dette. Et typisk kystklima har relativt høy vintervannføring på 
grunn av at nedbøren i større grad vil komme som regn, også om vinteren. Et slikt 
klimaregime, som blant annet er typisk for de britiske øyer, fører til mindre intense 
vårflommer etter som det er liten snøsmelting. Smeltevannsflommene i fjellandskap i 
Midt-Norge, og selvsagt flommer generelt, har stor økologisk betydning for utformingen 
avelvekantvegetasjon. Uten at det er godt dokumentert, kan man forvente seg en 
klarere vertikal sonering langs elver som ligger i klimaregimer med store 
vannstandsfluktuasjoner gjennom året. 

Typeinndeling 

Typeinndelingen nedenfor er tilpasset forholdene i Orkla og Søya, og er basert på en 
inndeling brukt langs elvene Luru og Sanddøla i Nord-Trøndelag (Andersen, 1982, 
Holten, 1983): 

1. Elveør uten vegetasjon, rullestein/grus 
2. Elveør uten vegetasjon, sand 
3. Klåved/gråorkratt 
4. Mandelpilkratt 
5. Elvekantoreskog 
6. Elvekantbjørkeskog 
7. Vierkant 
8. A. Graskant / B. Mosekant 
9. Gras/vierkant 
10. Høgstaudekantlhøgstaudeskog 
11. Dyrkamark 
12. Erosjonskant 
13. Høgstarrsump 
14. Elvesnellesump 
15. Limnisk makrofyttvegetasjon 

Vertikale soneringstyper 
(se profiltegninger og profil beskrivelser i Vedlegg 1 - 8). 

Vertikal inndeling avelvekantvegetasjon 
Elvekantvegetasjon er utsatt for ulik grad av erosjonspåvirkning og varighet av 
neddykking i vann avhengig av den vertikale avstanden over elvenivået. I dette arbeidet 
er det benyttet en inndeling i tre vertikale soner: 

Sone 1. Vegetasjonsfritt område eller vegetasjon med lang periode med 
neddykking i tillegg til erosjon i lange perioder. Ingen forveda vekster, bortsett fra 
kortliva frøplanter som eroderes bort under påfølgende flom. Grasaktige vekster med 
innslag av urter viser best tilpasning til sonen. 

Sone 2. Sone som er påvirket av årlige flommer og til dels av iserosjon. Gras- og 
urtedominert. Forveda vekster forekommer, særlig vier-arter og småvokst gråor. 

Sone 3. Sone som er utsatt for sjeldnere flommer, kanskje hvert 5. eller 10. år, 
eller sjeldnere. Sonen er dominert av landplanter som tåler kortere perioder med 
neddykking av rotsonen. Sonen er gjerne dominert av gråor langs de større elvene i 
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Midt-Norge. Innslag av bjørk og gran øker med økende høyde over elvenivået. Ofte 
frodig undervegetasjon, gjerne høgstauder. Tyrihjelm, mjødurt, bringebær, geitrams og 
stornesle er ofte dominerende arter. 

Regional variasjon Midt-Norge, med vekt på kyst-innlandgradienten 
(vedlegg 1A-10A) 

'Orkla-Søya-arter' (Vidt-utbredte arter) 
Den regionale variasjonen i elvekantvegetasjonen er anskueliggjort i tabell 2 og 4. 
Særlig tabell 4 viser godt hvor forskjellig elvekantvegetasjonen er i disse vassdragene. 
Noen få og oftest dominerende arter binder Orkla og Søya sammen. Disse er ikke 
typiske elvekantarter, men arter som er vanlige og delvis dominerende i flere midt
norske og menneskepåvirkede naturtyper. Sølvbunke og krypsoleie forekommer gjerne 
i ulike fuktenger og fuktskoger, men synes å ha en nesten optimal forekomst langs 
elvekanter hvor de har en slags naturlig økologisk nisje. Bringebær har hatt en økende 
forekomst i midtnorske naturtyper de siste ti-årene, og har en marginal forekomst i 
elvekantskoger (optimum i sone 2 og 3). Følgende arter kan betraktes som snevrere 
'Orkla-Søya-arter': Storsyre, engkvein og gullris. 

'Orkla-arter' 
En del relativt næringskevende arter er bare registrert som vanlige eller dominerende 
langs Orkla (01 - 07). Disse er samtidig såkalte skillearter mot elvekantvegetasjon i 
Søya. De mest typiske 'Orkla-artene' er mjødurt, vendelrot, sløke, hundekveke, 
hestehov og strandrøyr (se tab. 4 for detaljer). 

'Søya-arter' 
En del arter er utelukkende funnet langs Søya, eller har et markert tyngdepunkt her. 
Denne artsgruppen er nøysomme fukteng- og fuktheiarter, med noe preferanse for 
kystklima. De mest typiske er nyseryllik, rødsvingel, myrfiol, føllblom, skogsveve, 
storbjønnmose, engmose, einerbjønnmose og sandgråmose. 

'Kvikne-gruppen' 
Orkla-vassdraget er så langt at det er betydelige klimaforskjeller fra kilden til elva i 
Kvikne-Orkelsjø-området (se også Områdebeskrivelse ovenfor). Man ser derfor en klar 
gradient i elvekant-vegetasjonen, med en innlandsgruppe avarter ('Kvikne-gruppen') 
og en 'Nedre Orkla-gruppe' (se nedenfor). Kvikne-gruppen er ikke bare klimatisk 
betinget. Den avviker også fra resten av materialet med at elva er sakte-flytende her, og 
ligger på et sandig, delvis sumpig substrat. Kvikne-gruppen er kravfull til jordsmonnet i 
tillegg til å ha en kontinental utbredelses-tendens. Kvikne-gruppen består av følgende 
arter: Karve, tyrihjelm, kveke, ryllik, kvitlistel, lundrapp, engrapp, kvitmaure, åkersnelle 
og fuglevikke (se også kap. VI nedenfor). 

Spesielle artsforekomster langs Orkla 
En elver et godt spredningsagens for mange arter nedstrøms. Vi finner derfor en rekke 
fjellarter og innlandsarter langt nede i Orkla-vassdraget. Mange av disse 
plantepopulasjonene har kort levetid, men de samme artene finnes imidlertid stadig 
vekk på elvekantene langt nede i vassdraget i og med konstant tilførsel av diasporer fra 
fjellregionen og innlandet. En kan derfor si at en elv på mange måter virker utjevnende 
på vegetasjonsgradientene på grunn av de ovenfornevnte populasjons-prosessene. 
Tabell 2 viser derfor forekomst av mange fjellplantearter langt nede i Orkla-vassdraget. 
Det er imidlertid en viktig kvantitativ forskjell. Fjellplantene er til dels dominerende i 
Kvikne-området, mens de har mindre populasjoner i nedre Orkla-dalføret (f. eks. fjellfiol 
og turt). Elvekantene i Kvikne-området har en del spesielle østlige elvekant- og 
sumparter, som til dels forekommer i større dominans langs flere østnorske vassdrag, 
særlig langs Glomma og Gudbrandsdalslågen, f. eks. mandelpil, istervier, stakekarse, 
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smårørkvein og nordlandsstarr. Et mulig funn av skogsøtgras på ,en av referanse
lokalitetene på 07- Ulset er svært interessant. 

V. LOKALITETSBESKRIVELSER 

Lokalitet 01-Skaugen/Blåsmo (anleggsnr. A188/4241), Orkdal. 

Bakgrunn 

1 3 

Skaugen er et gammelt flomsikringsanlegg (ferdig 1910), hvor gråorskogsvegetasjon i 
dag er godt etablert. Elveleiet utenfor har de siste ti-årene vært preget av mye grusuttak 
med den følge at elveleiet har blitt senket inntil to meter. Dette har hatt konsekvenser 
for Skaugen-anlegget. Man kan i dag se erosjonsskader i forbygningen flere steder på 
grunn av denne elveleie-senkningen. 

Profil 1 (se vedlegg 1 A og B) 
Profil 1 er lagt ut langs en ca. 150 m lang strekning fra avslutningen av elveø ra i retning 
nordover på en eroderende strekning av elva (fig . 3) . Karakteristisk sonering fra 
elvekanten og oppover er 8-5-1 (se kapitel IV om elvekanttyper) . Denne tallrekken 
beskriver de dominerende og karakteristiske vegetasjonssonene i profil 1 og er 
graskant-elvekantoreskog-dyrkamark. Graskanten (sone 1) representerer en naturlig til 
halvnaturlig og artsrik sone , og domineres av grasarter, særlig lundrapp, kveke og 
krypkvein . Krypsoleie er dominerende urt. Graskanten har spredte innslag av små 
mandelpil. Elvekantoreskogen (sone 2) har utviklet seg over ca. 80-90 år og har i dag 
mange klimaksegenskaper. Man kan blant annet se en begynnende 
jordsmonnsdannelse som i hovedsak skyldes strøfall fra gråor og høgstauder i denne 
perioden. Jordsmonnet er i imidlertid tynt og rimeligvis best utviklet i sprekkene mellom 
steinblokkene i det gamle forbygningsanlegget. De mest typiske klimaksartene i 
oreskogen er firblad og storkransmose. 

Profil 2 
Profil 2 (fig. 4) ligger ca. 150 m sør for profil 1 og har en totallengde på ca. 100 m (se 
vedlegg 1A og B). Profil 2 har karakteristisk sonering 14/4-5-11 . Sone 1 nederst er en 
avsnørt og svært eutrofiert pølsesjø, på grunn av sigevann fra nærmiljøet ovenfor. 
Denne pølsesjøen (fig . 5) er nesten gjengrodd avelvesnelle og danner et 
blandingsbestand med mandelpil (14/4). Gråorskogen (type 5) er lik den i profil 1, og 
har etter mange år fått en halvnaturlig vegetasjon. Ugrasinnslaget er svært stort i 
oreskogen, f. eks. med mye stornesle. Oreskogen kan kanskje betraktes som en slags 
sekundær høgstaudeskog. 

Referanseprofi l 
Referanseområdet er en stor, gammel og temmelig kulturpåvirket elveør vest for profil 
2 (se vedlegg 1 B). De lavere deler av denne elveøra er sterkt preget av grustekt, og har 
i dag et massivt klåved-kratt (fig . 6). På litt høyere nivå vokser klåved i blanding med 
gråor, og de danner et slags gråor/klåvedkratt. På de høyeste områdene på øra 
dominerer gråorskog med innslag av bjørk. Denne skogen tar preg av nærheten til 
kulturlandskapet, og feltsjiktet domineres av bringebær, sølvbunke, hundekvein og 
storkransmose. Referanseområdet avgrenses vestover mot elva aven bratt, høy og 
vegetasjonsfri erosjonskant. 

Vurdering 
Uten pålegging av et jordlag i sluttfasen av et forbygningsanlegg eller 
flomsikringsanlegg , vil jordsmonn måtte bygges opp naturlig gjennom tilførsel av 
mineraljord fra elvas virksomhet og organisk jord (strøfall) fra vegetasjonen i 
nærmiljøet. For sone 2 på Skaugen har i første rekke gråor vært den 'aktive' 
komponenten i jordsmonnsdannelsen, og etter hvert også høgvokste urter som mjødurt 



og stornesle. En tilførsel av jord i den midtre og øvre sonen vil kanskje stimulere de 
første trinnene i suksesjonen, og bidra til at gråora etablerer seg raskere. En kan tenke 
seg at sluttstadiet for suksesjonen ved tilførsel av jord kan bli den samme som her på 
Skaugen, men kanskje komme mye tidligere. Det siste kan komme til å være en god og 
langsiktig økonomi, mens kanskje selve anleggsutgiftene kan komme til å bli noe 
høyere. 
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Fig. 3.Lokalitet 01 - Skaugen/Blåsmo og referanseområde 02 - KvålelBakk i Orkla. 

Fig. 4. Lokalitet 02 - KvålelBakk og referanseområde 01 - SkaugenlBlåsmo i Orkla. 



Fig. 5. 
Profil 2 på lokalitet 
SkaugenIBlåsmo 
med elvesnelle
sump, mandelpil
kratt og gråorskog 
på gammel for
bygning. 

Fig. 6. 
Referanseområde for lokalitet 01- SkaugenIBlåsmo. Klåvedkratt og gråorkratt. · 
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Lokalitet 02-Kvåle/Bakk (anl.nr. 6221), Orkdal 

Bakgrunn 
Dette anlegget ble ferdig i 1978 (fig. 3 og 4), og er lagt i et område med elvekant
gråorskog. Intakte deler av den opprinnelige skogtypen finnes fortsatt bakenfor 
forbygningsanlegget. Deler av området, særlig i nord, har hatt grusuttak i en periode. 
Vegetasjon med gråor etablerte seg raskt etter at anlegget ble ferdig, og man ser dette 
som et tett og ensaldret gråor-kratt i profil 1, både i skråningen fram mot elva og på 
baksiden. 

Profil 1 (se vedlegg 2A og Bl 
Profil 1 har karakteristisk sonering 1-4-5A-B-C-D. Sonene 1,4 og SD kan betraktes 
tilnærmet naturlig vegetasjon, mens SA-B-C er elvekantoreskog av pionertype etablert 
etter at anlegget ble ferdig. Sone 1 (type 1) er en artsrik grusør hvor det er registrert 30 
arter gras og urter. Artsutvalget på grusøra har et visst kulturpreg, noe som kan settes i 
sammenheng med nærheten til kulturlandskapet. I tillegg har man et visst innslag av 
fjellplanter. Følgende fjellplanter er funnet her: fjellsyre, gulsildre, harerug og fjellrapp. 
Ellers har floraen på grusøra et visst østlig innslag. Typisk østlige/kontinentale arter er: 
maigull, bekkekarse, springfrø og tyrihjelm. Forekomsten av fjellplanter og 
østlige/kontinentale planter ved Kvåle-Bakk har kanskje samme årsak - det at det 
kommer en jevn tilførsel av frø fra de øvre og mer kontinentale deler av vassdraget. 
Mandelpil-krattet (type 4) i sone 2 er en østlig/kontinental elvekant-type med optimum 
på indre Østlandet, f. eks. langs Gudbrandsdalslågen. Mandelpilkratt er en typisk 
overgangssone fra forskjellige typer fuktengvegetasjon til gråorskog. Den ensaldra 
gråorskogen (type 5A,B og C) i sone 3 (se vedlegg 2A og fig. 7) er karakterisert av stor 
forekomst av pionerarter og ugras. De viktigste er: bringebær, geitrams og sølvbunke. 
På steinblokkene vokser sandgråmose. 

Referanse til profil 1 
Type SD innerst i profil 1 representerer intakt og tilnærmet opprinnelig elvekant
gråskog av høgstaudetype (fig 8). I forhold til den 20 år gamle pioneroreskogen er 
trærne i SD høyere (ca. 10m), bakken er dominert av døde gråorstammer i alle 
nedbrytingsstadier, feltsjiktet er mindre ugraspreget og mer karakterisert av 
klimaksarter. I tillegg har denne skogen et gammelt, etablert brunjordsprofil. 
Det er små forskjeller i artsantallet mellom pionerskogstypene og den opprinnelige 
gråorskogen. 

Profil 2 (se vedlegg 2A og 2B) 
Profil 2 ligger lengst i sør på Kvåle-Bakk-anlegget, og grenser mot riksveien. Profil 2 
viser generelt dårlig vegetasjonsutvikling. Dette gjelder alle sonene, men i størst grad 
sone 1 , som er praktisk talt vegetasjonsfri. I sone 1 er registrert spredte frø planter 
gråor, bjørk og svartvier, mens disse artene er buskformet og står spredt i sone 2 og 
kan her nå en høyde på 3-4 m. Det er i alt registrert 28 arter gras og urter i sone 2, men 
alle har liten dekningsgrad. Sone 3 og 4 representerer vegetasjon på begge sider av 
veien, med buskvegetasjon mot elva, og dyrkamark på innsiden. 

Vurdering 
Rask etablering av vegetasjon har sannsynligvis funnet sted i profil 1 på grunn av 
gunstig tilgang på vann og næring. Av stor betydning for den raske etableringen av 
skog i sone 3 er selvsagt også at frøtilgangen fra bakenforliggende gråorskog har vært 
optimal. Tar man også hensyn til 'kvaliteten' på artsutvalget, det vil si om artene tilhører 
den opprinnelige elvekantvegetasjonen, tar nok det sistnevnte mye lenger tid, og det er 
kanskje tvilsomt om man noensinne vil få igjen det man hadde avarter, i og med at 
man gjennom anlegget også endrer jordfuktighet og næringsforhold. I pionerfasen er 
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Fig. 7. 
Ensaldret og spontant etablert gråorskog 
på baksiden avelveforbygning i profil 1 
på lokalitet 02-KvålelBakk. Legg merke 
til dominansen av bringebær i feltsjiktet. 

Fig. 8. Relativt intakt og naturlig 
elvekantoreskog av tyrihjelmlstrutse
vengtype bakenfor elveforbygning i profil 
1 på lokalitet 02-KvålelBakk. Døde grå
orstammer i ulike nedbrytingsstadier 

Irtpn~~'TPT skogbunnen. 



det tydelig at artsutvalget har et ugraspreg, men at funksjonen blir bra ivaretatt 
(stabilisering av substrat etc.) ved en rask vegetasjonsetablering. Det kan nevnes noen 
få hovedårsaker til den svake og til dels fraværende vegetasjonsetableringen i profil 2: 
- Store blokker hemmer etablering av høyere karplantevegetasjon generelt. 

Eksponering mot sørøst vil føre til en viss tørke- effekt på substratet, og slik 
vanskeliggjøre etablering av høyere planter. 
Videre kan rask vannstrøm i sone 1 og nedre del av sone 2 ha en eroderende effekt 
på substrat og direkte på etablerte frø planter. 

Et samvirke av disse faktorene vil lett gi dårlig vegetasjonsetablering. 

Lokalitet 03-Gumdalsørene (anl.nr. 7093), Orkdal 

Bakgrunn 
Anlegget (fig. 9) ligger ca. 3 km nordøst for Svorkmo, og ligger i den nordlige 
forlengelsen av Hongslo-øya på østsiden av Orkla. Elveøra avgrenses østover av 
dyrkamark. Anlegget ble ferdig i 1992. Vannstrømmen i Orkla er sterk i dette området. 
Grovelvegrus fra elveleiet sammen med sprengt stein var viktige komponenter i denne 
elveforbyggingen. 

Profil 1 (se vedlegg 3A og 3B) 
Sone 1 er omtrent vegetasjonsfri, har 9 arter karplanter som står svært spredt. Sonen 
domineres av grovelvegrus. De hyppigste artene er stakekarse, hestehov, nyseryllik og 
sølvbunke (fig. 10). Sone 2 ligger på substrat fra anlegget, vesentlig sprengt stein i 
blanding med silVIeire. Sone 2 er artsrik, og over profilets lengde på ca. 100 m ble 
registrert 37 arter av urter og grasaktige vekster. Artsutvalget karakteriseres av 
nyinvaderte pionerarter. De viktigste er hestehov, engsmelle og sølvbunke. Sone 3 er 
relativt intakt, sekundær gråorskog med dominans av bringebær, hundekveke og et tett 
bunnsjikt med moser. Karakteristisk sonering i profil 1 er 1/(8)/5. 

Profil 2 
Profilet ligger i forlengelsen av profil 1 mot sørvest. Profilet avgrenses oppover og mot 
øst av dyrkamark. Sonene i profil 2 er lik den i profil 1, men sone 1 er noe mer artsrik 
(15 arter). Sone 3 mangleroreskog og domineres av hestehov og rødsvingel i en 
skråning av siltig/leirholdig materiale (fig. 11). Karakteristisk sonering er (1 )/(8)/(5). 

Referanseprofil 
Referanseprofilet ligger helt i nordøst, hvor Gumdalsørene avsluttes mot en bekk som 
renner ut i Orkla under Hongsloberga. Referanseprofilet er sterkt påvirket av 
næringsrikt sigevann på sørsiden av bekken, og er,til dels myrpreget. Det er sannsynlig 
at en del gråor og mandelpil er uthogd fra profilet ca. 1995 (sone 3). Konsekvensene av 
dette sees i dag som et frodig feltsjikt av høgstauder og høge grasarter. Sone 3 er 
derfor ikke tatt med i tabellen i vedlegg 3B. Sone 1 i referanseprofilet er vegetasjonsfri 
mens sone 2 (graskanVmandelpilkratt) domineres av sølvbunke, og har et frodig 
bunnsjikt av fuktkrevende blad moser. Vanlige arter ellers er engsmelle, gullris, mjødurt, 
vendelrot, hundekveke og strand røyr. 

Vurdering 
Profilene ved Gumdalsørene har en artssammensetning som er svært lik den ved 
lokalitet Kvåle-Bakk, men på grunn av substrat-forskjeller og ikke minst svært forskjellig 
alder på anleggene er elvekantvegetasjonen ganske ulik. Den viktigste forskjellen mot 
lokalitet Skaugen og lokalitet Kvåle-Bakk er at Gumdalsørene er i en tidlig pionerfase i 
vegetasjonsetableringen, Kvåle-Bakk er i en mellomfase, mens Skaugen er i en slags 
klimaksfase. Det tyder på at innvandringen og planteetableringen i profil 1 og 2 i stor 
grad bestemmes av naboskapet til dyrkamarka og de intakte vegetasjonssonene i 
sørvest og nordøst. Det er likevel sannsynlig at dette bare gjelder de tidligste faser av 



':.;:-, ,_o,: 
, '_' . .:J.' . ..~.' -' - ,- ; 

":.;,' .,. 19 

suksesjonene, og at substratet vil bety mer som økologisk faktor i senere faser. 
Innslaget av fjellplanter er også litt høyere på Gumdalsørene enn på Kvåle-Bakk og 
Skaugen. Dette kommer mer av nærheten til frø kildene (fjellplantesamfunn i fjellet, her 
f. eks. Resfjellet), enn av høyden over havet, som er bare 30m. Registrerte fjellplanter 
er gulsildre, fjellskrinneblom, fjellsyre, harerug, fjellsmelle, turt og fjellrapp. Østlige arter 
er også noe hyppigere: mandelpil, stakekarse, gul frøstjerne og sauesvingel (se tabell 
2). For den videre utviklingen av vegetasjonen på anlegget på Gumdalsørene kan man 
vente seg innvandring av gråorskog i sone 3 i profil 2 i løpet av de neste 10-20 årene. 
Det vil være miljømessig svært heldig å ha en buffersone aven viss bredde mellom 
elvekanten og dyrkamarka. 

Fig. 9. Lokalitet 03- Gumdalsørene. 



Fig. 10. Lokalitet 03- Gumdalsørene. Pionervegetasjon av gras og urter. 

Fig. Il. 
Lokalitet 03- Gumdalsørene. 
Sone 3 med dominans av hestehov. 
Sannsynligvis pionerfase før 
etablering av gråor. 
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Lokalitet 04-Volløyan (anl.nr. 8411), Meldal 

Bakgrunn 
Lokaliteten (fig. 12) ligger ca. 400 m nord for berget Kløvstein , og ca. 2 km vest for 
Meldal sentrum. Med unntak av delområdet Hårråøya, er hele området oppdyrka. Orkla 
har her relativt sterk vannstrøm. Mesteparten avelvestrekningen mellom Meldal bru og 
Bjørset 1 km nedtrøms, har i dag elveforbygning (se også tabell 1). Profil 1 ligger på en 
200 m strekning fra kanten av dyrkamarka i retning nordøst. Profil 2 er en 200 m 
forlengelse av profil 1 i samme retningen. Som referanseområde er brukt det våte og 
intakte elvekantoreskogområdet Hårråøya i forlengelsen av profil 2. Volløyan bemerkes 
som et område med 'vegetasjonsetablering med sterilt utseende' (Kvernmo & 6ierach, 
1990). Et forbygningsprosjekt ble satt i gang pga sterk erosjon i kanten av dyrkamarka 
(Sandnæs, 1992). 

Profil 1 
I sone 1 i profil 1 er lagt in en miljøterasse. Sone 1 har samme artssammensetning som 
sone 1 i referanseområdet, men med atskillig dårligere dekningsgrad. Det siste kan 
forklares av det grove substratet i miljøterassen. Gras-/urteskråningen i sone 2 (fig. 13) 
har stor dekningsgrad i alle sjikt, inkludert pionermoser i bunnsjiktet. I sone 2 kan det 
skilles ut en undersone 26 hvor jordlaget enten er erodert bort eller at det aldri er blitt 
pålagt. lundersone 2B er dekningen i alle sjikt lav. Tilslaget av de tilplanta trærne på 
toppen av skråningen i sone 3 er relativt dårlig, og flere trær har dødd ut. Sone 3 er 
sterkt influert av naboskapet til dyrkamarka like bakenfor, både ved gjødselpåvirkning 
og frøtilførsel. Dekningen av grasarter er relativt høy både sone 2B og sone 3, blant 
annet av grasarter som er vanlige i kommersielle grasfrøblandinger, f. eks. timotei, 
rødsvingel og engkvein . Sone 2 domineres av sølvbunke , mens sone 3 domineres av 
reinfann og rødsvingel (se fig. 14), det siste i stor grad bestemt av tørt substrat. 
Karakteristisk sonering (1 )/(8)/8/11. 

Profil 2 
Anlegget på denne strekningen kan være av nyere dato. Det mangler et jordlag på 
toppen av steinlaget. Sone 1 i profil 2 er omtrent identisk med sone 1 i profil 1. Sone 2 
er i en pionerfase med stor forekomst av hestehov og krypsoleie (fig. 15). Deknings
graden i sone 2 er atskillig lavere (ca. 50 %) enn i profil1 's sone 2. Etableringen av 
både mandelpil og gråor er dårlig så langt i sone 2. Sone 3 er et smalt gråorskogs
belte, og er svært influert av naboskapet til dyrkamarka, både mht artssammensetning 
og lysklima. En del trær i dette gråor-beltet er fysisk skadet av anleggsvirksomheten . 
Karakteristisk sonering (1 )/(8)/5/11. 

Referanseområde 
Referanseområdet har lav beliggenhet i forhold til elvenivået, og det er derfor undersøkt 
bare sone 1 og 2. Referanseområdet ligger på finsand og har delvis mudret og myraktig 
jordsmonn pga stagnerende forhold. Det siste gjelder særlig helt i vest og i retning en 
liten avsnørt sjø ca. 50 meter fra elva. I nordvest går den slake skråningen over i en 
grasdominert forstrand (øvre del av sone 1). Denne grasdominerte forstranda går jevnt 
over i en neste undersone med mandelpilkratt. Mandelpilkrattet er lokalt helt dominert 
av strandrøyr, til dels av mjødurt. Gråorskogen på litt høyere nivå er et gammelt 
skyggefullt bestand dominert av engsnelle. Mosesjiktet er godt utviklet i gråorskogen. 
Dette er en sumptype av gråorskog som ligger i nedre del av sone 3. Den pålagres 
kanskje årvisst av fersk sand og planterester i forbindelse med vårflommen 
(flommar~skog). 

Vurdering. De fleste forbygningsanlegg langs større elver i Midt-Norge synes å påvirke 
den nederste grassonen og mandelpilsonen. Gråorskogene innen- og ovenfor 
mandelpilsonen synes i mange tilfeller å ha berget bedre sitt mangfold enn de nedre 



sonene. En nøkkel til å lette etableringen av vegetasjon i mandelpilsonen etter 
anleggsfasen kan derfor være å plante mange små mandel pil-individer i 
mandelpilsonen, og kanskje så ut arter med sterkt substrat-bindende egenskaper (f. 
eks. krypsoleie og sølvbunke) i sone 1 (forstranda, miljøterassen) og deler eller hele 
sone 2. En slik strategi vil også kunne binde en eventuell pålagring av finmateriale (torv, 
humus, fins and og finere grusfraksjoner). Det er usikkert om man i sone 3 (som er 
mindre flomutsatt) aktivt bør plante inn arter som gråor og hegg, eller om man skal 
vente på en naturlig rekruttering og etablering av skog. Det er mulig at det siste er beste 
strategi på lang sikt. Imidlertid bør man gi hvert anlegg individuell behandling med sin 
egen tilretteleggingsplan. 

Fig. 12. Lokalitet 04- Volløyan, Meldal. 
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Fig. 13 . Lokalitet 04 - Volløyan, Meldal 

Fig. 14. Lokalitet 04 - Volløyan, Meldal. 
Topp forbygd skråning. Reinfann 
dominerer. Innplantede trær har dårlig 
tilslag. 

Fig. 15. Lokalitet 04 - Volløyan, Meldal. 
Krypsoleie kan være gunstig for binding av 
finere substratfraksjoner i forbygning. 
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Lokalitet OS-Voll skule (anl.nr. 8410), Rennebu 

Bakgrunn 
Orkla flyter stille ved Voll skule (fig. 16), og det er derfor mye fint materiale i substratet i 
elvekantene. Anlegget er relativt nytt (1992). Profil 1 er et kort profil nedenfor den 
bratte sørvendte skråningen nedenfor Voll skule, mens profil 2 er lengre (ca. 200 m) og 
ligger i den vestvendte skråningen ned mot Kjellarøyan. Kjellarøyan ville ha vært et 
ideelt referanseområde, men pga dårlig tilgjengelighet ble valgt en 'sandøy' ca. 300 m 
oppstrøms fra Kjellarøyan, et område som har stor likhet med Kjellarøyan, både 
substrat- og vegetasjonsmessig. Landskapet og vegetasjonen omkring Voll skole 
betraktes som svært verdifullt og det er listet opp som et 'spesielt verdifullt naturområde 
langs Orkla' i en tverrfaglig rapport om flerbruk av Orkla (Kvernmo & Bierach, 1990). 

Profil 1 
Sone 1 og 2 i profil 1 er sterkt influert av frø regnet fra sone 3, som er en bratt og relativt 
tørr/varm skråning like sør for Voll skole. Denne naboskapsvirkningen er tydelig størst i 
sone 2, f. ekls. Gjelder dette karve og ryllik. Sone 1 er i en typisk pionerfase, og er 
relativt artsrik, 37 arter karplanter ble registrert over ca. 70 meters lengde. Bortsett fra 
stakekarse (se fig. 19), ugrasløvetann og krypsoleie, har alle artene svært lav 
dekningsgrad. Mange arter i sone 1 stammer fra kulturlandskapet. Flere av disse, og 
kanskje de fleste, vil gå ut når suksesjonene har gått noen ti-år. En viktig faktor i tillegg 
til optimal næring og fuktighet, er at elva har svært lite eroderende kraft i dette området 
(fig. 17). Dette vil gjøre etableringen av planter i sone 1 mye lettere. I sone 2 er mjødurt, 
kveke og sølvbunke helt dominerende arter (se fig. 18). Karakteristisk sonering i profil 
1 er (8)/(10)/11. 

Fig. 16. Orkla, Lokalitet 05 - Voll Skole, Rennebu. 



Fig. 17. Lokalitet 05 - Voll skole, Rennebu 

Fig. 19. Lokalitet 05 - Voll skole, Rennebu 
Stort tilslag av stakekarse. 

Fig. 18. Lokalitet 05 - Voll skole, Rennebu 
Godt utviklet høgstaudesjikt dominert av 
mjødurt. 
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Profil 2 
Profil 2 ligger rett nedenfor en kulturpåvirket høgstaude-gråorskog i svært bratt terreng. 
Strømhastigheten er enda mindre nedenfor profil 2 enn profil 1. Dette har bevirket stort 
innhold av finmateriale i substratet, både i sone 1 og 2. I tillegg har man et næringsrikt 
sig fra den bakenforliggende høgstaudelia. Sone 2 er i dag en slags sekundær 
høgstaude-eng, med dominans av sølvbunke og strandrøyr. Artsantallet i sone 2 er 
stort og innholder nesten alle arter fra gråorskogen ovenfor. Den sekundære 
høgstaude-skogen i sone 3 har en 'forstyrret' artssammensetning. I stedet for 
høgstauder som tyrihjelm og turt, har stornesle og springfrø lokalt fått en dominerende 
rolle, særlig på overgangen til sone 2 nedenfor. Karakteristisk sonering i profil 2 er 
(8)/(10)/5. 

Referanse 
Referanseområdet ca. 300 m lenger sør ligger i et flatt område på finsand. Området 
synes å være svært intakt, og viser flere særtrekk i retning 'gråor-gammelskog'. Som 
indikatorer på dette er brukt stor forekomst av engsnelle, firblad, kranskonvall og 
gaukesyre. Det antas at gammelskogsarter generelt er ømfintlig for lysåpning av 

. skogen, f. eks. ved hogst og fysisk omrøring substratet. Referanseområdet er rikt på 
døde gråorstammer i ulike nedbrytingsstadier. 

Vurdering 
Planteetableringen i sone 1 og 2 i begge profilene synes å foregå meget raskt. På 
denne lokaliteten ville man kanskje ikke oppnå noen større positiv effekt av tilsåing 
og/eller tilplanting i sone 1 og 2. Det vil være ønskelig å følge med utviklingen i 
elvekantvegetasjonen ved Voll skole ekstra godt, på grunn av svært stor diversitet både 
i landskap, flora og vegetasjon. 

Lokalitet 06-Sæter (anl.nr. 7642), Tynset 

Bakgrunn og beliggenhet 
Naturmiljøet på denne lokaliteten (fig. 20) skiller seg sterkt ut fra de andre beskrevne 
lokalitetene langs Orkla (se tabell 1). Det er særlig tre faktorer som skiller øvre Orkla 
ved Kvikne fra midtre og nedre deler sterkt. Disse er: 1. Høyden over havet (550 m), 2. 
Makroklimaet og 3. Svært stilleflytende elv. Kvikne har et ganske kontinentalt klima, 
med lav årsnedbør (ca. 500 mm) og lave vintertemperaturer. Klimaet i nedre deler av 
Orkla er mer suboseanisk, med årsnedbør på ca. 1000 mm. Orkla flyter svært stille ved 
Sæter i Kvikne, faktisk så stille at forskjellige typer vegetasjon etablerer seg ute i elva. 
Fra Sæter og ca. 1 km nedstrøms, kan man skille ut 3 hovedtyper vannvegetasjon: 
Høgstarrsump (tYpe 13), elvesnellesump (type 14) og limnisk makrofyttvegetasjon (type 
15). Den rolige vannstrømmen i elva forårsaker at naturlig landvegetasjon nær elva ved 
Kvikne får et litt sumpaktig preg, med til dels stort innslag av vierarter,myrarter og 
høgstauder (fig. 22). Ved og i en del avsnørte kroksjøer (fig. 24) kan man studere 
naturlige soneringer fra åpent vann til skog, eventuelt til dyrkamark. Forskjellene i 
floraen på elvekanter på Kvikne sammenlignet med midtre og nedre deler av Orkla, er 
anskueliggjort i tabell 2. Det antas at det bidrar sterkt til erosjonsfaren ved Sæter at den 
fine sanden (fig. 25) som er akkumulert på Kvikne, har relativt homogen 
kornstø rrelsesfordeling. 

Profil 1 
Vegetasjonsetableringen er manglende i sone 1, muligens pga erosjon og manglende 
akkumulering av finmateriale. Sone 2 og 3 synes fortsatt å være dominert av aktivt 
tilsådde arter som rødkløver timotei, engkvein og rødsvingel, men dette gjelder i første 
rekke fra midtre del av sone 2 og oppover (se figur 21). I nedre del av sone 2 er disse 
artene gått ut og erstattet avarter med stor toleranse for hyppige og langvarige perioder 
med neddykking, f. eks. krypsoleie, åkersnelle og bekkeblom. Sone 3 går over i 



dyrkamark (type 11) lengst i øst i profilet, mens lengst i vest går sone 3 over i 
høgstaude-bjørkeskog ( se figur 23). Karakteristisk sonering for profil 1 er 
15/(8)/(9)/6. 

Profil 2 
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Dette profilet er svært likt profil 1 men har generelt større dekning i feltsjiktet enn profil 
1, sannsynligvis pga tørrere substrat. For bunnsjiktet er forholdet omvendt - bunnsjiktet 
er bedre utviklet i profil 1. Lokalt i sone 3 er kveke, timotei og bladfaks svært 
dominerende. Sone 0, undervassvegetasjon i elv (type 15), er likt i begge profilene. 
Sone O er til dels langskuddsvegetasjon med flere arter tjønnaks, hvorav nykketjønnaks 
er helt dominerende (se figur 14). Karakteristisk sonering er 15/(8)/(9)/11 . 

Referanse 
Referanseområdet like nord for profil 1 er representativt for bratte yttersvinger på 
finsand, og med god tilgang på vann og næring fra landsiden. Det forbygde området 
har sannsynligvis påvirket vegetasjonssoneringen i referanseområdet gjennom nye 
strømningsforhold og spredning av kulturarter. Sone 1 er svært artsfattig, har 
mudderbunn og et overheng av vierarter (svartvier, lappvier og mandelpil (usikker)) som 
gjerne står rotfast i sone 2. Sone 2 er atskillig mer artsrik, og har stor artsIikhet med 
sone 2 i profil 1 og 2. Karakteristisk sonering er 2!7/6. 

Vurdering 
Skråningen (hellingsgraden) på de nedre sonene (sone 1 og 2) synes å ha en viss 
viktighet for stabiliteten i substratet og planteetableringen de første årene etter 
anlegget, i tillegg til mer fundamentale egenskaper som kornstørrelsesfordeling. Det er 
kanskje stimulerende på planteetableringen at man anlegger et svært slakt parti, 
f. eks. 5 - 10 g helling, og med et rikelig innhold av finmateriale mellom de større 
steinene. Det siste må selvsagt aweies mot den stedlige strømhastigheten. Det er 
mulig det er fornuftig tilføre noe humus til mineraljorda før den pålegges 'miljøterassen' 
i sone 1. En slik strategi vil vil lette etableringen av bekkeblom, krypsoleie, stakekarse 
ofg evjesoleie på stilleflytende elvestrekninger, særlig kontinentale strøk og langs 
næringsrike elver som Orkla. En annen fordel med slik utforming av sonene er at 
reetablering av mindre vanlige og sjeldne arter som f. eks. smalnøkleblom, lettere kan 
finne sted . 

/ 

Fig. 20. Orkla, Kvikne. Lokalitet 06 - Sæter og 07 - Ulset. 



Lokalitet 07- Ulset (anl.nr. 2464), Tynset 

Bakgrunn og beliggenhet 

Fig. 21. Lokalitet 06 - Sæter. 
God etablering av gras og 
urter. 

Denne lokaliteten (fig . 20) ligger på motsatt side av Orkla i forhold til Sæter-lokaliteten 
(se ovenfor) , og representerer en innersving med akkumulering av sand i flere 
fraksjoner. Flere avsnørte kroksjøer ligger i nærheten (se figur 24) . De fleste 
egenskapene som er nevnt for lokalitet Sæter er også gyldig for lokalitet Ulset. 

Profil 1 
Dette er et ungt anlegg som viser små forskjeller mellom sone 1 og 2. Årsaken er 
mangel på biologisk konkurranse mellom artene på fersk mineraljord . Sone 1 i den 
relativt nye elveforbygningen (se figur 26) har en svært pionerpreget gras- og 
urtevegetasjon, hvor hver enkelt art fortsatt har svært lav dekningsgrad. Artsantallet i 
profil 1 er imidlertid høyt, og i sone 1 er reg istrert 38 arter karplanter. De hyppigste 
artene er hestehov, sølvbunke og kveke. Sone 2 har stor likhet med sone 1 i 
artsforekomst, men artene har større dekningsgrad. I sone 2, som er en slags terasse 
eller bred sti , har følgende arter større forekomst: Hestehov, åkersnelle, ryllik, 
sølvbunke og kveke. Vegetasjonen i sone 2 er som i sone 1 svært ung, ustabil og 
pionerpreget. I de nærmeste årene vil flere pionerarter sannsynligvis gå ut og 
konkurransesterke arter som sølvbunke og kveke vil øke sin forekomst. Sone 3 
reperesenterer halvt naturlig vegetasjon langs en smal buffersone mot dyrkamarka. 
Feltsjiktdekningen er her så stor som 80 %. Dominerende arter er tyrihjelm og 
sølvbunke. Det totale artsantallet i sone 3 er 22, altså atskillig lavere enn isone 1 og 2 
nedenfor. De overskytende artene mellom 22 og 38 (i sone 1) er for en stor del 
konkurransesvake pionerarter. Karakteristisk sonering er (8)/(8/9)/6. 

Referanseprofil 1 
Referanseprofil 1 er kort (ca. 30 m) og starter på den nordlige og fuktigste del av 
sandbanken i innersvingen av elva (fig. 25) , vis-a-vis profil 2 på lokalitet Sæter. 
Jordsmonnet er her sumpig pga stagnerende forhold i elva, og man finner derfor 
mange myr- og sumparter. Bare en art er helt dominerende i sone 1: Den nordøstlige 
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arten nordlandsstarr. Andre østlige/kontinentale arter i sone 1 er smårørkvein, marigras 
og stakekarse. Sone 2 i referanseprofil 1 er rik på pioneraktige urter med lav 
dekningsgrad. Sone 3 har som profil 1 's sone 3 mer klimakspreget vegetasjon, hvor 
feltsjiktet dekker hele 90 % (se vedlegg 78). Karakteristisk sonering er 13/7/6. 

Referanseprofil 2 
Sone 1 omfatter den åpne sandøra vis-a-vis profil 1 på lokalitet Sæter. I øvre del 
forekommer spredte lave vierbusker (svartvier, lappvier og mandelpil (usikker)), mens 
totalt 10 arter urter og gras er registrert spredt over hele sonen. Sone 2 er mer 
artsrik, med 30 arter gras og urter, de fleste konkurransesvake pionerarter. Mange av 
urtene og grasa i sone 2 er spredt hit fra kulturlandskapet like i nærheten, f. eks. 
timotei, rødsvingel, ugrasløvetann, kvitkløver, rødkløver og karve. Feltsjiktet i sone 2 
har totaldekning på 70 %. Sone 3 i referanseprofil 2 er felles med sone 3 i 
referanseprofil 1. Karakteristisk sonering er 2/9/6. 

Vurdering 
Planteetableringen i profil 1 er i en pionerfase, med stor floristisk likhet mellom sonene, 
særlig sone 1 og 2. Et annet karakteristisk trekk er at hver art i sone 1 og 2 har lav 
dekningsgrad, kanskje med unntak av kveke, sølvbunke og hestehov. Med tiden vil 
sannsynligvis forskjellene mellom sone 1 og 2 øke med 'sluttresultat' mer fuktengpreg 
på sone 1, kanskje på grunn av økning av fuktarter som krypsoleie, bekkeblom og 
åkersnelle. Sone 2 kan få et høgstaudepreg etter noen ti-år, med økning av mjødurt, 
kvittistel og tyrihjelm. Denne suksesjonsrekken vil gå av seg selv, forutsatt at ikke 
ekstreme flomepisoder kommer til å sette suksesjonene tilbake til 'start' (pionerfasen), 
særlig hvis finsanden i sone 1 vaskes bort. Det bør kanskje overveies å så gras/urter 
(med en 'miljøvennlig' frøblanding) for å stabilisere substratet i sone 1 i denne 
forbygningen. 
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Fig. 23 . Lokalitet 07-Ulset. Velutviklet høgstaudebjørkeskog med dominans av tyrihjelm i 

Fig. 24. Avsnørt kroksjø nær lokalitet 07-Ulset. Elvesnellesump og høgstarrsump. Slike kroksjøer 
med kantmiljø er gode habitater for en rekke østlige kontinentale sump- og myrarter. 
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Fig. 25 . Orkla. Lokalitet 07 - Ulset. Kvikne. På steder med finsand og vannsig fra sideterreng, 
utvikles høgstaudesump (type 13) i sone l på grunnt vann. Forekomst av flere østlige 
arter, bl.a. marigras . 

Fig. 26. Orkla. Lokalitet 07 - Ulset. Kvikne . Relativt ny forbygning med stort innslag av ugras
aktige pionerarter på finsandig substrat i sone 3. 



Lokalitet S1-Hauafossen, Søya i Surnadal. 

Bakgrunn og beliggenhet 
Vegetasjonsprofilene på denne lokaliteten (fig. 27) er lagt ut for å se på konsekvensene 
av 3 forskjellige kunstmattetyper på vegetasjonsetableringen. Det er lagt ut 3 korte 
profiler på østsiden av Søya ca. 400 m ovenfor Hauafossen, hver på ca. 50 meters 
lengde. Mattene er nedenfor benevnt plastnetting, uregelmessig plastnetting og 
fibermatte (se vedlegg 8B). 

Profil 1 
Sone 1 er karakterisert av lite til middels næringskrevende og fuktkrevende urter og 
gras. Alle med unntak av sølvbunke har liten dekning. Forveda arter forekommer som 
små individer. 22 arter gras og urter er registrert i sone 1. Sone 2 har tett og spontant 
etablert gråorskog. Denne sonen har i stor grad samme artsutvalg som sone 1, men 
med et større innslag av høgvokste urter, f. eks. vendelrot og bringebær. Innslaget av 
grasarter er større i sone 2, og grasartene sølvbunke og engkvein har spredt dominans. 
Nedre del av plastnettingen (se vedlegg 8B) rekker ned i sone 2, og kan være med å 
avgjøre sonegrensen mellom sone 2 og sone 3. Den floristiske forskjellen mellom sone 
2 og 3 er mest kvanititativ, det vil si at man finner i stor grad de samme artene i disse 
sonene, men i varierende mengde. Vesensforskjellen mellom sone 2 og 3 er at sone 2 
omtrent mangler tresjikt med gråor, noe som tilskrives plastnettingen med et ca. 5 cm 
sandlag ovenpå. Sone 3 er en utpreget gras- og mosedominert sone (figur 28), og fire 
arter har spredt dominans, nemlig sølvbunke, engkvein, storbjørnemose og engmose. 
Karakteristisk sonering er (8)/(5)/(5). 

Profil 2 
Sonene i profil 2 har svært lik artssammensetning som profil 1 og 3. I særlig grad kan 
man peke på stor likhet mellom sone 3 i de to profilene. Disse sonene er dominert av 
de samme gras- og moseartene (se ovenfor). Karakteristisk sonering er (8)/(5)/(5). 

Profil 3 
Dette profilet skiller seg fra profil 1 og 2 i utformingen av sone 3. Sone 3 i profil 3 har 
total dominans av einerbjørnemose. Dette mosesjiktet er så livskraftig at verken gras, 
urter eller trær/busker hittil har etablert seg i særlig grad. Få individer av buskforma 
gråor, svartvier, furu, selje og røsslyng er registrert i sone 3. Den dårlige utviklingen av 
karplantevegetasjon må tilskrives den nedlagte matta (fibermatte), en mattetype som 
sannsynligvis gir signifikante forskjeller i vegetasjonsetablering fra nedlegging av 
plastnetting og uregelmessig plastnetting. Karakteristisk sonering er (8)/(5)/(5). 

Vurdering 
Bruken av de tre typer kunstfibermatter i sone 2 og 3 i profil 1 - 3 har gitt svært 
forskjellig utvikling av vegetasjonen på elvekanter på lokalitet Hauafossen. Bruk av slike 
matter synes generelt å hemme eventuelt forsinke etablering av et tresjikt med gråor. I 
stedet for en gråordominert sone 3 får man en tett gras- og mosematte. Den tilsvarende 
sone 3 til begge sider for profil 1 - 3 har godt utviklet gråorskog, noe som gjør det lett å 
slutte at den dårlige vegetasjonsetableringen i profil 1 - 3 må skyldes 
kunstfibermattene. Vegetasjonsutviklingen har tatt et litt avvikende forløp i profil 3/sone 
3. Her har man i dag en tett matte av einerbjørnemose. Mattetypen her heter Terrafix 
sandtr NK30/250. Forklaringen på forskjellene kan delvis være at sistnevnte matte har 
fått pålagt et svært tynt sandlag. I tillegg er denne mattetypen ganske tett. Denne tette 
matta kan virke hemmende på rotutviklingen for mange karplanter. Det innsamla 
materialet er for svakt til å dra entydige slutninger om forskjellige virkninger av 
mattetyper på vegetasjonsutvikling. Så langt kan man likevel si at slike synes å være 
mer hemmende enn stimulerende på etablering av karplantevegetasjon, herunder 
busk- og tresjikt. 



Fig. 27. Søya. Lokalitet Sl - Hauafossen. Surnadal. Profil lagt ut på 3 ulike typer kunstfiber
matter (se vedlegg 8A og 8B). 
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Fig. 28. Søya. Lokalitet S 1- Hauafossen. Område hvor det er anvendt kunstfiberrnatter. Sone 3 
med dominans av bjømeIJloser. Trærne utvikler seg dårlig. 
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Lokalitet S2-Fossåa, Søya i Surnadal 

Bakgrunn og beliggenhet 

Lokaliteten (fig. 29) ligger ca. 1 km ovenfor lokalitet S1, på begge sider av Søya like 
ovenfor 'Nybrua' . De to sidene har fått forskjellig tilrettelegging med substrattilfø rsel. 
Nordvestsiden har fått pålagt torv (tykkelse ca. 15-20 cm) i sone sone 3 og delvis sone 
2. Sørøstsiden av elva er utformet som et dobbeltprofil, det vil si at en terasse er lagt 
inn ca. 0,8 m over elvenivået. I sone 3 på sørøstsiden er lagt på et tynnere torvlag. 

Profil 1 
Dette profilet ligger på nordvestsiden av elva, fra brua og ca. 80 m i retning nordøst. En 
del sand er sedimentert mellom blokkene. Sone 1 er smal (ca. 0,7 m) og former en 
relativt artsrik (37 arter gras og urter) gras/urtekant med innslag av små gråor og 
vierindivider. Sølvbunke er helt dominerende art i sone 1. Sone 2 har et tett belte av 
gråor (se figur 32) som har vokst opp spontant etter avslutning av anlegget. Sone 2 er 
også artsrik (38 arter gras og urter) men har stort mer høgvokste arter av gras og urter 
enn sone 1, og de har dessuten større dekningsgrad. Sone 3 har mer fastmarkspreget 
vegetasjon. I tillegg har sone 3 fortsatt 'rester' av myrplanter som ble med i det tilførte 
torvsubstratet for ca. 10 år siden, f. eks. blåtopp, skrubbær, røsslyng, tepperot etc. 
Engkvein, rødsvingel og bringebær er lokalt dominanter i skråninga i sone 3. Disse har 
stort sett innvandret etter anleggets avslutning. 

Profil 2 
Med unntak av sone 1 er alle sonene dominert av pionerarter. Sone 2, som er en del av 
dobbeltprofilet på denne siden av elva, har to dominerende pionermoser på grov 
sand/fin grus: Sandgråmose (figur 30) og einerbjørnemose. På denne terassen vokser 
foreløpig bare spredt og små (inntil 4 m) gråor. Bjørka synes her å være under 
etablering, men vil antagelig raskt gå ut under flommer, i det minste i nedre del av sone 
2, på grunn av drukning av røtter. Sone 3 er to-delt: En blokkdominert undersone 3A 
har svært liten vegetasjonsdekning i i feltsjiktet og mindre gråor (inntil 4 m) vokser bare 
spredt. Undersone 3B har pålagt et tynt torvlag. Denne undersonen har et 
sammenhengende feltsjikt med rødsvingel og engkvein. Noen få 'klimaks'-arter av 
moser og karplanter begynner å få fotfeste i den tørre sone 3, f. eks. storkransemose 
og blåbær. 

Vurdering 
Vegetasjonsutviklingen er atskillig bedre på nordvestsiden av elva (profil 1), utrykt som 
dekningsgrad pr. art og størrelse på trær i sone 2. Feltsjiktet på torva i sone 3 i profil 1 
har vært så godt utviklet siden torva ble lagt ut at gråora ikke er etablert der. En enda 
viktigere faktor er kanskje at relativt sur torv er uegnet substrat for gråor. I profil 2, sone 
2, vil tresjiktet med gråor utvikle seg sent videre pga veldrenert og relativt surt og grovt 
substrat. I stedet synes bjørk og selje å slå til i øvre del av sone 2 og i sone 3. I profil 2, 
sone 3, vil det kanskje på sikt bli en en sone med blanding gråor, bjørk og furu, med 
lyngarter og husmoser i skogbunnen. Med hensyn til pålegging av substrat synes man 
å lære av denne lokaliteten at man ikke ensidig bør bruke torv som substrat. Torv i 
blanding med mineraljord av litt finkornet type kan imidlertid bli et godt plantesubstrat, i 
og med bedre lufting, bedre næring og bedre vannhusholdning i dette substratet. 
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Fig. 29. Søya. Lokalitet S2 - Fossåa. Surnadal. 

Fig. 30. Søya. Lokalitet S2- Fossåa. Pionervegetasjon med sandgråmose i et åpent gråorkratt 
på terrasse i nedre del av sone 3. 



Fig. 31. Søya. Lokalitet S2 - Fossåa. Surnadal. Ensaldret, ca 10 år gammel spontant etablert 
gråorskog. 

Fig. 33 Søya. Lokalitet S3- Kvendbø. Dårlig etablering av høyere karplantevegetasjon i 
sone 3. Steinblokkene domineres av gråmose. 
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Lokalitet S3-Kvendbø, Surnadal 

Bakgrunn og beliggenhet 
Profil 1 og 2 ligger på begge sider av Søya mellom de to øverste Syvde-tersklene 
nedenfor Kvendbø-brua (fig. 33). De to profilene representerer en sør- og nord-vendt 
skråning på grovt substrat med store blokker i sone 1 og 2. Bakgrunn for valget av dette 
området er den til dels svake graden av etablering av karplantevegetasjon i sone 1 og 2 
i dette området. Steinblokkene i sone 1 og 2 er imidlertid dekt av et tett mosedekke (se 
figur 32). 

Profil 1 
Sone 1 (inundatsonen) er praktisk talt vegetasjonsfri, med kun to registrerte 
karplantearter, bekkeblom og sølvbunke. Sandgråmose forkommer her spredt. Sone 2 
er relativt artsrik (28 arter gras og urter), men hver art forekommer i så få individer at 
totaldekningen blir svært liten (1 % i feltsjiktet). Bunnsjiktet er godt utviklet med et tett 
teppe av sandgråmose (se vedlegg 1 DB). Sone 2 har et svakt utviklet busksjikt med 
buskhøyde inntil 0,5m. I sone 3 er pålagt et jordlag, sannsynligvis torv. I sone 3 vokser 
et glissent tresjikt med lawokst gråor (inntil 4m). Sone 3 har mye lavere artsantall enn 
sone 2 (19 arter gras og urter). 

\ ,~. 

Fig. 33. Søya. Surnadal. Lokalitet S3-K vendbø. 

Profil 2 

I sone 1 er bare registrert sølvbunke. Sone 2 er artsrik (35 arter gras og urter), og mer 
artsrik enn sone 2 i profil 1. Forskjellen i artsrikdom kan skyldes mikroklimatiske 
forskjeller mellom de to skråningene, med en relativt varm/tørr sørskråning og 
kjølig/fuktig nordskråning. Ellers er sone 2 og 3 i profilene svært like. 
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Vurdering 

Den dårlige etableringen i sone 2 i profilene på denne lokaliteten kan skyldes flere 
forhold. Her nevnes noen mulige forklaringer: 1. Mangel på finmateriale mellom 
blokkene har levnet et dårlig substrat for karplantevegetasjon, 2. Bergarten som er 
anvendt i denne forbygningen kan være svært sur og kan kombinert med 
substratmangel føre til dårlig etablering, 3. Omfattende is-skuring i noen vintre kan 
hemme flere karplantearter. 

VI. RÅD OM OPPFØLGING 

Hvor raskt kan elvekantvegetasjon etablere seg på forbygningsanlegg uten 
spesiell tilrettelegging? 

Etablering avelvekantvegetasjon - viktige prosesser og utviklingshastighet 
Etablering avelvekantvegetasjon synes generelt å være svært rask under naturlige 
forhold. Det er flere årsaker til dette. En viktig gruppe årsaker er den svært effektive 
tilførselen av diasporer (frø og sporer) til elvekantmiljøer. Spredningen vil gjerne skje på 
to forskjellige måter: 1. Vanntransport av diasporer, f. eks. av fjellplanter og 
østlige/kontinentale arter fra Kvikne-området til nedre deler av Orkla-dalføret, og 2. 
Lateral frøtilførsel fra naturlige (kantskoger etc.) og kulturbetingede plantesamfunn. 

Det innsamla materialet langs Orkla og Søya er interessant i og med at det innholder 
forbygnings- og flomsikringsanlegg av svært forskjellig alder (tabell 1). I tabell 3 er laget 
en sammenligning av anleggene ut fra en hypotese om at andelen av såkalte 
antropokorer (= kulturspredte eller ugrasaktige arter) avtar med alderen på anlegget. I 
tabellen er ikke tatt hensyn til om det er gjennomført tilrettelegging eller ikke. På hvert 
anlegg har man her sammenlignet artsfordelingen i sammenlignbare soner mellom 
profil 1, profil 2 og referanseprofil. Tabellen sier kanskje lite om hastigheten av 
etableringen, men forteller oss at 'kvaliteten' på elvekantvegetasjonen endrer seg over 
tid. Det er særlig to anlegg som skiller seg ut: 
1. Det gamle anlegget Skaugen/Blås mo i Orkla har et klart lavere innhold av 

antropokorer i kantskogen (spontant etablert gråorskog) enn andre 
sammenlignbare lokaliteter og soner lenger opp i Orkla. Forholdet mellom antall 
antropokorearter og det totale artsantallet av urter og gras, A:N-kvotienten er 29,1 
og 24,1 for henholdsvis profil 1 og profil 2 på SkaugenlBlåsmo, mens de tilsvarende 
A:N-kvotientene for de andre og mye yngre anleggene ligger i området 35 - 52. 

2. A:N-kvotientene for referanseprofilene for 06- Sæter og 07- Ulset er mye høyere 
enn for de andre anleggene, og varierer fra 22,2 til 36,7. 

Materialet viser også at elvekantvegetasjon med alle dets vertikale soner synes å 
etablere seg relativt raskt uten mye tilrettelegging. Vi ser dette på Skaugen/Blåsmo hvor 
gråorskogen i dag har et forholdsvis intakt preg uten at det er kjent at pålegging av jord 
ble gjennomført i 1910. Vi ser imidlertid fra det 20 år gamle anlegget Kvåle/ Bakk, som 
ligger vis-a-vis SkaugenlBlåsmo, at gråora har vært svært aggressiv, og i dag er sone 3 
helt kledd med gråor, riktignok ensaldret gråor. Det samme kan obser-veres på 
lokalitetene S 1-3. Dette er en kjent egenskap hos gråor i et klimaregime som i Midt
Norge, at den etablerer seg svært lett og raskt på åpen mineraljord. Den er også kjent 
for å 'lage' sitt eget jordsmonn ved hjelp av sine rotknoller. Disse rotknollene har evne til 
å binde nitrogen direkte fra lufta. Ved bladfellingen om høsten vil jorda tilføres 
nitrogenrikt strø, en prosess som over tid (få ti-år?) kan danne et nytt jordsmonn. Til 
tross for knapphet på finjord er det etablert gråorskog på grovt blokkmateriale på 
Skaugen/Blåsmo. Det regnes imdlertid som gunstig for hastigheten på de aller første 
suksesjonstrinnene at det er en finjordkomponent i plantesubstratet. De fleste arter vil 
stimuleres av et fuktig (mye finmateriale) og næringsrikt substrat under etableringen, 
inkludert gråor. 
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Klimasoneinndeling avelvekantvegetasjonen langs Orkla og Søya 
Det synes naturlig med en tredeling avelvekantvegetasjonen langs de studerte 
vassdragene, basert på flora- og vegetasjonskriterier (se tabell 4). Tabell 4 viser en 
betydelig variasjon av dominerende arter langs Orkla. Noen få arter er vidt-utbredte og 
er derfor viktige komponenter i elvekantvegetasjon langs de fleste vassdrag, her f. eks. 
både langs Orkla og Søya: Sølvbunke, krypsoleie og bringebær, som alle er klassiske 
ugras i kulturlandskapet. Disse artene gir ingen informasjon om klimasoneinndeling. De 
påviste 'Orkla-artene' og 'Kvikne-artene' i tabell 4 legger imidlertid grunnlag for en 
grenseoppgang mellom lavlandstyper av elvekanter nedenfor OS-Voll skule og 
fjellskog-, fjell- og innlandstyper avelvekantvegetasjon lenger opp i vassdraget. Denne 
oppdelingen i 'klimasoner' er basert på bruk av skille- og karakterarter (se tabell 4). 

Betvr 'naboskapet' noe for elvekantvegetasjonen på forbygningsanlegg? 
Ut i fra tabell 3 er ugraspreget (antropokore arter) generelt høyt i de fleste 
elvekantsamfunn, og særlig synes dette å gjelde sone 1 (ikke tatt med i tab.3), hvor 
ugrasaktige planter som sølvbunke og krypsoleie kan ha dominans. Det er imidlertid 
usikkert om disse artene er reelle ugras på disse habitatene. Det er mer sannsynlig at 
disse artene har et slags naturlig habitat ytterst på elvebredder, på grunn av deres store 
konkurranse-kraft gjennom vide og dype rotsystem (stor substrat-bindingsevne) som 
hindrer dem i å vaskes bort av sterk vannstrøm. Det er imidlertid større grunn til å tro at 
innslaget av de samme artene i tillegg til en rekke andre 'ugras' i sone 2 og 3, 
forårsakes av nærliggende arealer med dyrkamark. I mesteparten av Orkla-dalføret er 
jordbruket temmelig intensivt, og ofte ut til elvekantene. Mange av ugrasartene i sone 2 
og 3 (kantskoger med gråor) er nitrofile (nitrogenelskende), og vil stimuleres av 
nitrogengjødsling på nærliggende dyrkamark. Ugrasinnslaget synes derfor å påvirkes 
av tre ting: 
1. Ugrasarters naturlige forekomst på elvebredder, 
2. nært naboskap til dyrkamark, og 
3. alder på forbygningsanlegg. 
Tabell 3 viser at ugraspreget avtar med alderen på anlegget, unge anlegg (f. eks. 03-
Gumdalsørene og 06-Sæter) har stort innslag av ugras (høy A:N-kvotient), eldre 
anlegg lavt, og referansene har lavest innslag. Disse påviste fakta bør kanskje få følger 
for ulike tilretteleggingstiltak på nye anlegg (se nedenfor). 

Hvordan utvikler vegetasjon seg på forbygningsanlegg? 

Dynamikk og suksesjoner i elvekantvegetasjon på forbygningsanlegg uten 
tilrettelegging 
De innsamla data synes å vise at elvekantvegetasjon går gjennom ulike stadier av 
utvikling fra eksponert mineraljord etter flomerosjon eller på et nytt forbygningsanlegg, 
fram mot et slags 'klimaksstadium' . I og med at elvekanter representerer et svært 
dynamisk økosystem, mest på grunn av flommer som medfører erosjon og substrat
pålagring, er det sjelden at man ser gamle og 'modne' plantesamfunn nær elver. 
'Alderen' på populasjoner og plantesamfunn er lavest nær elvekanten, og er økende 
med økende høyde over elvenivået. En viktig tilleggsfaktor er toleransen hos plante
artene mot 'ned-dykking'. Denne toleransen er stor for noen arter, f. eks hos sølvbunke, 
mens forveda arter (busker og trær) generelt kan tolerere bare kortere perioder under 
vann. Forveda arter har imidlertid store individuelle forskjeller, hvor vier-arter og gråor 
tåler å være under vann lengre enn bjørk og gran (vier> gråor> bjørk> gran). 
Materialet fra sommeren 1997 viser at sone 2 og særlig sone 3 på forbygnings-anlegg, 
kan nærme seg et slags klimaks etter 50-100 år (se tabell 3, lokalitet 01). 
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Elvekantvegetasjonen på forbygningsanlegg vil underveis bevege seg gjennom ulike 

suksesjonstadier, kanskje på denne måten hvis anlegget overlates til seg selv: 

1. Gras/urtefase (ugrasfase): 
- Sone 1: Vil ikke passere dette stadiet 
- Sone 2: Varighet 2-5 år 
- Sone 3: Varighet 2-5 år 

2. Busk-fase: 
- Sone 1: Ikke eksisterende. 
- Sone 2: Varighet 5-50 år, avhengig av isslitasje, vannhastighet og 

annen erosjonsfare. 

- Sone 3: Varighet 3-10 år, hvorpå fase 3 overtar. 
3. Skogfase: 

- Sone 1: Ikke eksisterende 
- Sone 2: Ikke eksisterende 
- Sone 3: Varighet 50-100 år eller mer, avhengig av hyppighet på 

storflommer. 

Suksesjonsrekken vil i prinsippet være lik på tilrettelagte og ikke tilrettelagte anlegg. En 
viktig forskjell vil imidlertid være varigheten av de forskjellige stadiene. God 
tilrettelegging vil kunne hjelpe til å gjøre den første fasen/fasene kort. Perioden med 
blottet mineraljord og gras/urtefasen med arter med overfladiske rotsystem er kritiske 
faser hvor substratbindingen fortsatt er svak. I slike perioder er bratte forbygnings
skråninger med mye finmateriale ekstra utsatt for flomerosjon. Sone 1 og nedre del av 
sone 2 synes her å være ekstra mye utsatt, og eventuelle tiltak må sees i lys av dette 
(se nedenfor), etter som intensiteten og varigheten av flommene er mye større i disse 
sonene. Det ble observert utvasking av finmateriale (delvis pålagt) i sone 1 og nedre 
sone 2 på flere lokaliteter, f. eks. 04-Volløyan, 06-Sæter og alle Søya-lokalitetene. 

Hvilke tiltak er optimale for vegetasjonsetablering på forbygningsanlegg? 

Biologiske tiltak 
Det blir svært viktig å ivareta den biologiske/økologiske funksjonen for 
elvekantvegetasjonen, etter som disse habitatene er oppholds- og næringssted for en 
rekke planter og dyr. I dette ligger at man må tilpasse tiltak og tilrettelegging til behovet 
for å ta vare på det biologiske mangfoldet (miljøtilpasning). Etter som et forbygnings
anlegg er et ganske stort inngrep i et elvekantsystem, må alle tiltak være slik at de 
forsøker å kopiere mest mulig de naturlige forholdene. Dette er vanskelig for de lavt
liggende elvekantskogene fordi en heving av nivået vil medføre helt nye drenerings- og 
fuktighetsforhold for vegetasjonen. De biologiske tiltakene bør kompensere for dette 
mest mulig gjennom det plantesubstratet som påføres og det eventuelle plantevalget 
som gjøres for sone 2 og 3 (se nedenfor). 

1. Frøblandinger 
Det er sannsynlig at gode nok frøblandinger ikke eksisterer for binding av substrat på 
forbygningsanlegg. Årsaken til dette er et nesten absolutt krav om at alle arter i 
frøblandingen skal være av lokal/regional proveniens. Gras/urte-frøblandinger av midt
norsk proveniens skal visstnok ikke eksistere enda. Det er sannsynligvis tilfreds
stillende at man produserer regionale frøblandinger for bruk på elvekantvegetasjon. En 
kan her tenke seg f. eks. 5 norske frøblandingsregioner med hver sine frøblandinger: 
Nord-Norge (Fi, Tr, No), Midt-Norge (ST, NT), Vest-Norge (MR, SF, Ho, Ro), Sørlandet 
(VA, AA) og Østlandet (Te, Bu, ap, He, Ak, Vf, Øf). Etter som Østlandet har et vidt 
forskjellig klima fra både Midt-Norge, Vest-Norge og Nord-Nord-Norge, er det ikke 
tilfredsstillende at man bruker frøblandinger fra Østlandet langs midt-norske vassdrag. 



Østlandet har forskjellige provenienser (klimaraser) av de samme arter, det vil si at 
artene er av forskjellige økotyper og vil kunne forurense den naturlige midt-norske 
elvekantvegetasjonen genetisk. Tabellene 5 og 6 på side 51 innholder forslag om 
artssammensetning av frøblandinger for bruk i nedre og øvre Orkla og andre større 
vassdrag i regionen. Blandingene er basert på vanlige og til dels dominerende arter i 
elvekantvegetasjon (se tab. 4). Tabell 5 og 6 viser at blandingene er temmelig 
forskjellige fra sone til sone. Bruk av slike blandinger vil kunne tilfredsstille en del av 
kravene til å ta vare på det biologiske mangfoldet langs vassdrag. Prosjekter med å 
lage nye og regionale frøblandinger bør kanskje initieres av flere større etater i 
fellesskap, f. eks av NVE og Vegdirektoratet (se Håbjørg 1992) 

2. Tilplanting og utsetting av stiklinger 
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Busker og trær foreslås vesentlig plantet som stiklinger. Stiklinger bør også være av 
regional proveniens (for Orkla midt-norsk) slik som gras/urte-frøblandinger (se Hagen 
1994). 

Fvsiske tiltak og fysisk utforming av forbygningsanlegg 

1. Substrattilførsel og jordforbedring 
Til tross for tilrettelegging med blant annet pålegging av jord av forskjellig kvalitet og 
mengde, synes resultatet å være svært variabelt og til dels negativt på de beskrevne 
lokalitetene. På 04-Volløyan er etableringen av felt- og bunnsjiktet godt i øvre del av 
sone 2 og i sone 3. De utplanta trærne på Volløyan, vesentlig selje fra 1993-94, utvikler 
seg svært dårlig. Årsaken til dette kan være flere, at trærne har lidd tørkedøden på 
grunn av for god drenering i substratet, muligens kombinert med for dårlig rotsystem 
ved utsetting av trærne. I sone 3 på S2-Fossåa, på nordvestsiden, har gråor problemer 
med etableringen i den påførte torva. Gråor er en kravfull art til substratet, og den 
påførte torva har muligens for lav pH og knapphet på essensielle kationer (bl. a. kalk) 
for gråor. Etter som elvekantarter er generelt middels kravfulle til kravfulle med hensyn 
til næring, bør man tilføre substrat med flere egenskaper. Substratet bør i prinsippet ha 
følgende nøkkelegenskaper som vil lette plante-etablering: 

- En stor komponent av finmateriale (leire og/eller silt). 
- Mindre, større stein og eventuelle blokker for stabilisering mot erosjon. 
- En relativt stort innhold (15-30%) av humus/organisk materiale (kan være 

iblandet myrtorv og trerøtter/planterester av lokal opprinnelse). 

Man bør variere andelen av de forskjellige fraksjoner på de ulike anleggene etter som 
de har individuelle behov. Generelt bør kanskje humusinnholdet være noe større mot 
mer fuktige klimatyper ved kysten (f. eks. i Søya og i Vest-Norge). Stein- og 
blokkandelen bør generelt høyt i alle substratblandingene, men høyest på lokaliteter 
med høy vannhastighet. Andelen av finmateriale kan gjerne være tilsvarende lavere på 
steder med høy vannhastighet. 

2. Fysisk utforming av forbygningsanlegg 
Bruken av 'miljøterasser/miljøterskler' lagt ut i sone 1 synes å være en god ide som bør 
utvikles videre. Man kan kanskje utvide disse terassene (helling: 5-10 grader) til å bli 
bredere slik at den går litt opp i sone 2. Ved å gjøre dette er det kanskje mulig å 
redusere erosjonsfaren på steder med høyere vannhastighet. Ideelt sett bør også sone 
2 og 3 være bredere, kanskje særlig sone 3, hvis den skal være buffersone mot 
dyrkamark innenfor. 

3 Bruk av fibermatter 
Bruk av fibermatter synes å være direkte hemmende på utviklingen av et tre-sjikt (se 
S1-Hauafossen), og etter som kantskogen er et viktig element i elvekantmiljøer, bør 
kanskje fibermatter bare brukes hvor man har ekstreme behov for stabilisering. 
Spesielt har de tykke fibermattene virket hemmende på etablering av kantskog. 
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Generelle råd 

1. Man bør vurdere å satse på naturlig revegetering på forbygningsanlegg, men bruke 
tilsåing og/eller tilplanting på steder med stor erosjonsfare og der hvor man av estetiske 
årsaker ønsker en rask etablering av vegetasjon. 

2. For å stimulere og øke hastigheten på planteetableringen, bør man utføre 
jordforbedrende tiltak med substrattilførsel på nye anlegg. 

3. På en delområder med særlig gunstig substrat fra naturens side (f. eks. på 
Kvåle/Bakk og Voll skule), bør man enten sløyfe fysisk tilrettelegging i form av substrat
tilførsel og tilsåing, og heller satse på naturlig revegetering, eventuelt gjennomføre 
enkle tiltak. 

4. Man bør generelt være forsiktig med frøblandinger, etter som man ikke lett får 
kontroll over mulig 'gen-flukt' til nærliggende naturlige habitater. 

5. Elvekantvegetasjon er fra naturens side et artsrikt miljø med en viktige biologiske 
funksjoner for mange planter og dyr. I tillegg har naturlig elvekantvegetasjon en viktig 
fysisk funksjon med stabilisering av substratet langs elvekanter. Før igangsetting av 
nyanlegg i områder med mye intakt elvekantvegetasjon er det viktig å ha oversikt over 
de biologiske kvalitetene for området. 
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Figurer 

Figur 1. Fordelingen av lokalitetene 01-07 langs Orkla-dalføret. 

Figur 2. Fordelingen av lokalitetene S1-S3 langs Søya. 

Figur 3. Profil 1 (P1) på 01-Skaugen/Blåsmo og 02-Kvåle/Bakk. 

Figur 4. Profil 2 (P2) på 01-Skaugen/Blåsmo og 02-Kvåle/Bakk. 

Figur 5. Profil 2 på lokalitet 01-Skaugen/Blåsmo, med elvesnellesump (type 14), mandelpilkratt 
(type 4) og gråorskog på gammel elveforbygning. 

Figur 6. Klåvedkrattlgråorkratt (type 3) i referanseområdet på lokalitet 01 Skaugen. 

Figur 7. Ensaldret og spontant etablert gråorskog på baksiden avelveforbygning i profil 1 på 
lokalitet 02-Kvåle/Bakk. Legg merke til dominansen av bringebær i feltsjiktet. 

Figur 8. Relativt intakt og naturlig elvekantoreskog av tyrihjelm/strutsevengtype bakenfor 
elveforbygning i profil 1 på lokalitet 02-Kvåle/Bakk. Døde gråorstammer i ulike 
nedbrytingsstadier karakteriserer skogbunnen. Se også vedlegg 2A og 2B. 

Figur 9. P1, P2 og referanse på lokalitet 03-Gumdalsørene. 

Figur 10. Pionervegetasjon av gras og urter i sone 1 og 2 på lokalitet 03 Gumdalsørene nordøst 
for Svorkmo. 

Figur 11. Sone 3 på lokalitet 03 Gumdalsørene, med dominans av hestehov. Dette er 
sannsynligvis en pionerfase før etablering av gråor. 

Figur 12. P1, P2 og referanse på lokalitet 04-Volløyan. 

Figur 13. Grasdominert (mest sølvbunke) sone 2 på lokalitet 04-Volløyan 2 km nordvest for 
Meldal sentrum. 

Figur 14. Sone 3 på lokalitet 04-Volløyan er tørr, sannsynligvis på grunn av svært god drenering 
iøvre del av forbygningen. Reinfann er dominerende og innplanta trær har dårlig tilslag. 

Figur 15. Den krypende vekstformen hos krypsoleie, her på lokalitet 04-Volløyan, kan være 
gunstig for binding av finere substratfraksjoner i en elveforbygning. 

Figur 16. P1, P2 og referanse på lokalitet 05-Voll skule. 

Figur 17. På lokalitet 05-Voll skule i Rennebu, flyter Orkla relativt rolig. Her er etableringen av 
plantedekket i sone 2 og 3 god. 

Figur 18. Godt utviklet høgstaudesjikt dominert av mjødurt i sone 3 på lokalitet 05- Voll skule. 

Figur 19. Stort tilslag av stakekarse i øvre del av sone 1 og sone 2 på lokalitet 05- Voll skole. 

Figur 20. P1, P2 og referanser på lokalitetene 06-Sæter og 07-Ulset i Kvikne, Tynset. 

Figur 21. God etablering av gras og urter i sone 2 og 3 på lokalitet 06-Sæter i Kvikne. 

Figur 22. Orkla flyter stille ved lokalitet 06-Sæter og 07- Ulset. Man får da gjerne utviklet 
elvesnellesump (type 14), høgstarrsump (type 13) og vierkant (type 7). Dominerende vierarter 
langs Orkla i Kvikne-området er lappvier, sølvier og grønnvier. 

Figur 23. Velutviklet høgstaudebjørkeskog (type 6), i sone 3 på lokalitet 07- Ulset. Dominans av 
tyrihjelm i feltsjiktet. 
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Figur 24. Avsnørt kroksjø med elvesnellesump (type 14), høgstarrsump (type 13) og vierkant 
(type 7) nær lokalitet 07- Ulset. Slike kroksjøer med kantmiljøer er gode habitater for en rekke 
østlig/kontinentale sump- og myrarter. 

Figur 25. På steder med finsand (pga rolig elv!) og godt vannsig fra landsiden, utvikles 
høgstarrsump (type 13) i sone 1 og på grunnere vann. Fra lokalitet 07- Ulset i Kvikne. 
Forekomst av flere østlige arter, bl. a. marigras. 

Figur 26. Relativt nyanlagt (1995) elveforbygning på lokalitet 07- Ulset, med stor forkomst av 
ugrasaktige pionerarter på finsandig substrat i sone 3. 

Figur 27. Profil lagt ut på tre ulike typer kunstfibermatter ca. 400 m øst for Hauafossen (se 
vedlegg 8A og 8B). 

Figur 28. Sone 3 på lokalitet S1-Hauafossen, med dominans av bjørnemoser. Trær er innplantet 
i sone 3 men utvikler seg dårlig. 

Figur 29. P1, P2 og referanse på lokalitet S2-Fossåa. 

Figur 30. Pionervegetasjon med sandgråmose i et åpent gråorkratt på 'miljøterasse' i nedre del 
av sone 3 på lokalitet S2-Fossåa. 

Figur 31. Ensaldret, ca. 10 år gammel spontant etablert gråorskog på lokalitet S2-Fossåa. 

Figur 32. Dårlig etablering av høyere karplantevegetasjon i sone 2, delvis sone 3, på lokalitet S3-
Kvendbø. Steinblokkene domineres av gråmoser. 

Figur 33. P1 og P2 på lokalitet S3-Kvendbø. 

Tabeller 

Tabell 1. Oversikt over undersøkte lokaliteter langs Orkla (01 - 07) og Søya (S1 - 3) i 1997. 

Tabell 2. Forekomst av fjellplanter og østlige/kontinentale plantearter i elvekantvegetasjon på de 
beskrevne lokalitetene 01 - 07 langs Orkla fra Fannrem til Sæter i Kvikne. Hyppighet er målt 
etter skalaen 1 - 6: 1 - sjelden, 2 - spredt, 3 - sporadisk, 4 - vanlig, 5 - spredt dominerende, 6 -
dominerende. 

Tabell 3. Sammenligning av innholdet av ugrasaktige/kulturspredte arter (urter og gras), mellom 
forbygde og ikke forbygde elvekanter (se også vedlegg 1 B - 10B) 

Tabell 4. Fordelingen avarter med dominerende forekomst I elvekantvegetasjon langs Orkla og 
Søya, og/eller forekomst over flere vertikal-soner. 

Tabell 5. Et ideelt skjema som illustrerer sammensetning av 'miljøvennlige' frøblandinger for 
bruk langs nedre Orkla og andre næringsrike lavlandsvassdrag i Midt-Norge. 

Tabell 6. Et ideelt skjema som illustrerer sammensetning av 'miljøvennlige' frøblandinger for 
bruk langs øvre Orkla og andre næringsrike vassdrag i fjellskog-, lågfjell- og innlandsområder i 
Midt-Norge. 

Vedlegg 1 -11: 

Profiler og vegetasjonsanalyser for alle lokalitetene. 



Tabell 1. Oversikt over undersøkte lokaliteter langs Orkla og Søya i 1997 

Befarings Høyde over Avstand til Ferdig Anleggsnummer, lokalitetsnavn, kommune 
dato havet (m) elveos år 

(km) 
Orkla 
11.08.97 10 7 19101

) A 188 Skaugen, Orkdal 
12.08.97 10 8 1978 6221 Kvåle-Bakk, Orkdal 
12.08.97 30 16 1993 7093 Gumdalsørene, Orkdal 
13.08.97 130 32 1993 8411 Volløyan, Meldal 
13.08.97 200 48 1994 8410 Rennebu skole/kirke, Rennebu 
14.08.97 550 87 1995 7642 Sæter i Kvikne, Tynset 
14.08.97 550 87 1995 2464 Ulset i Kvikne, Tynset 

Søya 
15.08.97 ca. 50 5 1988 Hauafossen, Surnadal 
15.08.97 ca. 55 7 1988 Fossåa, Surnadal 
16.08.97 ca. 60 9 1988 Kvendbø, Surnadal 

1) Kan vært utført mindre reparasjoner seinere. 



Tabell 2. Forekomst av fjellplanter og østlige/kontinentale plantearter i elvekantvegetasjon på 
de beskrevne lokalitetene langs Orkla fra Fannrem til Sæter i Kvikne. Hyppighet er målt i 
skalaen 1 - 6, hvor: 1 - sjelden , 2 - spredt, 3 - sporadisk, 4 - vanlig , 5 - spredt dominerende, 
6 - dominerende 

A. Fjellplanter 
Fjellrapp 
Setermjelt 
Turt 
Kvittistel 
Gullris 
Fjellsyre 
Gulsi ldre 
Harerug 
Tyrihjelm 
Fjellsnelle 
Fjellskrinneblom 
Skogstorkenebb 
Fjellfiol 
Kvann 
Jåblom 
Lappvier 
Fjelltistel 
Fjellminneblom 

Nedre del (Orkdal) 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

B. Østlige/kontinentale arter 
Mandelpil 3 
Stakekarse 2 
Bekkekarse 1 
Tyrihjelm 2 
Springfrø 2 
Maigull 2 
Gulldusk 2 
Sibirbjønnkjeks 1 
Sauesvingel 1 
Tysbast 
Dunkjempe 
Bekkeveronika 
Fjellfiol 
Istervier 
Smalnøkleblom 
Smårørkvein 
Nordlandsstarr 
Skogsøtgras (usikker) 

Midtre del (Meldal , 
Rennebu) 

2 

3 
3 
3 
3 
2 

3 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 
3 
2 

1 
1 
1 
2 

Øvre del (Tynset) 

2 
2 
4 
3 
3 

3 
5 

4 
4 
3 
2 
5 
1 
1 

2 
2 
2 
5 

4 
2 
1 
3 
3 
1 



Tabell 3. Sammenligning av sammenlignbare soner av innholdet av 
ugrasaktige/kulturspredte arter (urter og gras), mellom forbygde/ikke forbygde elvekanter 
(se vedlegg 1 B - 10B) 

Lokalitet Profil/sone Alder av Artsantall Totalt Kvotient 
forbygning antropokore artsantall A: N (%) 
(år) arter (A) urter og gras 

(N) 

01 - Skaugen/Blåsmo P1/sone 2 87 7 24 29,1 
P2Isone 2 87 7 29 24,1 
Ref./sone 2 87 5 28 17,9 

02 - Kvåle/Bakk P1/sone 3 19 11 25 44 
Ref./2-3 19 3 17 17,6 

03 - Gumdalsørene P1/sone 2 4 16 37 43,2 
P2Isone 2 4 15 34 44,1 
Ref./sone 2 4 7 38 18,4 

04 - Volløyan P1/sone 3 7 15 29 51,7 
P2Isone 3 7 6 17 35,3 
Ref./sone 3 7 1 14 7,1 

05 - Voll skule P1/sone 2 5 15 30 50 
P2Isone 2 5 10 33 30,3 
Ref./sone 2 5 3 20 15 

06 - Sæter P1/sone 3 5 15 37 40,5 
P2Isone 3 5 14 24 58,3 
Ref./sone 3 5 4 18 22,2 

07 -Ulset P1/sone 2 3 16 38 42,1 
Ref.1/sone 2 3 9 28 32,1 
Ref.21sone 2 3 11 30 36,7 

S2 - Fossåa P1/sone 1 10 11 37 29,7 
Ref./sone 1 10 2 17 11,8 



Tabell 4. Fordeling avarter med dominerende forekomst og/eller arter med forekomst over flere 
vertikal-soner i elvekantvegetasjon langs Orkla og Søya. 

01 02 03 04 05 06 07 S1 S2 S3 

Sølvbunke ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
Krypsoleie ++ + ++ ++ ++ + + + + + 
Bringebær + ++ + + + ++ + 
Mjødurt ++ + + + + + 
Vendelrot + + + + + ++ + 
Sløke + + + + + + + 
Hundekveke + + ++ + + 
Hestehov + ++ ++ + + 
Reinfann + + ++ + + 
Strandrøyr + + ++ 
Storsyre + + + + + + 
Engkvein + + + + ++ ++ ++ 
Gullris + + + + 
Hundekjeks ++ + + 
Stakekarse + + + 
Karve ++ ++ ++ 
Tyrihjelm ++ ++ + 
Kveke ++ + ++ 
Ryllik + + ++ 
Kvittistel + + + 
Lundrapp + + + 
Engrapp + + + 
Kvitmaure + + + 
Åkersnelle ++ + 
Fuglevikke + + 
Nyseryllik + + + + 
Rødsvingel + + ++ + 
Myrfiol + + + 
Føllblom + + 
Skogsveve + + 
Storbjønnmose ++ 
Engmose ++ 
Einerbjønnmose ++ 
Sandgråmose ++ 



Tabell 5. Et ideelt skjema som illustrerer sammensetning av 'miljøvennlige' frøblandinger for bruk langs 
nedre Orkla og andre næringsrike lavlandsvassdrag i Midt-Norge. 

Sone 1 

Sone 2 

Sone 3 

Lav vannhastighet Middels vannhastighet Høy vannhastighet 

Sumpart-blanding: Sølvbunke, krypsoleie, 
bekkeblom 

For ekstremt miljø for 
karplante-vegetasjon? 

Busk-urt-gras-blanding: Svartvier, mandelpil, klåved, mjødurt, krypsoleie, 
hestehov, sølvbunke, strandrøyr, kveke (buskene bør helst plantes ut som 
stiklinger) 

Treslag-høgstaude-blanding: Gråor, svartvier, hegg, mjødurt, sløke, 
vendelrot, hundekveke (trær bør helst plantes ut som stiklinger) 



Tabell 6. Et ideelt skjema som illustrerer sammensetning av 'miljøvennlige' frøblandinger for bruk langs 
øvre Orkla og andre næringsrike vassdrag i fjell- og innlandsområder i Midt-Norge 

Sone 1 

Sone 2 

Sone 3 

Lav vannhastighet Middels vannhastighet Høy vannhastighet 

Sumpart-blanding: Sølvbunke, krypsoleie, 
evjesoleie, bekkeblom 

For ekstremt miljø for 
karplante-vegetasjon? 

Busk-urt-gras-blanding: Lappvier, sølvvier, grønnvier, vendelrot, kvittistel, 
sølvbunke, strandrøyr (busker bør helst plantes ut som stiklinger) 

Treslag-høgstaude-blanding: Bjørk, svartvier, gråor, hegg, rogn, tyrihjelm, 
turt, skogstjerneblom, hundekjeks, skogstorkenebb, gullris (trær bør helst 
plantes ut som stiklinger) 



Vedlegg l A (1). 



Vedlegg 1 A (2). 
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vealegg 1 t:S: vegetasJonsanalyser 
lokalitet: Skaugen 
Høyde over havet: 10 meter 
Vannhastighet: Stor Substratlbergart I forbygning: Grønnstein 
Profilnr. Profil l Profil 2 Referanse 
Sonenr. l 2 l 2 l 
Elvekanttype 8 5 14/4 5 5 
Høyde over elvenivå (m) 0,5-1 1-5 l 1-5 ca.3 
HellIngsgrad (g) 0-10 38 O 36 O 
Eksposls on (gl 320g 320g - 290g 
Substrattype Ansand Blokk ølsesjømudde Blokk Grov grus 
TRÆR/BUSKER 
Balsampoppel 1/6 
Rips 211 1/1 I/I 
GranmandelplI 215 415 lf7 
Gråor 1/5 6f7 215 6/6 6/8 
Svartvier 1/4 216 215 
Bustnypehegg 4f7 I/I 
Rogn 216 1/5 
Bjørk 1/5 1/8 
URTER 
Reinfann l l 
Vanlig høymole l l 
Gulldusk l 
Krypsoleie 4 2 2 
Engminneblom l 2 
Hestehov l l 
Mjødurt l 2 3 4 
Akermynte l 2 
Akersnelle l 
NyseryllIk l l l 
Bekkeblom l l 
Myrmaure l l 
Ugrasløvetann l 2 l l 
Gåsemure l 
Groblad l 
Elvesnelle l 6 
Amerikamjølke l l 
Vendelrot l l 2 2 
Storsyre l l l 
Sløke l l l l 
Stornesle l 3 2 
Engsmelle l l 
Kvitkløver l 
Vanlig Arve l 
Slblrbjønnkjeks l l 
Grasstjerneblom l 
Føllblom l 
Fuglevikke l l l 
Skogburkne l l l 
Gullris l l 2 
KvItmaure l l 
Flrblad l l 
Lupin l 
Rødknapp l 
Enghumleblom l 
Hundek eks l l l 
Bringebær 2 4 5 
Gaukesyre l l 
Blåklokke l 
Akertistel l 
Krattmjølke l l 
Engsoleie l l l 
Prestekrage l 
Geitrams l 2 
Tjønnaks 4 
Småandmat l 
Gul frøstjerne l 
Rød jonsokblom l 
Tågebær l 
Springfrø l l 
Veikveronika l 
Skollstjerneblom l l 
Kvittistel l 

GRAS/GRASAKTIGE PLANTER 
Lundrapp 2 l 
Flotgras l 5 
Knereverumpe l 
Kveke 2 2 
Strandrøyr l 2 
Storkvein l 
Skogrørkvein l l 2 
MyrsivakS l 
Engkvein l l 

Sølvbunke l 3 3 4 
Engrapp l 
Timotei l 
Skogsiv l 
Krypkvein 2 
Hundekvein l 2 2 4 
Hundegras l l l 
Skogsivaks 2 
Ryllslv l 
Hengeaks l 
Turt l 

MOSER 
5torkransemose l l 4 
Lundmoser l 2 2 
Taggmose l 
Engmose 2 l 
Velkmose 3 2 
Etasjehusmose l 



Vedlegg 2 A (l). 
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veolegg :.tØl1J: vegelaSJOnSanalyser 
Lokalitet: 622"' Kvll ... Sakk 
Høyde over havet: , O meter (elveniv6) 
Vannhastighet: Stor Substratlbergart i forbygning: Gneis 
Profilnr. 
Sonenr. , 2 
Elvekanttvbe , 4 
Høyde over elvenivl m o-'m ,-, Sm 
Hellingsgrad (g) o-5g ,og 
Eksoosison la\ "gg "1l!1. 
Substrattvbe Grov elvearus Sumpig elve.JLrus 
TRÆR/BUSKER 
KIlved '1' MandelDiI '/1 515 
GrAor 414 
Svartvier '/3 
Rogn 
B"ørk 
Gran 
Hegg 
RiDsber 
URTER 
Maigull 
Maiblom 
Trollurt 
Engminneblom , , 
Hestehov , , 
Bekkakarse , 
KrvDsolaie , 2 
Eviesoleie , 
HøymDle , 
Reinfann , , 
Stakekarse , , 
Vendelrot 1 2 
Flall.vra 1 
BlAkDIl 1 
Kvitmaure 1 
TiriItunøe 1 
Stormaura 1 

I NvserYIlik 1 1 
Føllblom 1 1 
KnoDDarve 1 
Smlsvra 1 
Vanlig arve 1 
GuislIdre 1 
Preotekraae 1 
Sløke 1 1 
Harerug 1 
Skogsvinerot 
Fualatela 

I Akermvnte 2 
M"ødurt 2 

lAkersnelle 2 
Gulldusk , 
Myrmaure 1 
Groblad 1 
Enasoleie , 
Gullris 1 
Storsvra 1 
Fuglevikke 1 
Enøsmelle 1 
Bringeber 
Geitrams 
Krallm"ølke 
Stomesle 
Skooburkne 
TAgaber 
Henaeving 
Uaresløvetenn 
Burot 
Rød' onsokblom 
Springfrø 
Firblad 
Skoasfemeblom 
Enaminneblom 
Strutsevlng 
Eng_nelle 
Jordber 
Kvitveis 
Enahumleblom 
Sauetelg 
Gaukesvra 
Hundekieks 
Tyrih"elm 
GRASIGRASAKTIGE PLANTER 
Sølvbunke 1 4 
Hundekveke 1 1 
HunderaDD 1 2 
RYtt.iv 1 
Rød_vingel , 
Flotgra_ 1 
Strandrøyr 2 
Hundeør._ 1 
EnaraDD 
Engkvein 
Skogrørkvein 1 
Timotei 
Smvle 
MOSER 
Tagømose 
SDrikelundmose 
Palmemose 1 
Fagermoser 2 
Lundmoser 2 
Sandarlmose 
Enamose 
Etas' ehusmose 
Bleikklo 
Storkransemose 
Veikmose 

Profil' Referanse 
3 4 3 3 

SA 5B se SD 
'5-5m 2-5m 2"25m , 5-2m 

40g ,~ ~ ll!1. 
"og 340g 340g 

Blokk~strø Grus ~11Ig1 "ord GruB~I~g!: . ordlleire Brun'ord 

618 619 61'0 61" 
2/5 

'/05 '/05 
2fT 

3/2 
'/05 2/5 318 
'/0 5 

, , , 
, 
, 2 , , 
, 
1 1 2 2 

1 

1 
1 1 1 1 

1 
1 

1 , 1 
1 

1 

, , 
1 
1 

, 
4 5 
3 , 
1 1 1 
1 2 1 
1 
1 
1 1 , 

2 2 1 , 2 
1 1 
2 1 1 
1 1 , 3 3 
1 2 4 
1 

1 , 
1 
1 2 
1 

1 

4 5 4 1 
2 4 1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 2 1 
2 2 4 
1 

1 2 
1 3 3 3 
4 
2 2 1 2 
1 
1 

1 1 2 
2 2 



Vedlegg 28(2): Vegetasjonsanalyser 
Lokalitet 622 2 Kvåls-Bakk 
ProfIlnr. Profil 2 
Sonenr. l 2 3 
Elvekanttype (Se kap. IV) l 8 8 
Høyde over elvenivå (m) D-l,Om 1,D-Sm Sm 
Hellingsgrad (g) 40g 40g O-Sg 
Eksposisjon (g) 140g 140g 140g 
Substrattype Blokk Blokk Grus/Sand 
TRÆRlBUSKER 
Gråor 1/0,5 2/4 1/3 
Bjørk 1/0,2 1/3 2/3 
Svartvier 1/0,2 1/2 
Selje 2/3 3/3 
Rogn 1/2 2/3 
Gran 1/1 1/2 
Hegg 1/3 
Klåved 1/2 
Furu 1/3 
URTER 
Reinfann l l l 
En!lsmelle l l 
Hengeving l 
Geitrams 2 2 
Krvpsoleie l 
Gullris l l 
Skogburkne l 
Reinfann l l 
Mødurt l 
Mvrmaure l 
Tunarve l 
Engminneblom l 
Bringebær 3 2 
Tågebær l 
Ugrasløvetann l l 
Skogburkne l 
Hestehov l l l 
Kvitmaure l 
Fugletelg l 
Skjermsveve l 
Sløke l l 
Ryllik l 2 
Fuglevikke l l 
Stormaure l 
Prestekrage l l l 
Skoasveve l 
Blåklokke l l 
Nyseryllik l l 
Amerikamjølke l 
Kvitkløver 2 
Føllblom 2 
Rødkløver 3 
Gulskolm l 
Hundekjeks l 
Setermjelt l 
Tiriltunge 2 
GRAS/GRASAKTIGE PLANTER 
Skogsiv l 
Sølvbunke l l 2 
Engkvein l l l 
Lundrapp l 
Kveke l 
Hengeaks l 
Hundekveke l l l 
Tunrapp 2 
Engrapp l 
Rødsvingel 3 
Timotei l 
Fjell rapp l 

MOSER 
Vangmoser l 
Kildemose l 
Heigråmose (på blokker 2 
Sandgråmose (på blokker 3 2 
Furumose l l 
Engmose 2 
Guii-Lundmose 2 



Vedlegg 3 A. 
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v t:!UIt:!YY ;,)D v t:!Yt:!ld~JUII"'dlldIY"'t:!1 
Lokalitet: Gumdalsørene 
Høyde over havet: 30 meter 
Vannhastighet: Stor Substratlbergart i forbyqning; Grov elveQrus OQ sprenql stein 
Profilnr. Profil 1 
Sonenr. 1 2 3 1 
Elvekanttvøe Se kaD,IVi 1 8 5 1 
H~yde over elvenivå m G-06m O,6-3m 354m G-06m 
Hellingsgrad (g) 25g 5-15g 5-10g lOg 
Eksposison (g) 360a 360a 360a 350a 
Substrattyoe Grov elveQrus GrovelveQrus Brun' ord over elveQrus Grov elveqruslSørenat stein 

TRÆR/BUSKER 
Sere l/O 3 1/3 1103 
Gråor 2/1 6/12 
B'ørk l/O 1 1/3 
Gran 112 
Svartvier 115 
Mandelpil 
Rogn 1/3 
URTER 
Stemorsblom 
Kvitkløver 
Gulsildre 
Jordbær 
Stakekarse 1 1 
Hestehov 1 3 1 1 
Amerikam'ølke 1 
Nyservllik 1 1 
VanIiQ arve 1 1 1 
Enasmelle 3 
Sløke 1 1 
Engsoleie 1 1 
Hundek'eks 1 
Gullris 1 1 
Føllblom 1 
Stomesle 1 1 1 
Storm aure 1 
Rødkløver 1 
Reinfann 1 1 
Blåkoll 1 
F'elfskrinneblom 1 
Storsyre 1 2 1 
Prestekraae 1 1 
Enahumleblom 1 
Tiriltunge 
Tunarve 1 
M'ødurt 1 1 
Vendelrot 1 1 1 
lJ.grasløvetann 
Høymole 1 
F"ellsyre 1 1 
Brinaebær 1 5 
RYllik 1 
Rød' onsokblom 1 
Engsnelle 1 
Tåaebær 1 
Kvitmaure 1 
Maiblom 1 
Skoasf erneblom 
Trollurt 1 
Gullrøsferne 1 
Vassarve 1 
Fualevikke 1 
SmAsyre 1 
Harerug 
Burot 1 
Krypsoleie 1 1 
Småenakoll 1 
Geitrams 

IAkersnelie 1 
Brønnkarse 
Blåklokke 1 
MarikåP'! 
Engminneblom 
Myrmaure 
F'ellsnelle 
Bekkeblom 
G'eldkarve 
Turt 
Tyrih"elm 

GRAS/GRASAKTIGE PLANTER 
F'ellraPD 
Enakvein 1 
Sølvbunke 1 3 2 1 
Hundekveke 2 3 1 
Lundrapp 1 
Rødsvinael 3 øvre del 
Engrapp 1 
Hundegras 1 1 
Strandrøyr 1 1 
Blårapp 1 
Timotei 1 
Hengeaks 1 
Sauesvingel 
RyIIsiv 
Grønnstarr 
Slåttestarr 
Gulstarr 
Krypkvein 
MOSER 
Storkransemose 2 
Enamose 2 
Sprikelundmose 3 
Veikmose 2 
Etas"ehusmose 1 
Sandgråmose 
Broddmose 
Vrangmoser 
Fagermoser 

Profil 2 Ref, 
2 3 1 
8 5 4 

O,6-3m 3-5m G-15m 
lG-15a 30a 5-10a 
350Q 350Q 36{lfl 

Grov elv~9!'us Grov elv~grus Organisk 

3/1 l/l 
l/l 2/1 2/2 

l/O 5 l/l l/l 
1/1 

2/1 

1 
1 
1 
1 

1 1 
2 4 1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 

2 
1 1 
1 
1 
1 2 øvre del 
2 1 1 

1 

1 1 1 
1 

1 
1 1 

1 2 
1 2 

1 1 

1 
1 øvre del 
2 øvre del 

1 1 

1 

1 
1 1 

1 

1 
1 

1 1 
2 øvre del 1 

1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

3 3 
1 1 2 

1 
1 3 øvre del 
1 
1 1 
1 1 2 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

1 
2 
2 
2 
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veolegg '+0: vegelaSJonsanalyser 
Lokalitet: Volløyan (Meldal) 
Høyde over havet: 130 meter Substratlbergart i forbygning: Grønnstein 
Profil nr Profil 1 Profil 2 
Sonenr , 2 3 , 2 
Elvekanttype se kap" IV , 8 8 , 8 
Høyde over elvenivi m ().04m 04-2 Sm 25-3m ().04m 
Hellingsgrad (g) 3g 33g 00 4g 30g 
EksDosis'on (al 3800 3800 3900 3900 
Sub.trattype Blokk/atei Blokk/Stein/Jord Stein BlokklStein Stein 
S'iktdekning'-• 
• Tresikt 0% 5". 5'-• 0°/. 70,". 
• Busks'ikt 0"_ 3% 3"_ 0-" 5.". 
• Felts"ilet 3" • 95"_ '00"_ 3% 40% 
- Bunns'ild 0% 70% '0-,. 0"_ 3". 
- Strø-Stein-Apen 'ord 0% 20% 50"_ 95"_ 50"_ 
TRÆR/BUSKER 
Svartvier '/05 '/4 
Grlor '/02 '/4 114 3/'0 
B"ørk '/03 
H""a ,/3 '/3 214 
Mandelpil 112 1105 
Rips 
URTER 
Tyrih"elm 
Kvitveis 
Flrblad 
Engminneblom , , , , 
Amerikam ølke , , , , 
Slakekarse , , , , 
Krvpaoleie , 3 2 , 3 
Sløke , , , 
Vendelrot , , , , , 
Bekkeblom , , 
Reinfann , 2 4 
Tiriltunae , , 
Hestehov , 2 , , 2 
Myrmaure , 
Tepperot , 
Kvitmaure , , 
Nyaeryllik , , , 
Høymole , , 
Skogsvinerot , , 
I Akermvnte , , , 
Fella ... , , 
Storsyre 2 , , 
Føllblom , 
Skogatiemeblom , , , 
M"ødurt , , , 
Rødkløver , 2 
Hundek"eks , 3 , 
Vanlig arve , , 
Enasmelle , , , 
Stame,le , , , 
Springlrø 
Skogatorkenebb 
5mbvre , , , 
Leaeveronika , 
Fuglevikke , , 
Prestekrage , , 
SkvallerklI , , 
Skooburkne , 
Enasoleie , 
Bringebær , , , 
Grasatierneblom , , 
Kranm'alke , 
Mariklpe , , 
Strutaeving , 
Rød "onaokblom , , 
Ol , , 
Gullria , , 
Storm.ure 1 
Burot , , 
Smlenakoll , 
~ntrø.t , 
BIAkoll , 
Ugr.sløvetann , 
Kvittistel , 
Kvitkløver , 
BIAklokke , 
Stemorsblom , 
EnQsnelie 
Fieilliol 
Enghumleblom 
Gul frøsferne 

GRASIGRASAKTIGE PLANTER 
Sølvbunke 2 4 3 2 2 
Strandrøyr , 2 2 , , 
Krvpkvein , , 
Rvllsiv , 
Hundekvein , , 
Kveke , , 
Timotei , 3 
EnQsvinael , 
Rødsvinael 3 4 
Skoarørkvein 2 , 
Engkvein 2 2 , 
Storic:vein , 
Englrvtle , 
Flotaras 
Ryll.iv 

MOSER 
Vranamoser , 2 
B"ømemoser 3 , 
Lundmoser 3 
Bladmose 3 
Veimose , , 
Taggmose , 
Strøtomemose 
Fagermose 

Referanse 
3 , 2 
5 4 5 

().08m '-2m 
'00 '00 O 

390a 34Q!L 
Brun'or SumpjordIFinsan Finsand 

80% 30"_ 90.". 
50% 10-;. 20% 
80% 50"_ 20"_ 

0% 60·;' 
50"_ 40% 

'/8 
5110 3/3 616 

4fT 3/6 
414 

'11 11' 

, , , , , , , 
2 3 
2 , , , , 
2 2 , 

, 
, , , 
1 

2 
2 2 

2 , , 
, , , , 

2 

, 

, 3 Lokalt , 

, 

3 , , , 
2 3 3 Lokalt 

2 

, , 

, , 

4 Lokalt 

, , 
2 
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VI:IUII:IYY OD; VI:IYI:ILi:ll>JUIIl>cIllClIY"" .. 
Lokalitet: Voll skule 
Høyde ovar havet: 205 matar 
Vannhastighet: Rolig Substratlbergart I forbygning: Grønnstel" 
Profil"r. Profil 1 
Sonenr. 1 2 3 
Elv8kanttvøe S8 kaD. IV SA 10 11 
Høyde over alv_nivå m G-lm 1·2m 2~10m 

Holllng.grad rRl 15a 15. 40. 
Eks sls'on 19] 200 200g 200g 
Substrattype 
S Iktdeknina% 
- Tras Ud 0"10 0"/. Do/. 
- Busks"11rt 3% 3% 1% 
- Folts lirt 10"10 100"10 95% 
- Bunns Urt 1% 0"10 0% 
- SlfØooSløin-Apen ord gl)"/. 10% 90% 
TRÆR/BUSKER 
Gråer 1/05 1/2 
Rip~ 1/0,2 
B'ørk 1/0,1 
Mandelpil 1/0,5 
Rogn 1/2 
Hogg 1/5 
Rødh Il 
Tysbast 
URTER 
Stak.karse 2 
Uafasløvetann 2 2 2 
Hastehov 1 
Rød onsokblom 1 1 
Krypsolete 2 1 
R IIIk 1 1 2 
Storsy,. 1 1 1 
Rødkløver 1 1 1 
Vanlig arve 1 
EnQsoleie 1 
NYHrylllk 1 2 
Sløke 1 1 
Engminneblom 1 
Amorlkam ølkø 1 
Mødurt 1 4 1 
Vandelrot 1 1 
Gullris 1 
Karvo 1 2 3 
Brønnkarsa 1 
GrauU.rneblom 1 1 
Reinfann 1 1 

karsyJnerot 1 1 
kermynte 1 

Fallsyre 
Tunerve 1 
Kvitkløver 1 
Mvrmaure 1 
Stormaure 1 
Kvltmaura 1 1 
Fuglevikka 1 2 
Kvtttistal 2 
M.rlldlpe 2 2 
Storneste 1 
Hundokjeks 1 
Kvann 
Tiriltunge 1 1 
TV8skleaaveronika 1 3 
G".ldkarva 2 
Dunkjempo 1 
Skjermsveve 1 
FIrkantperikum 1 
Strutseving 
Rødknooo 1 
Skv.llerldll 
Eng1lol 1 

ka ... n.U. 
EnGSoleie 1 
Valurt 
GuisIld ... 
El!Qsnelte 
Høymale 
Sumphauke.kjegg 
Bokkokarso 
Skogsvinerat 
Glattveronika 
Kran.konvall 
Geitrams 
BringetHar 
Tvrlh eim 
Follblom 
Flrblad 
Sorlngl", 
Kratthumleblom 
Storl<lokke 
Gauk_syre 
Krusetlata' 
Skagburl<ne 
Skogs' em_blom 
Turt 
Maigull 
GRAS/GRASAKTIGE PLANTER 
Sølvbunke 2 3 1 
HundraDD 1 1 
Kveka 1 4 1 
Knere"erumoe 1 
Strandrøyr 1 

5 
1 2 1 

1 1 
moe 1 

Imote' 1 1 
Rødsvlnae' 1 5 
Engsvingol 1 1 
Gulaks 1 
Engkvein 1 
KrvDkveln 1 
Myskegras 
Storkvein 
Hundekveke 
Ryllslv 1 
Fjellr.pp 1 
Skoarørkvein 
Gråstarr 
MOSER 
Lundmoser 
Vaikmose 

Profil 2 Referanse 
1 2 3 1 2 
1 10 5 9 5 

<>-O Bm 0,8-1 Sm 
20. 15. 40. 20a 

260g 250g 250g l00g Og 
Finsand FInsand 

0"10 10% 70% 40% 80% 
1% 3% 10% 15% 10"10 
3% 95% 95% 95% 80"/. 
1% 2% 3% 10% 30% 

90% 80"10 10% 60% 

ln 611 3/5 5/13 
l/l 311,5 

2M 
1/0 4 1n 212 

3110 1/3 319 
1/3 

1/05 

1 

1 1 3 
1 

2 3 2 1 2 

1 
1 

1 
1 1 2 1 

1 
2 3 
1 2 1 1 
1 2 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 1 2 

1 

1 
1 1 

1 
1 

1 1 
1 2 1 

1 1 
1 3 1 

1 
1 

l 5 

1 2 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 2 1 
1 

1 
1 1 
1 2 2 
1 4 3 
1 

2 
1 3 2 
1 1 
1 1 

1 1 
1 
1 1 
3 2 
1 1 
1 

1 3 1 1 
1 2 1 

1 
1 
1 3 1 4 1 

1 1 1 
1 

1 

1 

1 
1 1 
1 1 1 1 2 
1 1 

1 2 
1 

3 
3 
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V':U."It:~y OD. vt:y .. ad~JUII~QlIQIY~"'1 
Loulitet: S.t.r 
V.nnhaatlghat: Svart rolig Substratlborg.rt I forbygning: Trondhjomltt 
Profilnr. Profil 1 
Sonenr. O 2 3 4 
ElvokanltY .. so kaO. IVI O BA 11 10 
Høyde ov.r .Ivenlvi m OSm 3m 34m 
HolUnasarad {al 40a 
Eksposis 'on (gl O lOg Oa Ga 
SubstrattvDe annmudderbun Pifelt ord FInsand FInsand 
S Iktdeknlng% 
• Tres Ikt 3% 3% 80% 
·Busks Ild 3% 3% 20% 
- FoKslkt 80"'" 90% 90% 
• bunn.lkt 60% 10% 20% 
- Strø-Stoln-A .. n lord 20"'" 60% 90% 
TRÆR/BUSKER 
Svartvier 1/1l.5 l 419 
Børl< 1/4 llB 519 
Grlaor 1/4 116 llB 
Ist.rvler 111 2J6 
H .. g 1/2 
0'0 
Rogn 111 
Lappvier 
M.ndolpll 
URTER 
Vanlig Tennaks 
NYkketiønn.ka 2 
Nykkov ... lIlIr l 
F.n I kno l 
F IttuMlbl.:i 1 
Kvlttl.tol l 2 3 
Mlødurt l 2 2 
Storsyw. 1 l l 
Rødkløver 2 3 
Harerug l 
Småsnakall l l 
NYNrylUk l l 
Rødknooo l l 
V.nd.lrot l l 

k.,.n.11e 2 3 1 
M.rikåpø l l 
Kvann l l 
J'blom l 
Billklokko l l 
Karvo l l 
Skogstorkanabb l l l 
Enasmalle l 
Kvitmaure l l 
Fualevikke l 2 
Engsoleie l l 
Krv080lole l l 
Bekkeblom 1 neder.t 
Sumomaure 1 nederst 
Smalneldeblom l 
Hunde .ks l l 
Stornesle l l 
Stakaka ... l nederst 
Ryllik l 2 ev.rst 
Sløko l l 
He.tehov 1 lokait 
FIeIRI.tol 
Enghumleblom l 
Myrmaure 
Geitrams l 2 l 
Gullr" l l 
Setermelt l 
Sekkekarse 
Skogs" emeblom l 2 
Enamlnneblom 
Småsyro 1 
Vanlig Arv. l 
EVjelOle1e 
GrasstJ.rneblom l 
Reln'ann l lokalt 
Turt 4 
Tyriheim 4 
Fuglotela l 
Fjellminneblom 
Sumphaukask!eaa 2 
Skogstjerne l 
FeIlflai l 
Kvltve" 1 
nabar 
Flrblod 1 
Brinaøbar l 
Gaukasyre 
Høymol 
Ugrasleve .. nn 
Rød on.okblom 
Kvitkløv.r 
GRASIGRASAKTIGE PLANTER 
Hund.gras 
BllldI.ka 
Sennegras 
Sølvbunke 3 3 2 
Engkvein 2 2 
Enalrvtle l l 
Blel_rr l 
Lundraoo l l l 
Manna_aras l 
Sko....ll_ln l l l 
HundekYeke l l 
Tlmot.1 2 2 
Gm .. rr l 
Ryll.lv l ned.r.t 
Enarapp l l 
SWltt .... rr 1 nederst 
Rtldsvlng.1 l l 
Kveke l 
Eng.vlngel 1 
MOSER 
S'ømemoser 3 
Kltd.mo .. r 3 
Sladmo .. r 3 
Enamose 2 
Lundmoser 3 
Palme mose l 
V.ikmose 2 

Pro.jl2 Re'eranse 
O 2 3 1 2 3 
O BA 11 9 6 

O,Wm ~.2m G-OSm O 5-1 ,5m 15-8m 
42g 8g 50g 42g 

O 340. Ga 40a 40a 40a 
PAIert ord Pt'elt on: Mudd.r FInsand FInsand 

2"'- 1% 40% 70% 
2"'- 1% 40% 40% 10"'" 

90% 90% 20% 80% 80% 
5% 2"'- 5% 10% 20"'" 

10% 20% 95"'" 5% 50"'" 

2/3 315 
116 1/3 116 6110 

1/5 

1/3 
1110 
1/3 

I/1lS 111 
312 

l 
2 
l 
2 
1 

l l l 
1 1 1 1 
l l l 
3 l 

l 

l l 
l l 
l l 2 
l l 2 
l l l 
l l 3 

l l 
l 

l 3 
2 l l 
l l 2 
2 l 

l 
1 nederst l 
2 nederst l 

l l l 2 
l l l 

l nederst 
2 øv.rst 2 

l l l 
l l l 

l 
l 

l 
l l 

l l 

1 
l l 

l 

2 
l 

l 

l 

l 

2 

3 
l l 
l 
l 
l 

1 øverst l 
l 2 

1 nederst 
3 2 l S 2 
2 

2 l l 2 

2 
l l l 
l 3 
l 

1 nederst l 
l l l 

1 
2 

l 

2 
2 1 3 
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Vedlegg 78: Vegetasjonsanalyser 
Lokalitet: Ulset 
Høyde over havet: 550 meter 
Vannhastighet" Svart rolig 
Profilnr" 
Sonenr" 
Elvekantt}'pejse side IV 
Høyde over elvenid (Ill) 
Hellingsgrad (gl 
Eksposisjon (g) 
Substrattype 
S"iktdekning% 
- Tres"ikt 
- Busksjikt 
- Faltsjikt 
- Bunnsjikt 
- Strø-5tein-Apen jord 
TRÆR/BUSKER 
Svartvier 
MandelplI 
Lappvlar 
Gråor 
Bjørk 
Rips 
Istervier 

URTER 
Stskekarse 
Akersrnalle 
Bakkablom 
Krypsoiaie 
Grasst emablom 
Harerug 
Storsyrs 
Mjødurt 
Kvittistel 
Ryllik 
FøUblom 
Vendelrot 
Ugrasløvatsnn 
Fuglevikke 
Kvitkløver 
Hestehov 
Karve 
Vasskår 
Myrmaure 
Nysaryllik 
Engsolale 
Kvann 
Sumphaukaskjegg 
Myrhatt 
Hundak"aks 
Sibirbjønnk"aka 
Stomasla 
Skogstorkanabb 
Gullris 
Skogsremablom 
Engsmella 
Rødknopp 
SmåangkaU 
Bliklokke 
Kvitmaure 
Tyrih"alm 
Sløke 
Rødkløvar 
Ralnfann 
Skogsvava 
Prestekraga 
Satarm"alt 
Fallsyre 
Vassarva 
Høgmola 
Vanlig arva 
Snauvaronika 
Meldastokk 
Tungras 
Då 
Tunbalderbrå 
GRAS/GRASAKTIGE PLANTER 
Nordlandsstarr 
Strandrøyr 
Smårørkvain 
Marigras 
Knarevarumpa 
Lundrapp 
Flaskastarr 
Trådsiv 
Sølvbunka 
Hundakveln 
Skogsøtgras usikker 
FjaUtimotai 
Gråstarr 
Engkvein 
Engrapp 
Rødsvin\lal 
Timotei 
Slåttastarr 
FjaUrapp 
Kveke 
Gulaks 
Skogrørkvain 
Tunrapp 

Substratlbergart I forbygning" Trondhjemltt 
Profil 1 

1 2 
8 8/9 

0"2m 2-2,3m 
30g ~ 
300g 300g 

insandITrondhjemit FlnsandITrondhjemitt 

0% 0% 
0% 0% 
25% 50% 
0% 0% 
80% 60% 

1 1 
1 2 
1 
1 1 

1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 2 

1 1 

1 1 
1 

2 2 
1 1 
1 

1 1 
1 
1 

1 1 
1 1 
1 
1 
1 

1 1 
1 

1 (øvarst 1 
1 

1 (øvarst) 1 
1 

1 1 

1 1 
1 
1 1 
1 

1 (øvarst) 
1 
1 
1 

1 
1 1 

2 2 
1 1 

1 
1 1 

1 1 

1 
2 3 
1 

1 
1 

Referanse 1 Referanse 2 
3 1 2 3 1 2 
6 13 7 6 8 9 

2,3-3,5m O,2..Q,4m O,4-1m 
0-25g 2j! 20g" 25g 5g 5g 
300g 200g 200g 200g 250g 250g 

Finsand/mudder FInsand 

50% 0% 10% 50% 0% 0% 
5% 0% 60% 20% 20% 15% 
80% 80% 80% 90% 25% 70% 

0% 5% 
15% 50% 50% 75% 50% 

5/4 2/0,6 
1/3 1..Q,5 1/2 
1/3 1/0,4 1/1 
1/4 1..Q,6 1/4 

5/13 1/2 
1 

1/0,6 1/1 

1 1 
2 2 1 2 
1 
1 2 1 

2 1 2 
1 1 
1 1 

1 1 1 
2 1 2 
1 1 1 3 

1 1 
2 1 3 1 

1 1 
1 2 1 1 
1 1 1 

2 1 2 1 
3 1 3 3 

1 
1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 
1 

2 1 
1 1 
2 2 
1 1 

1 
1 

1 2 1 2 
1 1 1 

1 3 
1 1 1 
1 1 1 
4 1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

6 1 
1 
1 1 
1 
1 

1 1 2 1 1 
2 
1 

4(lokalt) 2 3 1 2 
1 3 
1 
1 

1 
2 2 

1 1 1 
2 1 2 

1 
1 

1 
3 
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Vedlegg 88: Vegetasjonsanalyser 
lokalitet: Hauafossen 
Høyde over havel: 50 meler 
Vannhastighet: Rolig 
KunBtmattetype 
Sonenr. 
Elvekantlype , se kaP. IV 
Høvde over elvenivå m 
Hellingagrad (gl 
EkBPosls on (gl 
Substrattype 
S IkideknlnQ% 
- Tres Ikl 
- Buakalkl 
- Fells Ikl 
- Bunnalkl 
- Strø-Steln-Jord sikl 
TRÆRlBUSKER 
Gråor 
Svartvier 
B ørk 
Ørevier 
Hegg 
Blokkebær 
Furu 
Sele 
Røss~g 

URTER 
Nyseryllik 
Marikåpe 
Myrflol 
IFjelimarikåpe 
Føllblom 
Mjødurt 
Kviikløver 
~solele 
Blåkoll 
Gullris 
~lIk 
Sk~svave 

Løvetann 
ElI9solele 
Vendelrot 
Brinaebær 
Sirulseving 
Sløke 
~msure 
Slorsvre 
SkogBleme 
Amsrlkam eike 
Legeveronika 
IAkarsmelie 
Tepperol 
Stor myrflol 
Småsvre 
Skogst emeblom 
Turt 
Blåknopp 
Bekkeblom 
Snauveronlka 
SprIngfrø 
GeIlrams 
Skoldbærer 
Då 
Hengavlng 
SkogBlorkenebb 
Geukasvre 
Rrkantperlkum 
SI ernealldre 
F1ellsyre 
Seuetelg 
GRAS/GRASAKTIGE PLANTER 
Sølvbunka 
GeItsvingel 
EngkveIn 
Engfrylle 
nmotel "'ndivid 
SIrandrøyr 
Trådsiv 
Gulaks 
Rødsvinge. 
EIIgI"@JlP 
Flotgras 
Sltc)grørkveln 
Senn~ras 
Hunde!lres 
MOSER 
KIldemosar 
Tuebladmose 
Vrangmose 
Slorb ønnmosa 
En!lmosa 
Fagermosa 
Torvmosa 
Furumose 
Levermoser 
Bleikklo 
Kvstkransemose 
Sandgråmosa 
Einerbjørnemose 

Substrat/bergart I forbygning: Gneis 
Matte I (plaslnettlng) 

l 2 
BA 5 

O,4-0,Bm O,B-2m 
30g 25g 
350g 35013 

Stein/grua Sand 

15% 80% 
15% 30% 
20% 90% 
30% 50% 
60% 40% 

2J3 615 
I/I 
I/I 1/2 

1/0,3 

l l 
l 
I l 
I 
I 
l l 
I 
2 2 
I I 
I l 
l l 
l l 
l 

l 
2 
2 
1 
l 
l 
I 
I 

1 
1 
l 

l 
1 l 

3 4 
l 

I 3 
I 1 

l 
l 
l 

l I 

1 en POP. 

2 
2 
l 
I 3 

3 
1 
1 
I 

3 
BA-B 

2-3,5m 
35g 

350g 
Sand 

20% 
5% 
90% 
70% 
30% 

2J2 
1/0,2 
I/I 

l 

I 

I 
I tet IndJ 

I f"nd. 
1 el'nd. 

l 
I 

3 

4 

l 

I 

2 
1 ellnd. 

4 

2 
1 

Matte 2 (uregeil Matte 3 (fibermatte 
l 2 3 l 2 3 
5 BA 5 BA 5 BB 

0,4~,8m O,B-2m 2-3,5m O,4..0,8m O,B-l,5m 1,5-3,5m 
30g 20~ 35g 30g 25g 35JL 

34013 340g 34013 34013 340g 340g 
Grus Sand Sand rua/Blei Sand Tvnlsandla 

15% 80% 15% 15% 60% 10% 
15% 20% 5% 10% 30% 3% 
20% 90% 90% 20% 70% 10% 
30% 50% 70% 40% 50% 90% 
60% 30% 30% 60% 50% 15% 

2J3 6/6 3/6 1/0,5 5/4 2J3 
l/O 3 

1/2 1/2 1/2 
1/0,5 

1~,3 

l etlnd. 
1/0,4 1/0,5 

l etlnd. 
l en POP. 

l l l l 
I 
l I l l l 

I l I 
l 

l 
2 2 I 2 

I 
I l l 

I lellnd. 
l l l 

l l 
I I l 
l l l l 

1 etlnd. 
l 

I I l 
I l 

1 I 
I I l I 

1 1 l 

1 
I 

1 etlnd. 
I ellnd. 
1 ellnd. l 

I ellnd. 
I 
l 
1 1 
I I 

I ellnd. 
I en POP. 1 en POP. 

I 
1 
l 

l ellnd.) 

3 5 3 3 3 

1 3 5 l 3 2 
l 1 I 

l l 
l I 

1 l 
1 2 1 2 l 

1 
1 
1 

1 (en pop. 
1 (ellnd. 

2 2 
2 3 

I 
I 3 4 1 2 

3 2 2 

1 

1 
1 l 
2 6 
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lIeolegg ~ø: lIegetaSlonsanalyser 
Lokalitet: -Nybrua" 
Høyde over havet; 55 meter 
Vannhastighet: Rolig Substratlbergart I forbygning : Gneis 
Profil"r. Profil 1 
Sonenr. 1 2 3 
Elvekanttype s. kap. I 9 5 BA 
Høyde ovar .tv.nlv' m O.2-07m 07-17m 17-3 Sm 
Helllng.grad {gl 2Sg 20g 3Sg 
Eksøos's on {a} 1600 1600 1600 
Substrattype . St.ln/sand Fln .. nd Torv 
5 Iktdaknlng% 
- Trulkt 20% 90% 40% 
- Buska Ild 40% 20% 10% 
- Folts llet 80% 70% 8O"k 
- Bunns Ud 80% 
- Strø-St.tn.Aøen ~rd 
TRÆR/BUSKER 
LaDPvier 
Fu", 
Svartvier 1/2 1/2 1 
Gr~r 2/4 6fT 2/4 
Bork 111 1/2 
Solje 1 1/2 111 
Roan 111 
Røul ng 1 

URTER 
kennynt8 

Gulldusk 
LaQtiveronlka 
Tlriltun • 
Marikj .. 1 
Geitrams 1 2 2 
Ny .. IIIk 2 2 1 
KrvPSOloio 2 1 
Myrmau ... 1 1 
Vandelrot 1 1 
Mødurt 1 1 1 
V.lkvaronlka 1 
Bokk.blom 1 
Storsvra 1 1 1 
A",.rikomjelko 1 1 
Vanlla arva 1 
Engsolaie 1 1 
Føllblom 1 
BIAknopp 1 1 
Brinoobaor 1 2 3 
Kvitkløver 1 
Tap.,.rot 1 2 
Hest_hov 1 1 1 
Snauvaronlka 1 
Skjennsvave 1 1 
F aUmarikipe 1 .tlnd. 
Myrllol 1 1 
Gullri. 1 1 1 
Fell.yre 
FIrkantperIkum 
Sløko 1 1 
Grautlerneblom 1 
Blikoll 1 1 
F lIminneblom 1 
Ryllik 1 
lavetann 1 
D6 1 
Sm6enakoll 1 etlnd. 
Skold_rer 1 
SkoGstierne 1 3 
Tepperot 2 
SkNbbaor 2 
Skogsveve 1 1 
SmII.vre 1 
Malblom 1 
Turt 1 
Broddtolg 1 etlnd. 
Storne." 1 etlnd. 
Skogsvinerot 1 etlnd. 
Bliklokke 1 etlnd. 
Spring"" 1 etlnd. 
Skoost emeblom 1 etlnd. 
Fugletelg 1 
øventrøst 
Hengeving 
Skoostorkenebb 
Blib.r 
Jordbllr 
K ... ttmølke 
Skooburkne 
GRAS/GRASAKTIGE PLANTER 
S.lvbunke 4 2 
Flota .... 1 
Rødsvlnoel 2 2 3 
Ryllslv 1 
Gulaks 1 1 
St ... ndrllyr 1 1 
Engllvoln 1 2 3 
Hundekvein 1 
BIAloDD 1 
H6rfrv1lø 1 
Storlrytio 1 
Smylø 1 et Ind. 
SIAttestalT 1 
Timotei 1 
SkoGrllrkveln 1 
Krypkvein 
Enorrvtlø 
MOSER 
Storkransemo .. 
Furumo .. 
Torvmo .. r 2 
Tagamo .. 1 2 
Klldemo .. r 1 
Engmo .. 
Elnerb ømemo .. 3 
Engmose 1 
TveblMlmoser 
Vanlig b)ørnemosa 

Profil 2 
1 2 3 

BA 5 5 
04~8m OS·13m 13-5m 

2Sg G-10g 25. 
360a 360a 

SmAstelnat SandIFIngrus A: Blokk - B: Tynn torv 

5"- 30% 30% 
10% 20% 20% 
SO% 10% A:10%B:75"-

80% 30% 
5"- Blokk 60% 

1/05 
1/05 1/05 

1/05 
1/2 4135 4IS 

1 mange_mi 1/0.2 
1/2 111 

1 .t Ind. 1 .tlnd. 

1 
1 
1 1 

1 at Ind. 1 

1 atlnd. 
1 1 1 
2 
1 
1 

1 

1 1 
1 

1 
1 manaelnd. 1 

1 
1 1 
1 

1 

1 
1 
1 

2 1 1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 1 
1 1 

1 

1 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 2 1 

2 1 2 

1 1 

1 2 3 
1 et Ind. 

1 
1 

1 

1 
1 1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 3 3 

2 
1 
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Vedlegg 10B: Vegetasjonsanalyser 
lokalitet: Kvendbø 
Høyde over havet: 60 meter 
Vannhastighet: Stor Substratlbergørt I forbygning: Gneis 
Profil nr Profil l Profil 2 
Sonenr l 2 3 l 2 3 
Elvekanttype se kaP. IV l 8B 5 l 8815 11 
Høyde over elvenivA m O-O,7m O,7-2,7m 2,704m O-O,7m O,703m 304m 
HellIngsgrad (g) 2511 35g 0-3511 2511 3511 0-35g 
Eksposls on (g) 40011 40011 40011 20011 20011 20011 
Substrattype Blokk Blokk Jord Blokk Blokk Torv 
S·ikldeknlng% 
- Tres IkI 0% 5% 25% 0% 30% 30% 
- Busks IkI 0% 5% 20% 0% 10% 15% 
- Felts IkI 1% 1% 60% 1% 10% 50% 
- Bunns IkI 1% 80% 70% 1% 60% 
- Strø-Stein-Apen ord 99% 20% 30% 99% 40% 
TRÆR/BUSKER 
Furu 1/0,3 
Hegg 1/0,4 
GrAor 1/3 4/4 3/4 3/4 
Rogn 1/0,3 1-0,2 
Røsslyng l 
BJørk 1-0,2 l 
Sølwler 1/0,5 l 
Ørevier 1/0,5 
Tyttebær l 
Sel e 1/0,5 l 
lappvier 1/0,6 
URTER 
Marikil~ l l l 
EnQsoleie l l l 
Fjellsyre l 
Storsyre l l 1 
M)'rflol l l l 
Bekkeblom l l 
NyseryllIk l l l l 
Føllblom l l l 2 
Amerikam ølke l l 
Vendelrot l l 
Bringebær l l l l 
Myrmaure l l 
Skogburkne l l 
Gullris l l 
Geitrams 1 2 l 2 
Gaukesyre l 
Skogsveve l 
Srn6syre l 
Hestehov l 
Fjellmarlkilpe l 
Setergråurt l 
Kvitkløver l 
Krypsoleie 1 l 1 
SkoQstorkenebb l 
Rødkløver l 
Tepperot l l 2 (øverst) 
Fuglevikke 2 
Lageveronika l 
Turt l et Ind.) 
Rød onsokblom 1 
Skermsveve l 
Sløke l 
Kvitsoleie l 
Skogst erneblom l 
Løvetann l 
BIAkoll l 
VanIIll arve l 
M ødurt l l 
DA l 
Kvitveis l 

GRAS/GRASAKTIGE PLANTER 
Sølvbunke 1 l l l 2 2 
Krypkvein l 
Engfrytle l l l 
Rødsvingel l 3 1 3 
Geitsvingel l 
Gulaks l l l 

Engkvein l 4 l 2 
Timotei l 
Hundekveke l 
Skogrørkvein l 

MOSER 
SandgrAmose 2 6 l l 4 2 
EInerbJørnemose l 3 l 3 
Engmose 2 
Torvmoser l 



Vedlegg 118: Vegetasjonsanalyser 
Lokalitet: Pølsesjø v/Fossåa 
Sonenr. 1 2 
Substrattype Elvesnellesump Gråorskog_ 
TRÆR/BUSKER 
Gråor 6 
Stortranebær 1 
Svartvier 2 
Ørevier 2 
URTER 
Elvesnelle 5 _(lokalt) 
Gulldusk 1 
Myrhatt 4 , 
Krypsoleie 1 1 
Stor myrfiol 1 1 
Vendelrot 1 1 
Skjoldbærer 1 1 
Myrmaure 1 
Myrmjølke 1 
Sløke 2 
Bukkeblad 1 
GRAS/GRASAKTIGE PLANTER 6 
Sølvbunke 2 4 
Flaskestarr Sjlo ka It) 
Skogrørkvein 1 3 
Blåtopp 1 2 
Trådsiv 1 
Hundekvein 1 
Duskull 1 
MOSER 
Bjørnemoser 4 
Torvmoser S (lokalt) 




