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Forord
Som en videreføring av NVE rapport nr. 102-2015 «Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med
planlagt småkraftutbygging» har NVE fått utarbeidet en rapport med utdypende informasjon om moser og
lav langs små vassdrag i Norge og tre faktaark for kartlegging av hhv. naturtyper, moser og lav i
småkraftprosjekter. Faktaarkene skal på en kortfattet og oversiktlig måte beskrive viktige
kartleggingsteknikker og regionale miljøforskjeller samt enten nevne viktige naturtyper og arter eller angi
kilder der slike er oppgitt.
NVE håper med dette å kunne hjelpe konsulenter og andre aktører til å få frem viktig og
forvaltningsrelevant informasjon når norske vassdrag skal utredes og kartlegges.
Prosjektet er gjennomført av Miljøfaglig Utredning AS i samarbeid med BioFokus. Geir Gaarder ved
Miljøfaglig Utredning AS har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Det rettes en takk for
godt samarbeid.
Konklusjonene i rapporten står for forfatternes egen regning og representerer ikke nødvendigvis NVE sitt
syn.

Øystein Grundt
Seksjonssjef

Auen Korbøl
Prosjektleder

Referanse:

Gaarder, G., Høitomt, T. & Klepsland, J. T. 2017. Moser og lav langs små vassdrag i Norge. NVE‐
rapport 50‐2017. 37 s.
Referat:

En rekke krevende nasjonalt og dels internasjonalt sjeldne og truede lav‐ og mosearter er i mer
eller mindre sterk grad knyttet til livsmiljøer langs små og middels store vassdrag i Norge. Som
følge av utbyggingspress mot slike vassdrag, spesielt småkraftverk, har det vært et økende for‐
valtningsfokus mot dette artselementet. I denne rapporten er det gitt en oppsummering av
hvilke arter vi kjenner som er knyttet til slike miljøer, samt litt om deres økologi og utbredelse.
På grunnlag av erfaringsbaserte vurderinger av artene sin tilknytting til nøkkelhabitater langs
vassdrag har vi kommet fram til 43 rødlistede moserarter og 47 rødlistede lavarter som spesielt
relevante, i alt 90 arter. Disse er i neste omgang delt inn i 6 ulike habitater for moser og 7 habi‐
tater for lav. Deretter er kunnskapsnivå, økologi og utbredelse kortfattet omtalt. Fylkesvis ut‐
bredelse er vist i egen tabell, og regionale trender er analysert. Til sist er det også foretatt en
kort gjennomgang av relevante karplanter knyttet til bekkekløfter og små vassdrag.

FORORD
Miljøfaglig Utredning AS har, i samarbeid med stiftelsen BioFokus, på oppdrag fra NVE utarbeidet
tre faktaark. Som ledd i dette arbeidet har det samtidig vært ønskelig å framskaffe og systematisere
en del kunnskap omkring relevante lav og moser, som to av faktaarkene omhandler. Denne rappor‐
ten presenterer resultatene av denne kunnskapsinnhentingen. Rapporten er samtidig å betrakte
som del av NVE sin oppfølging av NVE sine etterundersøkelser av flora og naturtyper i småkraftsa‐
ker (Gaarder & Høitomt 2015).
Kontaktperson for oppdragsgiver NVE har vært Auen Korbøl, som takkes for kommentarer og inn‐
spill.
Geir Gaarder fra Miljøfaglig Utredning AS har vært prosjektansvarlig, og med Torbjørn Høitomt og
Jon T. Klepsland fra BioFokus som medarbeidere.
Flere andre fagpersoner har samtidig gitt innspill til rapporten, se egen oversikt i referanselista, ka‐
pittel 5.4. Disse takkes alle for sine viktige faglige innspill.

Tingvoll/Bø i Telemark/Oslo, 26.05.2017

Miljøfaglig Utredning AS/BioFokus

Geir Gaarder

Torbjørn Høitomt Jon Tellef Klepsland

2

INNHOLD
1

INNLEDNING ................................................................................................................................... 4

2

MATERIALE OG METODE ................................................................................................................ 6
2.1
MATERIALE ............................................................................................................................. 6
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2

METODER ............................................................................................................................... 8
2.2.1
2.2.2
2.2.3

3

Generelle kilder .................................................................................................................. 6
Kunnskapsgrunnlag for moser ............................................................................................ 6
Kunnskapsgrunnlag for lav.................................................................................................. 7
Utvalg av arter .................................................................................................................... 8
Nøkkelhabitat og utvalg av naturtyper .............................................................................. 8
Vurdering av relevans ......................................................................................................... 9

RESULTATER .................................................................................................................................. 11
3.1
MOSER ................................................................................................................................. 11
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.2

LAV ...................................................................................................................................... 15
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

3.3
3.4

Arter på død ved i og langsmed små og mellomstore vassdrag ....................................... 11
Arter knyttet til yr‐ og sprutsoner ved fosser og stryk ..................................................... 12
Arter knyttet til bark og greiner av løvtrær i fuktig miljø ................................................. 12
Arter knyttet til fattige bergvegger og ‐knauser i særlig oseaniske områder ................... 13
Arter på kalkberg eller annet kalkrikt bergsubstrat.......................................................... 13
Arter knyttet til steiner, berg eller røtter under øvre flommål ........................................ 14
Arter på trær, særlig gran, i fosserøyk .............................................................................. 15
Arter på loddrette berg, høy luftfuktighet men lysåpent ................................................. 17
Arter på tørt substrat under overheng (bergvegger, hyller, rothuler m.m.) .................... 18
Arter på fuktig ved, stubber og humus ............................................................................. 19
Arter på skråberg og steiner i flomsona langs vassdrag ................................................... 20
Arter på gran i kløfter og bekkedaler med høy luftfuktighet ........................................... 21
Arter på boreale lauvtrær i kløfter og bekkedaler med høy luftfuktighet ........................ 22

FYLKESVIS UTBREDELSE TIL UTVALGTE LAV OG MOSER ................................................................... 24
KARPLANTER I BEKKEKLØFTER OG SMÅ VASSDRAG ........................................................................ 35

4

LITTERATURKILDER ....................................................................................................................... 36
4.1
GENERELT ............................................................................................................................. 36
4.2
MOSER ................................................................................................................................. 36
4.3
LAV ...................................................................................................................................... 37
MUNTLIGE KILDER.................................................................................................................. 37
4.4

5

VEDLEGG ....................................................................................................................................... 38

1 INNLEDNING
Norge er et land preget av rikelig med vann i mange former. Topografi og klima gir grunnlag for re‐
lativt høye nedbørsmengder, humid klima med begrenset fordamping og stor variasjon i vassdrags‐
miljøer, der dramatiske kløfter og fossefall utgjør et karakteristisk trekk. Her trives ikke minst lav og
moser.
Mange moser og lav er sterkt fuktighetskrevende, og miljøer langs små og store vassdrag har vist
seg å ha et spesielt stort mangfold av arter i disse gruppene. For flere arter er forekomstene i Norge
av de største og viktigste i Europa. Samtidig er mange av disse sjeldne og i tilbakegang og regnet
som truet av utryddelse. De interessante artene i disse miljøene kan grovt sett føres til et lite utvalg
av relevante naturtyper langs vassdragene. Fossesprutsoner og bekkekløfter er de mest åpenbare,
men også andre miljøer er relevante, deriblant flere skogstyper.
Med den store satsingen på utbygging av småkraftverk i små og middels store vassdrag de siste 10‐
15 årene har dette mangfoldet av lav og moser kommet i spesielt fokus, og vassdragsmyndighetene
har særlig vektlagt dem når de har kommet med veiledning, stilt krav om utredninger og ved senere
vurdering av konsesjonssøknader for utbygging.
En nylig utført evaluering av småkraftprosjekt (Gaarder & Høitomt 2015) dokumenterte likevel at
utredningene ofte i svært mangelfull grad har klart å fange opp de mest forvaltningsrelevante lav‐
og moseartene. Behovet for en forenklet framstilling av relevante moser og lav i disse miljøene ble
derfor etterlyst.
Det finnes en del faglitteratur som er både viktig og nødvendig for å kunne utføre faglig solide ut‐
redninger av lav og moser ved tiltak i og langs små og middels store vassdrag. Denne litteraturen er
likevel stort sett dårlig tilpasset slike prosjekt. Den er vanligvis enten av en mye mer generell karak‐
ter og gir lite informasjon om hva og hvordan en bør gjennomføre en god kartlegging, eller det er
snakk om mer rene registreringsrapporter som bare presenterer kartleggingsresultater og ikke opp‐
summerer kjent kunnskap eller forsøker å gjøre denne pedagogisk lett tilgjengelig.
I faktaarkene som følger denne rapporten er det forsøkt å møte disse behovene. Faktaarkene og
denne rapporten oppsummerer en del viktig kunnskap om lav og moser langs slike vassdrag i Norge.
Fokuset er samtidig mot framtidig bruk for kartleggerne av dette mangfoldet når det planlegges til‐
tak i og inntil vassdragene. Faktaarkene kan derfor være relevante for alle som har behov for å gjøre
kartlegging av naturmangfold i og langs vassdrag.
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Figur 1 Elvekløft i øvre deler av Gudbrandsdalen (Fagerliåe i Sel kommune) med en ganske stor og typisk utformet foss.
Slike fossefall kan danne utgangspunkt for artsrike fossesprøytsamfunn. Dette slår likevel ikke til her, både som følge av
tilsynelatende harde, tørre berg og at det er furu og ikke gran eller lauvtrær som står i nedkant av fossen. For mange spe‐
sialiserte arter ville det sannsynligvis også vært positivt om det hadde vært mer trær og mindre bergvegger rundt fosse‐
gryta. Foto: Geir Gaarder
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2 MATERIALE OG METODE
2.1 Materiale
2.1.1 Generelle kilder
Vurderingene av hvilke arter og naturtyper som er særlig relevante i småkraftsammenheng baserer
seg på en kombinasjon av eksisterende nedskrevet kunnskap fra rapporter og databaser kombinert
med erfaringer gjort av forfatterne og andre ressurspersoner. Viktige rapporter om dette temaet er
NVE sin rapport «Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging»
(Gaarder og Høitomt 2015) og NINA‐rapportene «Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i
Norge. Sammenstilling av registreringene 2007−2010» (Evju (red). 2011) og «Småkraftverk og
sjeldne moser og lav. Kunnskap og kunnskapsmangler» (Evju m.fl. 2011). Også grunnlagsvurde‐
ringene til den norske rødlista for arter (Henriksen & Hilmo 2015) har vært en viktig kunnskapskilde.
I tillegg er det hentet mye relevant informasjon fra mange av det store antallet biomangfold‐rapp‐
orter som er skrevet i forbindelse med utbyggingsplaner de siste tiårene.
2.1.2 Kunnskapsgrunnlag for moser
Kunnskapsgrunnlaget for moser i Norge er i rapporten «Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge
2015» (Elven og Søli (red.) 2016) vurdert som svakt til akseptabelt (trinn 2‐3 på en skala fra 0‐5 der
0 angir ingen kunnskap og 5 angir sikker kunnskap). Unntaket er torvmoser og nålkapselmoser som
er vurdert på trinn 4 (god kunnskap), men disse gruppene er mindre aktuelle langs små vassdrag.
Det er stor variasjon innen ulike mosegrupper og angitt kunnskapsnivå er gjennomsnittsverdier.
Rapporten vurderer kunnskapsgrunnlaget for de ulike artsgruppene på tre nivåer: taksonomi, utbre‐
delse og økologi. For moser er kunnskapen rundt utbredelse noe svakere enn de to andre nivåene
og er vurdert som svak for alle mosegrupper unntatt torvmoser og nålkapselmoser.
Også for mange av moseartene på den norske rødlista for arter fra 2015 er kunnskapen om utbre‐
delse svært mangelfull. For enkelte arter har vi en nokså sikker fylkesoversikt med tilhørende lave
mørketall, mens vi nesten ikke har kunnskap om mange andre arter. Mange av de dårligst kjente
artene er plassert i kategorien DD – datamangel, men også blant artene i andre rødlistekategorier
er det stor usikkerhet rundt både utbredelse og økologi. Manglende kunnskap om utbredelse kan i
mange tilfeller kompenseres med et sannsynlig mørketall. Manglende kunnskap om økologi gjør
derimot vurderingsjobben vanskelig. Ny kunnskap fører til at arter justeres ned ved nye revisjoner
av rødlista, men det er også arter som enten får uendret eller skjerpet kategori. Det at mange arter
flyttes til en lavere kategori er en logisk del av bruken av føre‐var prinsippet som den internasjonalt
etablerte metodikken for rødlistearbeid legger opp til. Etter hvert som kunnskapsnivået om de ulike
artene bedres vil også artens plassering på rødlista stabiliseres, helt til trusselbildet eventuelt end‐
res.
Rødlista for arter fra 2015 oppsummerer i praksis kunnskapen vi hadde tilgjengelig om artene ved
utgangen av 2014. For mosene så vi i 2015 nokså store endringer fra den forrige utgaven av rødlista
som ble utgitt i 2010. Mye ny kunnskap har tilkommet også etter 2014, og denne rapporten inklude‐
rer den kunnskapen som finnes per april 2017. Forfatterne har selv svært mye relevant felterfaring
med mange av de omtalte artene de siste årene, men har også løpende kontakt med andre mose‐
eksperter, i første rekke Kristian Hassel ved NTNU Vitenskapsmuseet og Hans H. Blom ved Nibio.
Kunnskapsnivået om rødlistede moser knyttet til vassdragsnære miljøer skiller seg ikke nevneverdig
fra andre miljøer, men noen arter i dette miljøet har blitt viet noe ekstra oppmerksomhet de siste
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årene. Eventuelle sprik i kunnskapsnivået om artene mellom de ulike nøkkelhabitatene er angitt un‐
der beskrivelsen av hvert enkelt nøkkelhabitat.
2.1.3 Kunnskapsgrunnlag for lav
Rapporten «Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2015» (Elven og Søli (red.) 2016) behandler
ikke lav som en egen enhet, noe som taksonomisk sett er korrekt siden lav er en symbiose mellom
sopp og grønnalger eller blågrønnbakterier. De aller fleste arter finnes innenfor klassen Leca‐
noromycetes (”kantlaver”) (vel 80%), men det er også noen i klassen Arthoniomycetes (”flekklaver)
og Lichinomycetes (”tanglaver”). For alle tre vurderes kunnskapsnivået som svakt, både i forhold til
taksonomi, økologi og utbredelse.
Kunnskapsstatusen for lav er dermed tilsynelatende litt dårligere enn for moser. Som for moser er
det stor variasjon i kunnskapsnivået mellom ulike arter og slekter, men vi vurderer denne som enda
større for lav. Dette er godt beskrevet av Timdal (2015) i arbeidet med den nyeste rødlista, og hans
vurderinger gjengis derfor ordrett her: ”Vår kunnskap om Fastlands‐Norges lavflora er ujevn. Blad‐
og busklavene må sies å være relativt godt kjente (se f.eks. Krog mfl. 1994), og gjennomsnittlig opp‐
dages det bare ca. én ny art i året i Norges flora. Enkelte grupper av busklav er riktignok fortsatt
dårlig forstått taksonomisk, for eksempel komplekser innen slektene brunskjegg Bryoria, saltlav Ste‐
reocaulon og strylav Usnea. Skorpelavene er generelt langt dårligere kjent, både taksonomisk (dvs.
hvordan artene skal avgrenses og klassifiseres) og floristisk (dvs. angående deres forekomst i
Norge). Unntak finnes, for eksempel er knappenålslavene og arter som danner skjell eller lober godt
kjente.”
Mange av de viktigste, hittil kjente lavartene som er relevante i småkraftsammenheng tilhører nett‐
opp busk‐ og bladlav eller knappenålslav. Riktig nok inkluderer dette noen arter fra de nevnte prob‐
lematiske gruppene strylav og saltlav. Dette endrer likevel ikke på hovedbildet av at kunnskapsni‐
vået for mange relevante lavarter er bedre enn for moser. De aller fleste lavartene som vi oppgir i
vår liste som særlig relevante langs små vassdrag tilhører de med akseptabel til god kunnskap (trinn
3‐4), i det minste når det gjelder taksonomi og hovedtrekk i utbredelse og økologi. Et visst unntak
for sistnevnte kan nok være deres krav til luftfuktighet. Selv om det også der finnes en god del rele‐
vante og viktige kilder, også fra Norge (se eksempelvis Gauslaa 2014), så har det vist seg vanskelig å
anvende dette hittil blant annet i forhold til vassdragsreguleringer (deriblant konsekvenser av mins‐
tevannføring). Samtidig påpeker Timdal (2015) en annen viktig svakhet ved kunnskapsnivået om lav,
som er særlig relevant i denne sammenheng: ”Et annet element som tidligere har vært lite påaktet
er fuktighetskrevende, steinboende arter i bekkekløfter som kan være truet av vannkraftutbygging
(småkraftverk).” Andre fagfolk har muntlig påpekt at det bør kunne være både uoppdagede arter i
Norge og flere arter som kunne vært ført opp på rødlista innenfor dette elementet.
Det er viktig å være klar over at nøyaktigheten i kunnskapsnivået også varierer betydelig mellom de
ulike kunnskapsparameterne som (Elven og Søli (red.) 2016) nevner. Vi kjenner i hovedtrekk ganske
godt til hovedutbredelsen til de fleste lavartene. For mange kan det bare forventes små framtidige
endringer her, så sant en unntar utpostforekomster/satellitter, som for lav ikke sjelden kan opptre
svært langt fra hovedområdet. Mens det fremdeles på 1990‐tallet ble oppdaget mange viktige leve‐
områder for busk‐ og bladlav og knappnålslav, som endret vår forståelse av deres utbredelse i
Norge, så har dette falt vesentlig utover på 2000‐tallet. Dette kan illustreres ved tre av de utvalgte
artene på vår liste, som alle har vært spesielt ettersøkt de siste årene, i forbindelse med at de har
vært utredet som mulig prioriterte arter. For huldrestry Usnea longissima (EN) har det på tross av
omfattende søk ikke vært noen endringer i utbredelsesmønsteret siden midten av 1990‐tallet (Jans‐
son 2010), og den hittil siste utpostlokaliteten ble funnet i Hordaland tidlig på 2000‐tallet. Granfilt‐
lav har hatt enkelte justeringer av mønsteret, med funn av viktige utpostlokaliteter rundt 2000
(Klepsland 2013). For elfenbenslav har det derimot ikke vært viktige endringer, med siste utpostlo‐
kalitet funnet på midten av 1980‐tallet (Hofton 2015). Disse grunnlagsarbeidene for handlingsplaner
for arter og naturtyper gir noe av den grundigste og beste oppsummeringen av kunnskap som er
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tilgjengelig i Norge, og de bør være et sentralt faktagrunnlag for alle som arbeider med kartlegging
av relevant naturmangfold. For små vassdrag er foruten de nevnte faggrunnlagene også et arbeid
med regnskogsarter i Trøndelag aktuelt (Holien 2015), samt for utvalgte karplanter i Finn‐
mark/Nord‐Troms (Arnesen m.fl. 2013) og fossesprøytmiljøer (Ihlen & Eilertsen 2011).
Som det kommer fram av blant annet de nevnte faggrunnlagene, så er kunnskapen om økologien
gjennomgående noe mer vag og usikker. Vi kan nok ha en ganske presis forståelse av hva slags mil‐
jøer de vokser i og substratet de vil vokse på, men vi kjenner mindre til hvorfor de vokser der, og
enda dårligere til hvordan endringer i miljøet virker inn på bestandene. Bestandsovervåkinger og
ikke minst oppfølging av forekomster av lav som har vært utsatt for spesifikke ytre inngrep, har det
hittil vært svært lite av i Norge. Det har vært gjort noe for fuktkrevende arter i Trøndelag (Holien &
Prestø 2008), men da rettet mot problemstillinger knyttet til skogsdrift og i mindre grad relevant for
vassdragsreguleringer.

2.2 Metoder
2.2.1 Utvalg av arter
Det er ikke slik at de utvalgte mose‐ og lavartene alltid påvirkes negativt av småkraftutbygging.
Hvordan en art påvirkes av et inngrep bestemmes blant annet av inngrepets art og hvor optimalt
habitatet i utgangspunktet var på den gitte lokaliteten. For noen av artene er småkraftutbygging en
direkte trussel, i de fleste tilfeller som følge av endret vannføringsregime eller fysiske inngrep, mens
andre arter påvirkes mer indirekte eller tilfeldig. Slike arter kan likevel være sentrale i vurderingen
både av naturverdi og påvirkningsgrad, og er derfor viktige i registreringssammenheng.
Vi har valgt å ta utgangspunkt i alle rødlistede arter som vi antar har mer enn 25 % av den norske
totalbestanden i vassdragsnære miljøer. De aller fleste artene som er inkludert i denne sammenstil‐
lingen er avhengige av stabilt forholdsvis høy fuktighet på en eller annen måte, enten det er i form
av fosserøyk, rennende vann, høy og stabil luftfuktighet eller sigevann på berg.
Utvalget av arter tar utgangspunkt i norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015), der artene
blant annet er grovinndelt etter voksested. Denne inndelingen lar seg ikke overføre direkte for bruk
i dette arbeidet, men svært mange av artene angitt i naturtypene «ferskvannssystemer» og «flom‐
sone» er inkludert i vårt arbeid. I tillegg inngår mange arter angitt i naturtypen «berg, ur og grunn‐
lendt mark» og «skog». Den endelige vurderingen av hvilke arter som skulle inkluderes baserer seg i
stor grad på kjent funnfrekvens av artene i aktuelle miljøer. I dette arbeidet har en kombinasjon av
informasjon fra Artskart og felterfaringen forfatterne og andre ressurspersoner sitter med vært ut‐
slagsgivende.
2.2.2

Nøkkelhabitat og utvalg av naturtyper

Noen naturtyper er særlig relevante i vassdragsnære miljøer. Vi har her valgt ikke å holde oss
strengt til noen etablerte navnetradisjoner eller definisjoner av norske naturtyper. Vi har særlig to
relevante systemer som kunne vært brukt – NiN (Natur i Norge) og Miljødirektoratet sine oversikter
over verdifulle naturtyper. Problemet er for sistnevnte system sin del at dette fortsatt er under ut‐
vikling, der et endelig inndelingssystem med tilhørende navnsetting fortsatt mangler. NiN ligger
med sin versjon 2.0/2.1 i større grad fast, men vi har behov for å beskrive en del miljøkombinasjo‐
ner der NiN ikke har utviklet et fast navnesystem. Til sist vil vi trekke fram at denne rapporten er
ment å gi en praktisk rettet oversikt over mangfoldet av rødlistete moser og lav tilknyttet miljøene
de lever i, slik at kartleggerne klarer å identifisere disse. Det er derfor viktigere for oss å bruke be‐
greper som er intuitive ved praktisk feltarbeid, framfor en svært presis, men gjerne tungt forståelig
definisjon og navnebruk. Så får vi bare håpe at vi har lyktes gjennom de nokså enkle og generelle
navnene vi har benyttet. Av denne grunn forsøker vi oss heller ikke på å gi noen presise definisjoner

8

av begrepene her. Hvis noen ønsker å opparbeide seg en er presis forståelse av hvordan de ulike
miljøene kan deles inn så anbefaler vi heller å gå inn i bakgrunnsdokumentene for NiN, ikke minst
de grunnleggende hoveddokumentene (som Halvorsen m.fl. 2015a, 2015b). Forhåpentligvis er ikke
vår navnebruk mer avvikende fra dette enn at det bør være mulig å knytte våre miljøomtaler til be‐
grepene og typene som er beskrevet i NiN.
Begrepet nøkkelhabitat krever likevel en kort kommenter, siden dette utgjør vårt grunnlag for både
artsinndeling og miljøbeskrivelser. Dette er et sett med naturmiljøer og elementer der vi anser arts‐
mangfoldet som potensielt særlig utsatt for negativ påvirkning fra små vannkraftprosjekt. NB! Habi‐
tatene er delvis overlappende i areal både innad i hver artsgruppe, men ikke minst mellom grup‐
pene. Det er imidlertid verdt å merke seg at mange av nøkkelhabitatene for moser ikke er aktuelle
for lav, og motsatt.

Tabell 1: Oversikt over omtalte nøkkelhabitater for rødlistede moser og lav i kløfter og andre vassdragsnære miljø.

Nøkkelhabitater for lav

Nøkkelhabitater for moser

Trær, særlig gran, i fosserøyksona

Yr ‐ og sprutsoner ved fosser og stryk

Grantrær i kløfter og bekkedaler med høy luftfuktighet
Boreale lauvtrær i kløfter og bekkedaler med høy luft‐
fuktighet

Bark og greiner av løvtrær i fuktig miljø

Fuktig veg, stubber og humus

Død ved i og langsmed små og mellomstore vassdrag

Tørt substrat under overheng (bergvegger, hyller,
rothuler mm

Kalkberg eller annet kalkrikt berg r

Loddrette berg, fuktig, men lysåpent

Fattige bergvegger og ‐knauser i særlig oseaniske om‐
råde

Skråberg og steiner i flomsona langs vassdrag

Steiner, berg eller røtter under øvre flomnivå

Disse nøkkelhabitatene er brukt som grunnlag for vår artsinndeling på faktaarkene. Vi har der samti‐
dig laget noen grove nasjonale utbredelseskart over miljøene. Disse er basert på kjent utbredelse i
aktuelle miljøer av de utvalgte artene, som kan hentes fra Artskart (Artsdatabanken 2017), men in‐
kludert enkelte antagelser basert på erfaringsbasert kunnskap.
2.2.3

Vurdering av relevans

Vi har vurdert relevansen for alle rødlistede moser og lav i forhold til deres tilknytting til nøkkelhabi‐
tat langs vassdrag. Tallet som angir relevansen er basert på vår vurdering av hvor stor del av den to‐
tale nasjonale bestanden av hver art som finnes i relevante nøkkelhabitater i tilknytning til vassdrag
(se tabell 1). Rødlistete arter med antatt samlet forekomst i relevante habitater på under 25 % er,
med enkelte unntak, ikke inkludert. Unntak er gjort der arten oppfattes som en spesielt viktig indi‐
kator på verdifulle naturmiljøer når den forekommer i et relevant vassdragsnært habitat.
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Tabell 2. Skala for klassifisering av artenes relevans i forhold til miljøer som ofte blir berørt av småkraftutbygging.

Kategori

Tilknytting til vassdrag Gradering av relevans

Liten relevans
Moderat relevans
Stor relevans
Svært stor relevans

0‐25 %
25‐50 %
50‐75 %
75‐100 %

1
2
3
4
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3 RESULTATER
3.1 Moser
Det er oppført 239 mosearter på Rødlista for arter 2015. Av disse er 43 særlig relevante i småkraft‐
sammenheng ved at de ofte forekommer i direkte tilknytning til vassdraget eller i naturtyper som er
vanlige i vassdragsnære områder. 42 av disse artene er mulig å knytte til én eller i enkelte tilfeller
flere av de seks definerte nøkkelhabitatene. Det er viktig å merke seg at forekomster av så godt som
alle de 239 rødlistede artene i teorien kan bli berørt av inngrep i forbindelse med småkraftutbyg‐
ging, men det er da snakk om enkeltfunn som ikke kan gis betydning i en gjennomgang som denne.
Under følger en gjennomgang av de seks nøkkelhabitatene for moser.
3.1.1 Arter på død ved i og langsmed små og mellomstore vassdrag
Det er mange mosearter som er knyttet til ulike dødvedsubstrater. De fleste av disse artene er imid‐
lertid vidt utbredte arter. I tilknytning til mindre vassdrag uten alt for ekstreme flomforhold finnes
imidlertid en gruppe små levermoser som hovedsakelig vokser på polert, ofte vanntransportert død
ved. Disse artene er avhengig av kontinuerlig tilgang på blankskurte læger siden de raskt utkonkur‐
reres av større moser dersom substratet stabiliseres.
Tabell 3. Rødlistede moser på død ved i og langsmed små og mellomstore vassdrag.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Relevans

Scapania apiculata

Fakkeltvebladmose

VU

4

Scapania carinthiaca

Råtetvebladmose

VU

4

Scapania glaucocephala

Flomtvebladmose

EN

4

Sum: 3 arter
De relevante artene i dette miljøet har noen forvekslingsarter det er særlig viktig å være oppmerk‐
som på. Den vidt utbredte arten sagtvebladmose Scapania umbrosa er lett kjennelig når den fore‐
kommer i normal størrelse. Små skudd av denne arten kan imidlertid være nokså vanskelig å skille
fra de interessante artene i slekta i felt. Husk også at pusledraugmose Anastrophyllum hellerianum
har røde grokorn i toppen av skuddet. Denne arten vokser riktignok noe tørrere enn de aktuelle tve‐
bladmoseartene, men av og til kan de vokse sammen. Andre interessante, men ikke rødlistede arter
i dette habitatet er råteflik Lophozia ascendens og råteflak Calypogeia suecica.
De relevante artene i dette nøkkelhabitatet har sin hovedutbredelse på Østlandet og Trøndelag,
med noen spredte forekomster i indre fjordstrøk på Vestlandet og i Nord‐Norge. De fleste fore‐
komstene finnes i regioner med markert topografi, gjerne med forekomst av bratte lisider og kløf‐
ter.
Kunnskapsnivå
De sjeldne tvebladmosene på død ved i og langs vassdrag har blitt viet nokså mye oppmerksomhet
de siste årene. Mange kartleggere var klar over disse i bekkekløftprosjektet, og det har i tillegg blitt
utarbeidet et faggrunnlag for råtetvebladmose (se Høitomt 2012). Kunnskapen om økologi og ut‐
bredelse for disse artene vurderes derfor som god, sammenlignet med mange andre moser, men
det gjenstår fortsatt en del arbeid før den reelle utbredelsen er klarlagt.
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3.1.2 Arter knyttet til yr- og sprutsoner ved fosser og stryk
Det er store kunnskapshull knyttet til hvilke moser som vokser i fossesprutsoner i Norge. Vi har
gjennomført grundige undersøkelser av noen få lokaliteter, blant annet på Vestlandet og i Trønde‐
lag, men vet fortsatt lite om regional variasjon og frekvensen av de artene vi antar har store deler
av sin totalbestand i fossesprutsoner. I tillegg til de fem moseartene i lista under, er det flere arter
som ikke står på rødlista som kan opptre som gode indikatorarter regionalt. Grundigere undersøkel‐
ser av denne naturtypen kan føre til at lista med arter blir lengre.
Det finnes relevante arter i dette miljøet innenfor hele utbredelsen til fossesprutsoner. Det er vans‐
kelig å peke på enkeltregioner som er særlige viktige for dette nøkkelhabitatet. Indre fjordstrøk på
Vestlandet peker seg allikevel ut som viktige. Dette kan imidlertid skyldes at det er gjort flere grun‐
dige undersøkelser her og at mange av de største fossesprutmiljøene finnes her. Merk at det ikke er
nødvendig med store fossefall for å finne disse artene. Enkelte steder kan noen få kvadratmeter
med egnet habitat være nok.
Kunnskapsnivå
Det er gjort noen totalinventeringer av moser i fossesprutsoner de siste tiårene, men disse arbei‐
dene er for få til å kunne gi en systematisk, regional inndeling av mosefloraen i disse miljøene. Det
er behov for en totalinventering av et representativt utvalg av relevante fossesprutsoner i årene
som kommer.
Tabell 4. Rødlistede moser i yr‐ og sprutsoner ved fosser og stryk.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Relevans

Brachydontium trichodes

Skoddemose

VU

4

Bryum dixonii

Flomvrangmose

DD

2?

Didymodon icmadophilus

Hårkurlemose

VU

2

Herbertus stramineus

Fossegrimemose

VU

2

Zygodon dentatus

Tannkjølmose

VU

2

Sum: 5 arter

3.1.3 Arter knyttet til bark og greiner av løvtrær i fuktig miljø
Dette miljøet dekker nokså store arealer i oseaniske deler av landet og forekommer også vanlig uav‐
hengig av vassdrag. Det er mange rødlistede mosearter som kan vokse på rikbarkstrær i fuktig miljø,
men det er langt fra alle disse som har sine viktigste forekomster på trær i tilknytning til vassdrag.
Noen arter har imidlertid vist seg å foretrekke svært fuktige, vassdragsnære miljøer og alle artene
på lista under har mange av sine mest livskraftige bestander knyttet til vassdragsnære områder.
Mye kan tyde på at bekkekløftmiljøer i tørrere deler av landet er å anse som tyngdepunkt for arter
knyttet til dette nøkkelhabitatet, siden disse miljøene huser flere fuktighetskrevende mosearter
som ikke finnes eller er sjeldne i mer oseaniske deler av landet. Lokaliteter i lavlandet i Telemark,
Buskerud og Oppland peker seg ut som særlig viktige i denne sammenheng, men lokaliteter i midtre
og indre fjordstrøk på Vestlandet er også relevante.
Kunnskapsnivå
Det er relativt mange feltbiologer som har kjennskap til én eller flere av artene på lista under. Særlig
blæremosene og stammesigd er registrert nokså hyppig de siste årene. Vi har mistanke om at flere
av artene i tabellen under kan har en større andel av sine bestander i vassdragsnære miljø enn det
som er oppgitt i kolonnen «forekomst».
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Tabell 5. Rødlistede moser på bark og greiner av løvtrær i fuktig miljø.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Relevans

Dicranum viride

Stammesigd

NT

2

Frullania bolanderi

Pelsblæremose

VU

2

Frullania oakesiana

Oreblæremose

EN

3

Neckera pennata

Svøpfellmose

VU

2

Zygodon dentatus

Tannkjølmose

VU

2

Sum: 5 arter

3.1.4 Arter knyttet til fattige bergvegger og -knauser i særlig oseaniske områder
Dette nøkkelhabitatet er knyttet til lokaliteter i sterkt oseaniske områder. Fuktige vassdragsmiljøer
antas å spille en særlig viktig rolle langs kanten av de ulike artenes utbredelsesområde ved at mil‐
jøet her optimaliseres av fuktighet fra vassdraget. Disse artene følges ofte av store bestander av
andre oseaniske mosearter som purpurmose Pleurozia purpurea og prakttvebladmose Scapania or‐
nithopodioides.
Moseartene i dette nøkkelhabitatet er alle sterkt knyttet til Vestlandet fra Rogaland til Sogn og Fjor‐
dane.
Kunnskapsnivå
Det har vært et stort fokus på store levermoser, både blant fagbryologer og amatører de siste
årene. Dette har ført til at kunnskapen om artene i grimemoseslekta er bedre enn for de fleste
andre moser. Kunnskap om både økologi og utbredelse for disse artene vurderes som god. Det gjen‐
står derimot noe arbeid med kartlegging av leveområder for disse artene innenfor den kjente utbre‐
delsen.
Tabell 6. Rødlistede moser på fattige bergvegger og ‐knauser i særlig oseaniske områder.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Relevans

Herbertus hutchinsiae

Kløftgrimemose

NT

2

Herbertus norenus

Horngrimemose

VU

4

Herbertus stramineus

Fossegrimemose

VU

2

Rhabdoweisia crenulata

Butturnemose

NT

2

Sum: 4 arter

3.1.5 Arter på kalkberg eller annet kalkrikt bergsubstrat
Kalkrike berg og løsmasser er viktige substrater for mange rødlistede moser. Det er stor økologisk
variasjon mellom ulike typer berg‐ og løsmassesubstrater, og i denne sammenheng er det fokusert
på arter som er særlig relevante i forbindelse med småkraftutbygging. Dette betyr at de fleste ar‐
tene som inkluderes antas å foretrekke voksesteder med høy luftfuktighet. Artene som er inkludert
på lista under er enten antatt svært sjeldne arter, som har de fleste av få kjente forekomster i bek‐
kekløfter og liknende miljøer, eller noe mer utbredte arter som ved flere anledninger eller regel‐
messig påvises i disse miljøene.
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Dette miljøet er høyaktuelt overalt hvor det finnes kalkstein eller andre kalkrike bergarter. Av de
seks omtalte nøkkelhabitatene for moser er dette trolig det viktigste i Nord‐Norge.
Kunnskapsnivå
I dette nøkkelhabitatet vokser mange rødlistede moser som svært få biologer kjenner til. Flere arter
har få nye funn, men noe arbeid de siste årene har bedret kunnskapsnivået noe. Vi kjenner økolo‐
gien til mange av artene ganske godt, men mangler mye kunnskap om utbredelse.
Tabell 7. Rødlistede moser på kalkberg eller annet kalkrikt substrat.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Relevans

Didymodon glaucus

Blåkurlemose

NT

2

Didymodon icmadophilus

Hårkurlemose

VU

2

Fissidens gracilifolius

Pyslommemose

NT

2

Gyroweisia tenuis

Knattmose

NT

2

Lophozia pellucida

Kløftflik

EN

2

Pseudoleskeella paillosa

Vortetråklemose

EN

3

Seligeria campylopoda

Krokblygmose

EN

2

Seligeria oelandica

Begerblygmose

VU

2

Seligeria pusilla

Nurkblygmose

VU

2

Seligeria subimmersa

Øreblygmose

EN

2

Tetrodontium ovatum

Buttkimmose

NT

2?

Sum: 11 arter

3.1.6 Arter knyttet til steiner, berg eller røtter under øvre flommål
Dette nøkkelhabitatet er egentlig en sammenslåing av flere regionalt nokså greit definerbare mil‐
jøer med kun svakt overlappende artsmangfold. Et flertall av artene her har enten en tydelig sør‐
vestlig til vestlig eller en mer sørøstlig hovedutbredelse. Man bør derfor være særlig oppmerksom
på dette nøkkelhabitatet i oseaniske strøk i lavlandet fra Vest‐Agder til Sogn og Fjordane, samt i
kalktrakter i låglandet i landet for øvrig.
Kunnskapsnivå
Kunnskapsnivået for artene i dette nøkkelhabitatet er svært variabelt. Noen av artene er godt kjent
både med tanke på utbredelse og økologi, mens andre er svært dårlig kjent. Miljøet er generelt sett
bedre kartlagt på Vestlandet enn i landet for øvrig.
Tabell 8. Rødlistede moser på steiner, berg eller røtter under øvre flommål.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Relevans

Bryum dixonii

Flomvrangmose

DD

3?

Dichodontium flavescens

Kalksildremose

DD

4

Didymodon icmadophilus

Hårkurlemose

VU

2

Fissidens crassipes

Elvelommemose

CR

4
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Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Relevans

Fissidens gracilifolius

Pyslommemose

NT

1

Fissidens polyphyllus

Bekkelommemose

VU

4

Fissidens pusillus

Grannlommemose

VU

4

Hageniella micans

Gløsbekkemose

EN

4

Haplomitrium hookeri

Tussemose

NT

3?

Heterocaldium wulfsbergii

Kystfloke

NT

4

Hygroamblystegium varium

Flokekrypmose

NT

3

Hygrohypnum eugyrium

Evjebekkemose

DD

2

Hygrohypnum montanum

Huldrebekkemose

VU

2?

Hygrohypnum styriacum

Broddbekkemose

EN

2

Hygrohypnum subeugyrium

Skogsbekkemose

DD

4

Hyocomium armoricum

Flommose

NT

4

Isothecium holtii

Vasshalemose

NT

4

Myrinia pulvinata

Skvulpmose

NT

3

Platyhypnidium lusitanicum

Kystskjemose

VU

4

Syntrichia latifolia

Butthårstjerne

EN

3?

Thamnobryum neckeroides

Flatrevemose

DD

3?

Sum: 21 arter

3.2 Lav
Det er oppført 309 lavarter på Rødlista for arter 2015. Av disse betrakter vi 47 som særlig relevante
i småkraftsammenheng, siden de ofte forekommer i direkte tilknytning til vassdraget eller i naturty‐
per som er betinget av vassdrag og/eller høy og stabil fuktighet typisk for vassdragsnære områder.
De fleste artene er mulig å knytte til én, eller i enkelte tilfeller flere, av de syv definerte nøkkelhabi‐
tatene. Det er viktig å merke seg at også forekomster av mange andre av de 309 rødlistede artene i
teorien kan bli berørt av inngrep i forbindelse med småkraftutbygging, men disse har ikke like sterk
tilknytting til selve vassdraget eller vassdragsavhengige miljøer og blir derfor ikke nærmere behand‐
let her.
Det er ikke slik at alle de 47 artene som er valgt ut alltid påvirkes negativt av småkraftutbygging.
Hvordan en art påvirkes av et inngrep bestemmes blant annet av inngrepets art og hvor optimalt
habitatet på den gitte lokaliteten i utgangspunktet er. For de fleste av de behandlete artene er små‐
kraftutbygging en direkte trussel som følge av redusert vannføring eller i neste omgang redusert
luftfuktighet. Ofte er det likevel usikkerhet knyttet til følsomheten for slike endringer, og for en‐
kelte arter kan redusert vannføring være av mindre betydning. Disse artene er allikevel sentrale i
verdivurderingen av for eksempel en bekkekløft og er derfor viktige i registreringssammenheng.
3.2.1 Arter på trær, særlig gran, i fosserøyk
I ei smal sone rett i kanten av de åpne fosseengene kan det stå trær som er påvirket av mer eller
mindre konstant fosserøyk. Dette er et ekstremt miljø som virker ekskluderende på mange arter,
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men enkelte arter er spesialisert for slike forhold og trives her. Til dels vokser de på normalt stor‐
vokste trær i kantsona eller noen få meter bakenfor denne, men de kan også vokse på små, forkrøp‐
lede trær delvis ute i de åpne fosseengene. Miljøet har gjerne svært begrenset utbredelse og er ofte
begrenset til bare noen få trær, sjelden mer enn 10‐30 trær på en gitt lokalitet.
Enkelte arter er eksklusivt tilpasset fosserøyksoner, mens enkelte andre krevende arter finnes i fos‐
serøyksona fordi dette spesielle miljøet på et eller annet vis møter andre sære miljøkrav som ikke
nødvendigvis er tilknyttet vassdragsnære miljø. Et eksempel på sistnevnte kan være arter som for‐
uten stabilt høy fuktighet også krever høy pH på substratet, noe som kan gjenfinnes på trær utsatt
for relativt baserik fosserøyk.
Det har vist seg at det særlig er på grantrærne en får inn interessante arter, og da i første rekke på
greiner og tynne kvister, mer sjelden på trestammene. Furu ser ikke ut til å være egnet treslag og
trolig heller ikke bjørk. Derimot kan gråor ha flere arter, kanskje særlig på trestammene. Også andre
treslag bør sjekkes, som rogn, Salix‐arter og osp.
Vi har listet opp 9 arter som relevante for dette miljøet. Av disse er trønderlav og fossefiltlav gene‐
relt knyttet til gran. Fossenever vokser både på gran og gråor, men særlig granforekomster er stort
sett begrenset til fosserøykmiljøer. Småblæreglye og elfenbenslav er eksempler på arter som er fun‐
net på gran i fosserøyksamfunn, mens de for øvrig vokser på helt andre substrat (småblæreglye på
osp, elfenbenslav på berg og dels lauvtrær som osp og rogn). Pertusaria flavocorallina har enkelt‐
funn på steinblokk og osp i Norge. Rinodina sheardii vokser i første rekke på osp og gran, mens
hjelmragg og Rinodina stictica er funnet på gråor og gran.
Også flere andre truede lav kan i enkelte tilfeller dukke opp i slike fosserøykskoger, der forekomsten
sannsynligvis er betinget av fosserøyken. Det er eksempelvis kjent utpostlokaliteter av gullprikklav
Pseudocyphellaria crocata (VU) fra fosserøykskog på Helgelandskysten og flatragg Ramalina sinensis
(NT) fra fosserøyklignende miljøer flere steder på indre Østlandet. Også flere av artene nevnt i ka‐
pitlet under om arter på gran i bekkekløfter kan opptre i eller nær inntil slik fosserøykskog.
I tillegg må det nevnes at lungenever‐samfunnet svært ofte utgjør et generelt karakteristisk trekk
ved fosserøykskog. Særlig der det er gran vil innslag av vrenge‐arter (glattvrenge Nephroma bellum,
lodnevrenge N. resupinatum og grynvrenge N. parile), kystårenever Peltigera collina, stiftfiltlav Par‐
meliella triptophylla, skrubbenever Lobaria scrobiculata og lungenever L. pulmonaria på kvister,
greiner og dels stammer av grantrærne gi en klar indikasjon på at her er det fosserøykskog. En bør
heller ikke utelukke andre arter som sølvnever L. amplissima, kystvrenge N. laevigatum og ulike
glyer Collema ssp. I det nyeste forslaget til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse er for øvrig
skog med lungeneversamfunn foreslått som en egen slik type (Aarrestad m.fl. 2017).
De mest artsrike og interessante fossefallene har vi ved enkelte halvstore til store fossefall på indre
Østlandet, i Buskerud, Oppland og Hedmark fylker, samt indre deler av Trøndelag. Også i deler av
Nordland sør for Saltfjellet er det kjent en del lokaliteter. I indre deler av Sogn og kanskje Nordfjord
er også elementet påvist (på gråor).
Kunnskapsnivå
Fosserøykskog med spesielle lavarter har vært kjent i lang tid i Sverige, og i Trøndelag i noen ti‐år.
På Østlandet ble dette elementet derimot noe overraskende først viet oppmerksomhet på 2000‐
tallet (en enkeltlokalitet i Nordre Land ble oppdaget alt i 1989) og viktige lokaliteter er også funnet
de siste årene. På Vestlandet og i Nord‐Norge nord for Saltfjellet virker elementet generelt dårlig
og tilfeldig undersøkt. Selv om miljøet burde være relativt lett å finne så er det svært sannsynlig at
det fortsatt kan gjenstå å oppdage viktige lokaliteter og artsforekomster her til lands.
Flere av artene har fått relativt høy oppmerksomhet ved bl.a. skogvern‐ og bekkekløftundersøkelser
de seinere årene, og for elfenbenslaver det laget utkast til handlingsplan som prioritert art. Kunn‐
skapsnivået er likevel svært variabelt. Mens det til dels er nokså godt for bladlavene, så er det opp‐
lagt mye dårligere for de tre skorpelavene (Pertusaria og Rinodina ssp.).
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Tabell 9. Rødlistede lav på trær i fosserøyksona (fosserøykskog).

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Relevans

Collema curtisporum

Småblæreglye

EN

1

Erioderma pedicellatum

Trønderlav

CR

4

Fuscopannaria confusa

Fossefiltlav

EN

4

Heterodermia speciosa

Elfenbenslav

EN

2

Lobaria hallii

Fossenever

VU

3

Pertusaria flavocorallina

‐

CR

4

Ramalina obtusata

Hjelmragg

CR

2

Rinodina sheardii

‐

NT

1

Rinodina stictica

‐

CR

4

Sum: 9 arter

3.2.2 Arter på loddrette berg, høy luftfuktighet men lysåpent
Dette er et nokså distinkt, samlet element der 11 arter er behandlet her. Kystkorallav er den eneste
som viser et klart avvikende mønster, da arten er sterkt oseanisk. Alle de 10 andre oppviser (i det
minste når de vokser på berg) et tydelig kontinentalt utbredelsesmønster, med tyngdepunkt i side‐
kløfter til de store elvekløftene på indre Østlandet. Praktlav og skoddelav avviker noe her ved at de
også er utbredt på Sør‐Vestlandet, men da voksende på ulike lauvtrær og sjelden på berg.
Dette er samtidig snakk om busk‐ og bladlav, og til dels ganske store arter. Ingen skorpelav er hittil
kjent innenfor elementet her til lands. De unngår helst de aller mest sure bergartene (kystkorallav
gjør neppe det), men vil heller ikke ha det spesielt kalkrikt. Antagelig er det en gradient i kravene til
pH på berget, der kystkorallav og trollskjegg‐artene har størst toleranse for et surt miljø. Fossefiltlav
og olivenlav tilhører det såkalte lungenever‐samfunnet, som stiller nokså høye krav til pH. Dette
samfunnet inneholder også en rekke andre rødlistede bladlav, men de fleste av disse er knyttet til
regnskogsmiljøer på Vestlandet og dels i Trøndelag, og virker ikke spesielt sterkt knyttet til små
vassdrag, selv om de av og til også kan vokse langs slike.
Denne kombinasjonen i krav, der artene både vil ha det fuktig, men også ganske lysåpent, gjelder
ganske mange lav. Og i tillegg kommer en tredje viktig faktor – de har lav toleranse for direkte sol‐
lys. I stedet ønsker de mest mulig såkalt diffust lys. Direkte sollys viser seg å være skadelig for
mange lav, da det bryter ned organismen, og det er særlig skadelig når laven er tørr. Er individene
fuktige har de derimot høyere toleranse for sollyset. Fenomenet kan virke noe paradoksalt, men er
en del studert, bl.a. av Gauslaa et al. (2012). Ikke minst for fosserøykmiljøer kan nok dette være
med på å forklare hvorfor redusert vannføring er så katastrofalt for lavsamfunnene der, men det er
også utvilsomt med på å øke sårbarheten til lav generelt når vannføringen blir redusert eller det
skjer inngrep som åpner opp skogen langs små vassdrag.
Miljøet har som nevnt en forholdsvis sterk tilknytting til noe kontinentale kløfter, og virker fravær‐
ende i kløftene i Nord‐Norge, samt er også manglende eller dårlig utviklet i Trøndelag, på det meste
av Vestlandet (med unntak av indre deler av Sogn) og sørlige Østlandet. Et unntak for Vestlandet er
indre deler av Sogn, der det er funnet flere rødlistearter i lignende miljøer, om enn i liten grad i kløf‐
ter (som piggtrollskjegg Bryria smithii VU og hårkrinslav Parmotrema crinitum VU). Hvorfor det er
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slik har vi ingen fullgod forklaring på, men Gauslaa (2014) diskuterer dette og foreslår de bedre vil‐
kårene for tåkedannelse i indre strøk som en viktig årsak. Som han viser med flere mer ekstreme
eksempler fra andre verdensdeler (med nærmest regnskogstilknyttede arter som opptrer i ørken‐
strøk), så er det i hvert fall klart at mange slike arter klarer seg godt når de bare har jevn tilgang på
vann som de kan ta direkte opp fra fuktig luft.
Kunnskapsnivå
Kunnskapsnivået har en del likhetstrekk med det en finner for arter i fosserøyksamfunn. Også her
har flere av artene vært i fokus ved bl.a. skogvern‐ og bekkekløftundersøkelser de seinere årene, og
elfenbenslav er felles for begge miljøer. Siden gruppa bare omfatter busk‐ og bladlav, så får en hel‐
ler ikke så store individuelle forskjeller mellom artene. Nephroma helveticum ble først nylig påvist i
Norge og er nok den vi kjenner dårligst til, men samtidig også helst den sjeldneste. Samlet sett må
en betegne kunnskapen om utbredelse og økologi som ganske god.

Tabell 10. Rødlistede lav på bergvegger og steinblokker i kløfter og bekkedaler med høy luftfuktighet.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus Relevans

Bryoria bicolor

Kort trollskjegg

NT

1

Bryoria tenuis

Langt trollskjegg

VU

1

Bunodophoron melanocarpum

Kystkorallav

NT

2

Cetrelia olivetorum

Praktlav

VU

2

Evernia divaricata

Mjuktjafs

VU

3

Fuscopannaria confusa

Fossefiltlav

EN

4

Fuscopannaria mediterranea

Olivenlav

NT

1

Heterodermia speciosa

Elfenbenslav

EN

2

Menegazzia terebrata

Skoddelav

NT

2

Nephroma helveticum

‐

CR

2

Ramalina thrausta

Trådragg

VU

3

Sum: 11 arter

3.2.3 Arter på tørt substrat under overheng (bergvegger, hyller, rothuler m.m.)
Dette er et svært spesialisert element, som i første rekke opptrer i nokså kontinentale og store bek‐
kekløfter. Samtidig er det et miljø som Norge tydelig har et stort internasjonalt forvaltningsansvar
for, da det bare fragmentarisk opptrer i nabolandene Sverige og Finland, og det virker heller ikke
som om tydelige parallelle miljøer finnes lenger sør i Europa.
To arter – huldrenål og hvithodenål – mener vi i Norge har sine viktigste forekomster på små, tørre
berghyller der de vokser på død humus. Også rustdoggnål Sclerophora coniophaea (NT) kan ofte
opptre i samme miljø, men de største og viktigste forekomstene for denne er ved basis av gamle
trær og blottlagt ved, både gran og lauvtrær. Også huldrenål og hvithodenål kan vokse på gamle
trær, men da ikke minst gamle edellauvtrær. Praktdoggnål er nok vanligst på gamle boreale lauv‐
trær, men kan unntaksvis også dukke opp på berghyller.

18

Det virker som om disse artene helst skal vokse på berghyller i bunnen av kløftene, nær elva. Vanlig‐
vis blir de raskt borte oppover i lia, selv om det også der kan være mye bergvegger med slike små
berghyller. Tilsynelatende skulle dette tilsi at artene er svært fuktighetskrevende, men når en ser på
det overordnede utbredelsesmønsteret, samt hvilke substrat de velger i andre miljøer, så virker ikke
bildet så klart lenger. De krever utvilsomt nokså høy luftfuktighet, men det er vanskelig å finne
grunnlag for at den skal være så høy som utbredelsen på disse bergveggene kunne tilsi. Vi er ikke
kjent med konkrete undersøkelser på dette fenomenet, og sannsynligvis er det snakk om en kombi‐
nasjon av flere miljøkrav, som vi har problemer med å forstå. Det kan være at de stiller høye krav til
et stabilt miljø, ikke minst med liten grad av vindpåvirkning, og derfor helst vokser på berghyllene i
bunnen av elvekløftene. Hvis dette er korrekt så vil det særlig være fysiske inngrep som hogst, veg‐
bygging mv som slike forekomster kan trues av, mens de vil kunne ha høyere toleranse for vass‐
dragsutbygginger. Samtidig virker de sol‐intolerante og konkurransesvake. Det burde vært forsket
grundigere på økologien til disse artene og årsakssammenhengene her.
Kunnskapsnivå
Disse artene er svært små og lever direkte bortgjemt og ofte på vanskelig tilgjengelige steder. Ut‐
gangspunktet er derfor dårlig når en skal sammenfatte kunnskapsnivået. På den andre siden har ar‐
tene vært i fokus for flere av de mest aktive kartleggerne i vassdragsnære miljøer i nyere tid, særlig
gjennom kommunale naturtypekartlegginger, skogvernprosjekt og bekkekløftundersøkelser. I tillegg
er voksestedene forholdsvis distinkte og har en svært begrenset potensiell utbredelse. Kunnskapsni‐
vået må derfor betegnes som middels til ganske godt.

Tabell 11. Rødlistede lav på tørt substrat under overheng (bergvegger, hyller, rothuler m.m.).

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus Relevans

Chaenotheca cinerea

Huldrenål

EN

3

Chaenotheca gracilenta*

Hvithodenål

NT

3

Chaenothecopsis viridialba

Rimnål

NT

2

Sclerophora amabilis

Praktdoggnål

VU

1

Sclerophora coniophaea

Rustdoggnål

NT

1

Sum: 5 arter

*‐Opptrer også på beskyttet bark, ved og humus

3.2.4 Arter på fuktig ved, stubber og humus
En liten gruppe lav vokser nokså bortgjemt på ved og humus på berghyller eller under trær som står
i bratte lier og får dannet hulrom der røttene står ut fra basis. Huldrelav og den noe lite kjente arten
rundhodenål er representanter for denne gruppa, og så mange flere kjenner vi heller ikke til hittil.
Rundhodenål kunne nok også vært plassert i neste gruppe, sammen med arter på fuktig ved og
stubber. Dette er en noe østlig art i Norge, med tyngdepunkt på indre Østlandet, og den virker
sterkt knyttet til gammel gran. Huldrelav er derimot en karakterart for de fuktige granskogene i
Trøndelag og er svært sjelden ellers i Norge. Den trives på humus på undersiden av grantrærne,
gjerne akkurat der de grove røttene stikker ut fra stammen i bratte lisider.
Det er forholdsvis få lavarter som trives på blottlagt ved, og de fleste foretrekker da tørr og dels sol‐
eksponert ved. Et par arter er derimot knyttet til mer fuktig ved, og kan derfor ikke minst trives
langs små vassdrag i kløftmiljøer. Fossenål er den mest kjente representanten for dette elementet.
Arten vokser særlig på grantrær, men er også funnet på andre treslag samt på tørr humus på små
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berghyller (som bl.a. huldrenål). Micarea hedlundii er en mindre kjent skorpelav som virker å ha
mye av de samme miljøkravene og utbredelsen. For begge arter er for øvrig småkraftutbygging opp‐
ført som en aktuell trussel, i tillegg til skogsdrift.
Kunnskapsnivå
Dette er små skorpelav og flere av dem lever forholdsvis bortgjemt. Enkelte har vært noe ettersøkt
blant flere aktive kartleggere i nyere tid, mens andre arter bare er kjent av et fåtall personer. Det
har heller ikke vært spesielt fokuserte søk etter artene i prosjektsammenheng, selv om knappenåls‐
lav har hatt mer generelt en del oppmerksomhet i lengre tid. Selv for den største og lettest obser‐
verbare arten – huldrelav – har det vært gjort mye nyfunn med begrenset innsats de seinere årene.
Samlet sett må derfor kunnskapsnivået betegnes som ganske dårlig.

Tabell 12. Rødlistede lav på fuktig ved, stubber og humus.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus Relevans

Chaenotheca laevigata

Taiganål

VU

1

Chaenotheca sphaerocephala

Rundhodenål

EN

2

Gyalecta friesii

Huldrelav

NT

2

Calicium lenticulare

Fossenål

EN

3

Micarea hedlundii

‐

EN

3

1. Arter på beskyttet bark, ved og humus

2. Arter på åpen ved og stubber

Sum: 5 arter

3.2.5 Arter på skråberg og steiner i flomsona langs vassdrag
Dette er et økologisk ganske isolert element, som ikke viser overlapp med noen av de andre. Vi har
fanget opp 10 arter i vårt utvalg, men som tidligere nevnt er dette elementet dårlig undersøkt i
Norge (se kapittel 2.1.3) og hvis kunnskapsnivået bedres kan det være aktuelt å vurdere flere arter
for rødlista.
Vi snakker her om arter som har både høy toleranse for å være under vann og de fleste takler samti‐
dig isskuring og annen tøff fysisk påvirkning usedvanlig godt. Det er da også for det meste snakk om
små lav som sitter hardt og godt festet til steinene.
Fire av artene – kolvene og saltlavene – regnes blant busk‐ og bladlav. Disse er samtidig de som nok
kanskje sterkest er knyttet til fossefall blant artene her, og ikke nødvendigvis trives særlig godt i is‐
skuringssona langs elver.
Skorpelavene vokser i den smale sona langs vassdrag som tidvis blir oversvømt og tidvis er tørr. Det
er altså snakk om ei smal økologisk nisje og sannsynligvis små areal.
Generelt ser artene ut til å ha noe varierende krav til pH, toleranse ovenfor fysiske belastninger og
varighet av flomperioder.
Kunnskapsnivå
Blant lav er nok dette den gruppa og det miljøet vi kjenner dårligst til. Elementet er bedre studert i
andre land, og ut fra disse undersøkelsene (blant annet i Storbritannia og Sverige) er det grunn til å
tro at flere lavarter burde settes på rødlista i Norge. Det er nok litt intern variasjon innenfor denne
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gruppa, med saltlavene som de relativt sett best kjente. Samlet sett er dette likevel ei artsgruppe og
et miljø som er overraskende og bekymringsfullt lite kjent i Norge, særlig sett i perspektiv mot at vi
både kan ha et internasjonalt ansvar for miljøet og artene her, samtidig som det i omfattende grad
kan være utsatt for negativ påvirkning som følge av vassdragsreguleringer.

Tabell 13. Rødlistede lav på skråberg og steiner i flomsona langs vassdrag.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus Relevans

Bacidina inundata

‐

NT

3

Leptochidium crenatulum

‐

EN

1

Lobothallia melanaspis

Bekkeskiferlav

NT

1

Pertusaria flavocorallina

‐

CR

1

Pilophorus cereolus

Grynkolve

VU

2

Pilophorus robustus

Fjellkolve

VU

2

Porpidia hydrophila

‐

VU

2

Rhizocarpon bolanderi

‐

CR

2

Stereocaulon coniophyllum

Flatsaltlav

VU

2

Stereocaulon delisei

Kystsaltlav

VU

3

Sum: 10 arter

3.2.6 Arter på gran i kløfter og bekkedaler med høy luftfuktighet
Det er et stort antall rødlistede lav som vokser på gran og samtidig er fuktighetskrevende. Noen av
disse viser samtidig en forkjærlighet for kløfter og vassdragsnære miljøer. Vi har valgt ut 11 slike ar‐
ter, hvorav gran utgjør viktigste substrat for 8 av disse. For fire av artene utgjør denne typen vokse‐
steder en høy totalandel av norske forekomster (50‐75%).
Artene forekommer naturlig nok primært på Østlandet, i Trøndelag og Nordland opp mot Saltfjellet,
dvs. innenfor grana sitt naturlige utbredelsesområde. Enkelte, som rimnål, mjuktjafs og båndlav, er
ganske sterkt knyttet til Østlandet.
De fleste artene har gran som sitt viktigste substrat, men enkelte går heller på lauvtrær eller berg,
som rognelundlav, dvergstry og trådragg. Mjuktjafs skiller seg litt ut ved også gjerne å vokse på furu,
et treslag som ellers i forholdsvis liten grad har interessante lavarter i småkraftsammenheng. Mens
båndlav, knappenålslavene og andre skorpelav helst vokster på selve stammen eller inne på nokså
grove, gamle greiner, er derimot busklavene i første rekke å finne noe lenger ut på kvistene eller
henger sammen med barnåler helt ute i barmatta. Flere arter er forholdsvis skyggetolerante, men
gruppa inneholder også klart lyskrevende arter (som huldrestry).
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Kunnskapsnivå
I likhet med lavarter på trær, særlig gran, i fosserøykskog, så har de fleste av disse artene fått en del
oppmerksomhet under kartleggingene de siste 20 årene, bl.a. i skogvern‐ og bekkekløftsammen‐
heng. For en art – huldrestry – foreligger også flere spesialundersøkelser og den er under utredning
som prioritert art. Gjennomgående er kunnskapen best for busk‐ og bladlavene, og dårligere for
skorpelavene, men dvergstry skiller seg ut som en forholdsvis dårlig kjent busklav.

Tabell 14. Rødlistede lav på gran i kløfter og bekkedaler med høy luftfuktighet.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Relevans

Chaenotheca subroscida

Sukkernål

NT

1

Chaenothecopsis viridialba

Rimnål

NT

2

Evernia divaricata

Mjuktjafs

VU

3

Ramalina obtusata

Hjelmragg

CR

3

Schismatomma pericleum

Rosa tusselav

VU

1

Sclerophora coniophaea

Rustdoggnål

NT

1

Usnea longissima

Huldrestry

EN

2

Usnocetraria oakesiana

Båndlav

CR

3

Bacidia absistens

Rognelundlav

NT

1

Usnea glabrata

Dvergstry

EN

3

Ramalina thrausta

Trådragg

VU

3

Sum: 11 arter

3.2.7 Arter på boreale lauvtrær i kløfter og bekkedaler med høy luftfuktighet
I praksis må denne gruppa i større grad enn de andre behandlede artene her betraktes som en sek‐
kepost av arter med til dels ganske store forskjeller i både utbredelse og økologi. De forenes likevel i
deres tilknytting til boreale lauvtrær.
En rekke rødlistede lav vokser på ulike boreale lauvtrær og er samtidig sterkt fuktighetskrevende.
Flere av disse vokser samtidig gjerne i kløfter og vassdragsnære miljøer. Vi har valgt ut 16 slike ar‐
ter, hvorav boreale lauvtrær utgjør viktigste substrat for 11 av disse. For to arter utgjør denne typen
voksesteder en høy totalandel av norske forekomster (50‐75%) og for èn – småragg, så er nesten
alle forekomster knyttet til lauvtrær i slike miljøer. Flere arter ligger for øvrig i grenseland for å be‐
tegnes som relevante. Ikke minst gjelder det flatragg Ramalina sinensis (NT), som er strengt bundet
til boreale lauvtrær, særlig selje‐arter, osp og gråor, vokser gjerne i bekkekløftmiljøer og kan også
opptre direkte i fossesprøytsona. Antall forekomster utenfor vassdragsnære områder er likevel så‐
pass høy at den ikke er inkludert i tabellen.
Noen av artene, som taiganål, småblæreglye, småragg, Nephroma helveticum og fossenever, har et
nokså tydelig nordøstlig utbredelsesmønster. Enkelte andre, som kystkantlav, Phlyctis agelaea,
praktlav og skoddelav, er derimot mer sørvestlige. I nasjonal sammenheng er i tillegg en art som
praktdoggnål primært en trøndelagsart, slik at utbredelsesmønstrene er nokså skiftende.

22

Knapt noen av artene vokser på bjørk, så det er et mindre viktig treslag i småkraftsammenheng.
Derimot er det flere som gjerne vokser på gråor (som småragg, kystkantlav og dels fossenever),
flere foretrekker rogn (rognelundlav), selje (olivenlav, smalhodenål) eller osp (småblæreglye).
De fleste artene vokser på stammen av trærne, og bare enkelte (småragg og kanskje dvergstry) fo‐
rekommer ute på greiner. Trærne er vanligvis middels grove til ganske grove og gjerne gamle, men i
enkelte tilfeller er det også mulig å finne interessante arter på mindre og yngre trær. Et par arter,
primært knappenålslav, kan vokse på døde trær eller blottlagt ved på levende trær.
Kunnskapsnivå
Kunnskapsnivået har en del likhetstrekk med det som gjelder for arter på gran i lignende miljø.
Gjennomgående er det likevel oftest litt svakere. Dels kan dette skyldes en noe høyere andel med
skorpelav, og dels at gran som substrat nok ofte har fått litt høyere oppmerksomhet ved kartleg‐
ginger. Kanskje kan det også være en delforklaring at flere av artene virker å kunne opptre mer
spredt og etter et mindre tydelig mønster enn for arter på gran. Økologien til artene må nok likevel
betegnes som ganske godt kjent, og det er i første rekke kunnskap om utbredelsen som er mangel‐
full.

Tabell 15. Rødlistede lav på boreale lauvtrær i kløfter og bekkedaler med høy luftfuktighet.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Relevans

Bacidia absistens

Rognelundlav

NT

1

Chaenotheca hispidula

Smalhodenål

VU

2

Chaenotheca laevigata

Taiganål

VU

1

Collema curtisporum

Småblæreglye

EN

1

Fuscopannaria mediterranea

Olivenlav

NT

1

Lecanora cinereofusca

Kystkantlav

EN

2

Phlyctis agelaea

‐

VU

2

Ramalina dilacerata

Småragg

EN

4

Sclerophora amabilis

Praktdoggnål

VU

2

Usnea glabrata

Dvergstry

EN

3

Schismatomma pericleum

Rosa tusselav

VU

1

Cetrelia olivetorum

Praktlav

VU

2

Menegazzia terebrata

Skoddelav

NT

2

Nephroma helveticum

‐

CR

2

Lobaria hallii

Fossenever

VU

3

Rinodina sheardii

‐

NT

2

Sum: 16 arter
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3.3 Fylkesvis utbredelse til utvalgte lav og moser
Med grunnlag i den fylkesvise oversikten over forekomsten av rødlistede lav og moser som er utar‐
beidet i rødlistearbeidet (http://artsdatabanken.no/Rodliste), har vi tatt ut oversikter over de ut‐
valgte lav‐ og moseartene som er behandlet i denne rapporten. Vi har samtidig supplert denne med
nye fylkesforekomster, der vi er kjent med at slike har kommet til etter rødlisteprosessen. I tillegg
har vi satt inn symbolet ”?” for noen arter i enkelte fylker, der vi mener det er potensial for at ar‐
tene kan forekomme, men enda ikke er påvist. Vi vil presisere at dette er våre relativt skjønnsmes‐
sige og subjektive oppfatninger, men håper de kan fungere som en inspirasjonskilde for ytterligere
søk etter artene og et varsel i utredningssammenheng om at her kan det være miljøer og elementer
som er for dårlig undersøkt. Husk at en fylkesangivelse ikke sier noe om relativ forekomst (hyppig‐
het). Eksempelvis kan en art være begrenset til kun en liten brøkdel av et fylke (eller en eneste loka‐
litet) grunnet for eksempel store klimatiske eller berggrunnsgeologiske forskjeller innad i fylkene.
Merk at symbolet (*) også er brukt for enkelte arter. Dette betyr at angivelsen fra det aktuelle fylket
av en eller annen grunn er tvilsom eller utdatert. Dette kan skyldes at data kommer fra en upålitelig
kilde, at arten er vurdert å være utgått fra fylket eller at det foreligger mistanke om tekniske feil el‐
ler lignende i kildedatabaser.

Figur 2. Stryk og fossefall langs Kobbryggelva i Bardu kommune, Troms fylke. Berggrunnen er skiftende, men til dels kalk‐
rik. Så langt mot nord kjenner vi til få aktuelle rødlistete lav‐ og mosearter i slike miljøer, men det er et spørsmål om det i
noen grad skyldes et lavere kunnskapsnivå enn for vassdragsmiljøer lenger sør. Derimot det opptre kravfulle og til dels
rødlistede fjellplanter langs denne typen vassdrag. Foto: Geir Gaarder.
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*

*

*

Finnmark

*

Troms

?

Nordland

?

Nord-Trøndelag

Møre og Romsdal

*

Sør-Trøndelag

Sogn og Fjordane

Vestfold

Buskerud

Oppland

Hedmark

Hordaland

fossevrangmose

Rogaland

Bryum dixonii

*

Vest-Agder

VU

Aust-Agder

skoddemose

Telemark

Brachydontium
trichodes

Oslo og Akershus

Østfold

Tabell 16. Fylkesvis oversikt over rødlistede moser som er særlig aktuelle i ulike habitater langs vann og vassdrag i områder aktuelle for bygging av småkraftverk. Symbolet * betyr at arten er
påvist i fylket. Symbolet (*) betyr at arten er angitt fra fylket, men at angivelsen av en eller annen grunn trolig ikke er riktig. Symbolet ? viser til fylker hvor den aktuelle arten kan tenkes å
forekomme. Utbredelsen til mange norske moser er foreløpig nokså dårlig kjent.
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?

*

*

*

?

?

*

?

*

*

?

DD

?

*

*

*

Dichodontium
flavescens

kalksildre- DD
mose

?

*

Dicranum viride

stamme- NT
sigd

*

*

*

*

Didymodon glaucus

blåkurlemose

elvelommemose

*

NT

Didymodon icmadop‐ hårkurle- VU
mose
hilus
Fissidens crassipes

?

*

?

*

*

NT

Fissidens polyphyllus bekkelommemose

VU

*

*

?

?

*

*

*

?

*

*

*

?

*

*

*

*

*

CR (*)

Fissidens gracilifolius pyslommemose

*

?

?

*

*

?

?

*

?

?

*

*

*

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

*

*

*

?

?

*

*

?

Frullania bolanderi

pelsblæremose

*

*

?

*

*

?

*

Frullania oakesiana

oreblære- EN
mose

Gyroweisia tenuis

knattmose

NT

Hageniella micans

gløsbekkemose

EN

Haplomitrium
hookeri

tussemose

NT

Herbertus hutchin‐
siae

kløftgrimemose

Herbertus norenus

Herbertus strami‐
neus

VU

*

*

?

*

?

*

*

?

NT

*

*

horngrimemose

VU

*

fossegrimemose

VU

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Heterocladium wulfs‐ kystfloke NT
bergii

*

*

?

*

*

?

?

*

*
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?

Finnmark

Vestfold

?

Troms

Buskerud

?

Nordland

Oppland

*

Nord-Trøndelag

Hedmark

?

Sør-Trøndelag

Oslo og Akershus

grannlom- VU
memose

Møre og Romsdal

Østfold
Fissidens pusillus

?

*

*

?

*

?

?

*

*

?

*

*

*

*

*

*

?

Aust-Agder

*

VU

broddbek- EN
kemose

Hygrohypnum
subeugyrium

*

?

?

?

*

*

*

*

*

*

*

?

?

*

*

*

*

?

*

?

*

*

*
?

?

*

?

*

*

*

?

?

Hyocomium armori‐ flommose NT
cum

*

*

*

*

*

Isothecium holtii

vasshale- NT
mose

*

*

*

*

Lophozia pellucida

kløftflik

EN

Myrinia pulvinata

skvulpmose

NT

*

*

*

*

*

*

*

Neckera pennata

svøpfellmose

VU

*

*

?

*

*

*

*

Platyhypnidium lusi‐ kystskei- VU
mose
tanicum

?

?

?

*

?

DD

*

?

*

*

*

*
?
*
*
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*

?

*

Finnmark

Telemark

DD

Nordland

Vestfold

*

Nord-Trøndelag

Buskerud

*

Sør-Trøndelag

Oppland

*

Rogaland

Hedmark

*

Vest-Agder

Oslo og Akershus

*

Troms

Hygrohypnum sty‐
riacum

*

Møre og Romsdal

Hygrohypnum mon‐ huldrebekketanum
mose

*

Sogn og Fjordane

evjebekkemose

*

Hordaland

Hygrohypnum
eugyrium

Østfold
NT
Hygroamblystegium striglekrypmose
varium

?

*

?

*

?

*

*
*

*

*

Scapania carinthiaca råtetve- VU
bladmose

*

*

*

*

Scapania crassiretis

knutetve- NT
bladmose

?

*

*

?

Scapania glaucocep‐ flomtve- EN
bladmose
hala

*

*

*

?

*

*

fakkeltve- VU
bladmose

Seligeria campylo‐
poda

krokblyg- EN
mose

Seligeria oelandica

begerVU
blygmose

Seligeria pusilla

nurkblyg- VU
mose

Seligeria subimmersa øreblygmose

EN

Syntrichia latifolia

EN

butthårstjerne

*

*

?

*
*

*

*

*

*

?

*

Nordland

Troms

Finnmark

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Hordaland

(*)

Rhabdoweisia crenu‐ butturne- NT
mose
lata
Scapania apiculata

Rogaland

Vest-Agder

Aust-Agder

Telemark

Vestfold

Buskerud

Oppland

Hedmark

Oslo og Akershus

Østfold
Pseudoleskeella pail‐ vortetråk- EN
lemose
losa

?

*

?

*
*

*

*

*

*

*

*

?

?

?

*

*

?

?

?

*

*

*

*

*

(*)

*

?

*

*

?

*

*

?

*

*

*

?
*
*
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*

*

?
*

?

*

?

*

?
*

VU

*

*

*

?

*

*

*

Finnmark

*

Troms

*

Nordland

Nord-Trøndelag

?

Sør-Trøndelag

Telemark
?

Møre og Romsdal

Vestfold
*

Vest-Agder

Buskerud
*

Aust-Agder

Oppland
*

Sogn og Fjordane

tannkjølmose

*

?

Hordaland

Zygodon dentatus

DD

*

Rogaland

Thamnobryum neck‐
eroides

NT

Hedmark

buttkimmose

Oslo og Akershus

Østfold
Tetrodontium
ovatum

Tabell 17. Fylkesvis oversikt over rødlistede lav som i stor grad er tilknyttet vassdragsnære habitat, og som derfor er særlig utsatt ved bygging av småkraftverk. Symbolet * betyr at arten er
påvist i fylket. Symbolet (*) betyr at arten er angitt fra fylket, men at angivelsen av en eller annen grunn trolig ikke er riktig. Symbolet ? viser til fylker hvor den aktuelle arten kan tenkes å
forekomme. Utbredelsen til mange norske lav er foreløpig nokså dårlig kjent.
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Sogn og Fjordane
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Nord‐Trøndelag

Nordland

Troms

NT

*

*

?

*

*

?

?

*

*

?

*

*

*

*

*

*

?

NT

?

*

*

*

?

*
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*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

?

*

*

(*)

*

*

*

?

(*)

Bryoria bicolor

Kort troll‐
skjegg

NT

Bryoria tenuis

Langt troll‐
skjegg

VU
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Finnmark

Hedmark

Bacidina inundata

Oslo og Akershus

Rognelund‐
lav

Østfold

Bacidia absistens

*

(*)

Chaenotheca laevigata

*

*

*

?

*

?

*

*

*

*

*

*

*

?

*

*

*

*

*

*

*

*

*

?

*

?

*

*

*

*

*

?

?

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

VU

*

*

*

Taiganål

VU

*

*

*

Chaenotheca sphaero‐
cephala

Rundhodenål

EN

*

*

*

Chaenotheca subroscida

Sukkernål

NT

?

*

*

*

Chaenothecopsis viri‐
dialba

Rimnål

NT

*

*

*

*

Collema curtisporum

Småblæreg‐
lye

EN

?

*

*

Dermatocarpon
bachmannii

Årelær

VU

*

*

*

?

?

Dermatocarpon deminu‐
ens

Smålær

VU

*

*

Erioderma pedicellatum

Trønderlav

CR

Evernia divaricata

Mjuktjafs

VU

*

*

?

*

*

*

*

?

?

(*)

*

*

*

*

?

*

*

*

?

*

*

?
*

?
*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

(*)

*
*

?

*

*

*

?

*

*

*

*

*
(*)

Finnmark

Smalhodenål

*

*

Troms

Chaenotheca hispidula

?

Nordland

NT

*

Nord‐Trøndelag

Hvithodenål

*

Sør‐Trøndelag

Chaenotheca gracilenta

Møre og Romsdal

EN

Sogn og Fjordane

Huldrenål

Hordaland

Chaenotheca cinerea

Rogaland

VU

Vest‐Agder

Praktlav

*

Aust‐Agder

Cetrelia olivetorum

(*)

*

Telemark

EN

Vestfold

Fossenål

Buskerud

Calicium lenticulare

Oppland

NT

Hedmark

Kystkorallav

Oslo og Akershus

Østfold

Bunodophoron melano‐
carpum

Fuscopannaria mediterra‐
nea

Olivenlav

NT

*

*

*

Gyalecta friesii

Huldrelav

NT

?

*

Heterodermia speciosa

Elfenbenslav

EN

*

*

Lecanora cinereofusca

Kystkantlav

EN

Leptochidium crenatulum

EN

Lobaria hallii

Fossenever

VU

Lobothallia melanaspis

Bekkeskifer‐
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NT
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NT

*

*
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?
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?
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?
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*

*

*
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*
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*

?

Nordland

*

*
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*

Sør‐Trøndelag

EN

Møre og Romsdal
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Sogn og Fjordane

Fuscopannaria confusa

Hordaland

*

Rogaland

*

Vest‐Agder

*

Aust‐Agder

Buskerud

*

Telemark

Oppland

NT

Vestfold

Hedmark

Oslo og Akershus

Gryntjafs

Østfold

Evernia mesomorpha
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*

*
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?
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*
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*
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*
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?
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?

?
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*
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*

?
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Rinodina sheardii

NT

Rinodina stictica
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*

?

*

*
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*

*

*
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*

Schismatomma pe‐
ricleum

Rosa tusselav

VU

*

*

Sclerophora amabilis

Praktdoggnål

VU

?

*

Sclerophora coniophaea

Rustdoggnål

NT

*

*

*

Stereocaulon coniophyl‐
lum

Flatsaltlav

VU

*

*

?

Stereocaulon delisei

Kystsaltlav

VU

Thelotrema suecicum

Hasselrurlav

NT

Usnea glabrata

Dvergstry

EN

Usnea longissima

Huldrestry

EN

Usnocetraria oakesiana

Båndlav

CR

?

*

*

(*)

*

?
?

*

*
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*
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?

*

*

*
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*

*

*
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*

*

*
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*

(*)

*

*
*

(*)
*

*

*

Finnmark

Hjelmragg

*

Troms

Ramalina obtusata

*

Nordland

*

Nord‐Trøndelag

?

Sør‐Trøndelag

EN

Møre og Romsdal

Småragg

Sogn og Fjordane

Ramalina dilacerata

Hordaland

VU

Rogaland

Vest‐Agder

Aust‐Agder

Telemark

Vestfold

Buskerud

Oppland

Hedmark

Oslo og Akershus
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Porpidia hydrophila

*

?
?

?
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*

*

Tabell 18. Antall påviste lav‐ og mosearter i hvert fylke av de 90 utvalgte artene. Lav med blå søyler og moser med grønne søyler.

Fylkesfordeling for utvalgte lav‐ og moserarter
50
45
40
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33

Tabellen og oppsummeringen i grafen får fram flere viktige, og interessante mønstre;










Samlet sett så er det flere rødlistede lav enn moser i de fleste fylker, i enkelte fylker opptil
dobbelt så mange. Vi er usikre på årsaken til dette, og helst skyldes det litt ulike grunner.
Det kan være at aktuelle lavarter generelt er mer utbredt. Dette kan skyldes generelle ut‐
bredelsesmessige trekk, uten at vi er kjent med andre kilder som har påpekt noe lignende.
Like gjerne kan det være metodiske forskjeller i hvordan arter har blitt vurdert i rødliste‐
sammenheng (der det bl.a. kan være systematiske forskjeller i både hvordan antall individer
blir telt opp og anslag på generasjonslengder). Vi tror nok en like viktig årsak kan være for‐
skjeller i kartleggingsaktivitet, der lav har vært kartlagt vesentlig mer omfattende (ikke
minst i bekkekløftmiljøer) i Norge i nyere tid enn moser. Dette reflekteres riktig nok ikke i
antall ”?” som er oppført i tabellene (hhv 89 for lav og 87 for moser), men bør likevel etter
vårt syn ses på som en relevant forklaring.
I Sør‐Norge utmerker Agder‐fylkene og i noen grad Østfold seg negativt med spesielt få ak‐
tuelle arter. Det er samtidig ingen grunn til å anta at disse fylkene er spesielt dårlig under‐
søkt, så årsaken antas her å ligge i at fylkene simpelthen har et lavere mangfold av rødlis‐
tede arter knyttet til vassdrag som er aktuelle for småkraftutbygging. For Østfold sin del kan
nok mye forklares i topografien, med bortimot fravær av både bekkekløftmiljøer og egnede
småkraftvassdrag. For Agder er dette derimot ikke situasjonen. En viktig årsak her kan være
mye sur og kalkfattig berggrunn, der den negative effekten av dette har blitt ytterligere for‐
sterket av sur nedbør.
De viktigste fylkene på Østlandet er Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark, som alle
samlet sett stiller ganske likt. Fagfolk vil nok likevel være overrasket over at ikke Oppland
skiller seg positivt ut, særlig med hensyn på aktuelle lavarter. Vi er usikre på årsaken til at
Buskerud og Hedmark her har kommet like høyt opp, men en delforklaring er nok at selv
om Oppland trolig har mange flere lavrike bekkekløfter, så finnes også enkelte slike i de
andre fylkene, og med en samlet sett god spredning i miljøer og arter. Når det gjelder mo‐
ser så skårer her Telemark høyest, og en viktig grunn er nok at et vestlands‐element i mose‐
floraen, som mangler ellers på Østlandet, her slår litt inn.
Rogaland og Hordaland er de eneste fylkene hvor det er påvist flere rødlistete vassdragstil‐
knytta moser enn lav. Vi antar det er reelt at disse to fylkene har et spesielt stort mangfold
av rødlistede moser knyttet til aktuelle vassdrag, og at det dermed er særlig viktig å foku‐
sere på moser ved naturfaglig kartlegging i disse fylkene. Mens mangfoldet av rødlistede
moser faller nordover på Vestlandet, så holder lavfloraen seg bedre, og for Sogn og Fjor‐
dane sin del så skyldes nok dette særlig den store spennvidden fra oseaniske til kontinen‐
tale kløftmiljøer.
Det er en jevnt fallende trend i forekomsten av rødlistede lav og moser fra Sør‐Trøndelag og
nordover. Dette antar vi delvis er reelt, da lignende trender også er registrert for artsmang‐
foldet i andre oversikter. På den andre siden viser trender for enkelte andre rødlistearter en
liten økning i Finnmark, noe som ikke gjenspeiles her. Nå har Finnmark nok færre kløftmil‐
jøer og relevante vassdrag enn Troms, men spennvidden i miljøtyper kan være like høy for
det. Generelt oppfatter vi kunnskapsnivået om mangfoldet i kløfter som lavere i Nord‐
Norge enn i Sør‐Norge og noe av fallet kan derfor også skyldes færre grundige undersøkel‐
ser i den nordlige landsdelen.

3.4 Karplanter i bekkekløfter og små vassdrag
Denne rapporten fokuserer ikke uten grunn på moser og lav. Disse skiller seg fra andre planter og
sopp ved at de i stor grad gjør seg nytte av fuktighet direkte fra lufta, mens de derimot mangler rot‐
system (noe karplanter har) eller lever i symbiose med karplanter (noe mange sopp gjør). Mange
lav‐ og mosearter er dermed særlig knyttet til de fuktige miljøene som dannes langs vassdrag, og
sårbare ovenfor reduksjon i luftfuktigheten, noe som virker mye mindre viktig for karplanter og
sopp.
Det finnes likevel også noen karplanter en bør vie spesiell oppmerksomhet langs vassdrag. Solstad
& Elven (2015) oppsummerer dette slik i denne siste rødlistevurderingen: ”Mange karplanter er
spesialiserte til vasskanter langs sjøer og elver. Vasskraftutbygging har dermed hatt stor betydning
og har ført til sterk reduksjon eller nær utryddelse av et antall av landets mest sjeldne planter”. Vi‐
dere: ”En framtidig trusselfaktor, nå når de store vassdragsutbygningene trolig er over, er små elve‐
kraftverk.”
Det er bare noen få karplanter som er sårbare ovenfor redusert luftfuktighet. Flere andre har der‐
imot en sterk tilknytting til kløftmiljøer. De aller mest tynnbladete bregnene vi har ser økologisk sett
ut til å være nokså nær assosiert med luftfuktkrevende lav‐ og mosesamfunn. Det beste eksemplet
er hinnebregne, en utpreget kystbunden art som vurderes å være den eneste karplanta som vi kan
knytte til regnskogsmiljøer i Norge (Blom m.fl. 2015).
Også sudetlok (EN), en av våre mest sjeldne og spesielle karplanter med bare noen få lokaliteter i
sentrale deler av Gudbrandsdalen, oppfattes som relativt luftfuktighetskrevende. Solstad & Elven
(2015) omtaler den slik: ”Arten er knyttet til det skyggefulle og lokalt humide miljøet i kløfter der
skogen ikke er uthogd. Følsomheten for hogst gjør den meget sårbar.” I de samme bekkekløftmiljø‐
ene i Gudbrandsdalen og andre kontinentale kløfter i Sør‐Norge er det flere rødlistede karplanter
som har sine tyngdepunkt. Spesielt Berg (1983a, 1983b) har behandlet dette elementet, med fokus
på sidekløftene i Gudbrandsdalen. I tillegg foreligger noe mer oppdatert kunnskap gjennom bekke‐
kløftprosjektet (Evju m.fl. 2011). Foruten sudetlok er det grunn til å trekke fram huldregras (NT) og
dalfiol (VU), russeburkne (VU) og skogsøtgras (VU).
I Nord‐Norge, særlig i Nord‐Troms og Finnmark, kommer det inn et særegent nordøstlig element i
karplantefloraen vår, som delvis viser en tilknytting til vassdrag og elvekløfter. Dette er nok i første
rekke forbundet med de store vassdragene, som Alta‐Kautokeino og Reisavassdraget, men flere
funn er faktisk gjort langs små sidevassdrag. De aktuelle artene er i første rekke konkurransesvake
og virker ikke særlig fuktighetskrevende, men de kan påvirkes både av tilfeldige inngrep og at en
vassdragsutbygging endrer framtidig dynamikk langs vassdragene, slik som erosjon og sedimenta‐
sjon, på en negativ måte. Arnesen m.fl. (2013) har behandlet fem av de mest aktuelle artene i for‐
bindelse med mulig handlingsplan for prioriterte arter – masimjelt (VU), grårublom (NT), kveinhavre
(EN), småjonsokblom (VU) og finntelg (NT).
I tillegg vil det særlig i Nord‐Norge også kunne opptre et element av fjellplanter nede i kløfter,
gjerne langs små vassdrag. De fleste av disse er ikke rødlistet, men enkelte kan være det, som flere
sildrearter og rublom‐arter. Artene vil dels kunne trues av tilfeldige inngrep knyttet til en eventuell
vassdragsutbygging, men dette er samtidig noe konkurransesvake arter som foretrekker et for‐
holdsvis kjølig klima, ofte knyttet til snøleiesamfunn. Forhøyet temperatur i kløftene som følge av
redusert kjøling fra elvevannet, utgjør derfor også en trussel.
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Naturtypekartlegging i
småkraftprosjekter
Det er krevende å kartlegge
naturmangfold langs små og middels store
vassdrag. Miljøene er komplekse,
overlappende og kan ligge konsentrert.
Hele vassdragsmiljøet kan være en stor
naturtype i seg selv. Viktige arter er
vanskelig å finne og bestemme, naturtyper
vanskelige å forstå og terrenget
utfordrende.

Felt – gjennomføring
•
•

•
•
•

Forarbeid

Forbered deg skikkelig!
•
Finn frem informasjon om topografi,
geologi og brukshistorie
•
Finn frem eksisterende kunnskap om
vassdraget
•
Samle kunnskap om naturvariasjonen
til vassdrag i regionen, særlig
rødlistearter og viktige naturtyper
•
Lag et tidsbudsjett som både tar
hensyn til områdestørrelse og
miljøkompleksitet
•
Lag en plan for gjennomføring av
feltarbeid, med ønskelig
befaringsrute og naturtyper eller
arter som skal ha ekstra fokus
•
Sørg for å ha nok tid, godt utstyr og
gode kartleggingsforhold (ikke snø, is
eller vannføring over middels

Et godt kartleggingsresultat krever ofte at man utforsker steder
som er vanskelig tilgjengelig. Det er ingen direkte sammenheng
mellom fremkommelighet og farenivå. Å bli våt på beina er noe
man av og til bør regne med. Foto: Geir Gaarder

•
•
•

Bruk mest tid der potensialet for store
naturverdier er størst
Søk systematisk etter viktige
nøkkelhabitat. Bruk gjerne kikkert for
grovorientering
Tenk variasjon, oppsøk et bredt spekter
av antatt interessante miljøer
Ikke bruk tid på trivielle naturtyper og lite
krevende arter!
Sjekk begge sider av elva, men den
nordvendte er viktigst
Ikke gi opp selv om terrenget et litt
utfordrende.
Ta jevnlig bilder og belegg
Ikke glem miljøer utenfor vassdraget,
som også kan bli berørt

Holder feltarbeidet mål?

Egenkontroll: Ble det bra nok, eller
må jeg ut i felt på ny?
•
Var veivalgene under
kartleggingen gode nok? Er alle
viktige naturområder vurdert?
•
Kan jeg ha undervurdert verdiene
fordi de ligger spredt og er små?
•
Har jeg klart å fokusere på
innsamling av forvaltningsrelevant informasjon, og ikke
brukt tid på data om arter,
naturtyper og problemstillinger
som er uten betydning?
•
Har jeg grunnlag for å gjøre gode
føre-var vurderinger for areal som
ikke kunne kartlegges og
artsgrupper/naturtyper jeg ikke
kjenner særlig godt?
•
Kan viktige og usikre funn
dokumenteres med belegg
og/eller bilde?
•
Kan jeg dokumentere at
potensielt verdifullt areal ikke
oppfylte forventningene?

Er denne kartleggingen god nok? Stiplet linje viser mulig kartleggingsrute og
blå heltrukken linje er tenkt rørgatetrasé. Grønne polygoner viser kjente
naturtyper. Tilsynelatende har kartlegger her gjennomført en ganske
systematisk og grundig undersøkelse, men de røde skraverte arealene viser
miljøer som typisk kan inneholde viktige naturverdier, og som likevel har blitt
dårlig undersøkt.

Hvilke naturtyper kan bli berørt av
inngrepet?
I teorien kan alle forvaltningsrelevante naturtyper
berøres av småkraftprosjekt. I de fleste tilfeller er
det snakk om direkte fysiske inngrep av veger,
rørgater mv, men noen typer er særlig utsatt fordi
de opptrer i eller langs vassdrag der vann er
planlagt fraført. Spesielt viktige er:
•
•
•
•
•

Fossefall, med tilhørende fosseenger og
fosserøykskog
Skogsbekkekløfter
Gammelskog, med gran, lauvtrær eller
edellauvtrær
Flommarksmiljøer
Selve elvestrengen kan også være svært
interessant i noen regioner

Snarvei til viktige miljøer

Er ett eller flere av punktene nedenfor
aktuelle er sannsynligheten stor for å finne
forvaltningsrelevante naturtyper.
•
•
•
•
•
•
•

Kalkrikt?
Høg luftfuktighet?
Gammel skog?
Polert dødved i elva?
Fossefall?
Mosaikk berg og glissen skog?
Kilder og kildebekker?

Naturtypekartlegging langs vassdrag på Vestlandet
Vestlandet er ennå mer variert enn man skulle tro. Store områder litt inn i fjordene
er preget av mye nedbør og høy luftfuktighet, men i indre strøk finnes tørre områder
med langt mindre nedbør.
Praktiske utfordringer
•
•

•
•

Tung topografi, ofte utilgjengelige
partier
I teorien lang feltsesong, men ofte høy
vannføring og dårlige lysforhold gir
likevel en del begrensninger. Mye regn
gir perioder med vanskelige forhold
Tilsynelatende lite kalk, men dette
undervurderes lett
Ofte mye moser, mer varierende med
lav

Viktige elementer og miljøer
•
•
•
•
•
•
•

Fosserøyk i indre strøk
Bekker og små elver med rødlistede
kryptogamer, særlig i sørvest
Gamle styvingstrær med fuktkrevende
arter langs vassdrag i sørvest
Edellauvskog ofte viktig, både i og
utenfor kløfter
Naturbeitemarker og slåttemarker
Gammel lauvskog
Gammel furuskog

Høy luftfuktighet skaper gode forhold for epifytter mange steder
på Vestlandet. Foto: Kim Abel

Små til middels store fossefall er vanlige i midtre og indre
fjordstrøk på Vestlandet. Foto: Geir Gaarder

Tenkt vassdragseksempel fra Vestlandet

Vassdrag med flomsoner, fossefall og bergvegger er viktig, men det kan også være
store kulturtilknyttede verdier, både gamle styvingstrær og enger.

Utdypende informasjon om nøkkelhabitater og rødlistearter

Det er utarbeidet en tilhørende rapport med supplerende informasjon om nøkkelhabitatene, artsmangfold og annen
bakgrunnsinformasjon knyttet til innholdet i dette faktaarket. I denne rapporten finnes blant annet artslister med
fylkesfordeling for utvalgte arter og en utfyllende litteraturliste.

Naturtypekartlegging langs vassdrag på Østlandet
Det er på Østlandet vi finner de fleste
kontinentale skogbekkekløftene i
Norge. Her finner vi mange store
kløftemiljøer med et artsmangfold
som er unikt for landet.

Typisk skogsbekkekløft på Østlandet, her fra Gausdal. Foto: Jon
Klepsland

Praktiske utfordringer

Ofte god tilgjengelighet, men stedvis
svært tidkrevende å ta seg fram.
Kort feltsesong i indre strøk
Stedvis forekomst av svært verdifulle,
komplekse bekkekløftmiljøer med stort
artsmangfold i flere grupper. Dette er
tidkrevende miljøer å kartlegge og
krever bred artskompetanse

•
•
•

Fossesprutsone med interessante arter på bark. Foto: Kim Abel

Viktige elementer og miljøer
•
•
•
•
•
•

Skogsbekkekløfter med
fuktighetskrevende arter
Fossesprutsoner lokalt i indre strøk
Raviner i lavlandet
Flommarkskoger
Kalkskog og kalkrike bergvegger
Naturbeitemarker og slåttemarker
Fossesprutsone med interessante arter på bark. Foto: Kim Abel

Tenkt vassdragseksempel fra Østlandet

Varierte og artsrike kløfter krever oppmerksomhet, men utenfor kan det
også være rike kulturmarker og gammel og/eller kalkrik skog.

Utdypende informasjon om nøkkelhabitater og rødlistearter

Det er utarbeidet en tilhørende rapport med supplerende informasjon om nøkkelhabitatene, artsmangfold og annen
bakgrunnsinformasjon knyttet til innholdet i dette faktaarket. I denne rapporten finnes blant annet artslister med
fylkesfordeling for utvalgte arter og en utfyllende litteraturliste.

Naturtypekartlegging langs vassdrag i Midt-Norge
Midt-Norge er kystgranskogens
region. Kontrastene er store, men de
største verdiene finnes i indre strøk
der kalkrik berggrunn, høy
luftfuktighet og kompakte skoger
danner grunnlag for et interessant
artsmangfold.
Praktiske utfordringer
•
•
•
•

•

Ofte god tilgjengelighet, men enkelte
miljøer kan kreve mye tid.
Kort feltsesong i indre strøk
Regnskogselementer kan opptre
sparsomt, ofte bare på et fåtall trær.
Kombinasjon av høy luftfuktighet og
kalkrik berggrunn kan gi svært artsrike
miljø som er tidkrevende å inventere
Markboende sopp kan være et viktig,
men sesongbetinget element, der
forekomst ofte må baseres på vurdert
potensial

Viktige elementer og miljøer
•
•
•
•
•
•
•
•

Regnskogsmiljø
Skogsbekkekløfter
Fossesprøytsoner med
fosserøykskog og fosseberg
Raviner
Kalkskog og kalkrike bergvegger
Flommarkskoger, særlig sør i
regionen
Naturbeitemarker og slåttemarker
Rikmyr og sumpskog med gamle
grantrær

Fossefall med fosserøykskog inntil, på kalkrik berggrunn i
Rana. Foto: Geir Gaarder

Kalkrik berggrunn er vanlig i Midt- Norge og utgjør svært
interessante miljøer på fuktige steder. Foto: Jon Klepsland

Det er utarbeidet en tilhørende rapport med supplerende informasjon om nøkkelhabitatene, artsmangfold og annen bakgrunnsinformasjon knyttet til
innholdet i dette faktaarket. I denne rapporten finnes blant annet artslister med fylkesfordeling for utvalgte arter og en utfyllende litteraturliste.

Utdypende informasjon om nøkkelhabitater og rødlistearter

Gran er ofte et sentralt substrat. Kan være kalkrike berghamre langs
vassdragene.

Tenkt vassdragseksempel fra Trøndelag

Naturtypekartlegging langs vassdrag i Nord-Norge
Praktiske utfordringer

Det er betydelig kunnskapsmangel om
relevante arter og deres økologi!
Svært varierende tilgjengelig, fra relativt
lette til meget utfordrende
Kort feltsesong
Stor miljøvariasjon fra kyst til innland og
nord til sør
Kalkrik mark og stor topografisk
variasjon kan kreve mye tid
Særlig kompetanse kreves på moser og
karplanter

•
•
•
•
•
•

Viktige elementer og miljøer
•
•

•
•

•
•

Fossefall med fosseenger og
fosserøykskog
Kalkkrevende karplante- og
moseflora på berghamre, i rasmark
og langs elvekanter
Rike kildesamfunn og fuktsig i og
inntil kløfter
Særegne nordøstlige og arktiske
artselement i Finnmark og indre
Troms
Flommarkskoger, særlig i Troms
Kalkskog med furu eller lauvtrær

Over: Store kløfter og fjellnære miljøer med til dels kalkrik
berggrunn er typisk i indre deler av Troms. I tillegg kan de ligge
et stykke fra vei og være tung tilgjengelige. Foto: Geir Gaarder

T.v: Stryk og fossefall på kalkrik berggrunn i Bardu. Artsrike
miljø med høyt potensial både for moser og fjellplanter. Foto:
Geir Gaarder

Tenkt vassdragseksempel i Nord-Norge

Fossefall, kalkrike kløfter med moser og fjellplanter er viktige. I tillegg
kan en få inn flommarkskog, åpne elveører og kildesamfunn.

Utdypende informasjon om nøkkelhabitater og rødlistearter

Det er utarbeidet en tilhørende rapport med supplerende informasjon om nøkkelhabitatene, artsmangfold og annen
bakgrunnsinformasjon knyttet til innholdet i dette faktaarket. I denne rapporten finnes blant annet artslister med
fylkesfordeling for utvalgte arter og en utfyllende litteraturliste.

Kartlegging av lav
i småkraftprosjekter
Over 2000 lavarter er hittil kjent fra Norge og årlig blir flere nye påvist. Mange er små, uanselige og
vanskelige å artsbestemme. En naturkartlegger kan ikke forventes å være i stand til å finne alle disse,
men det er nødvendig å ha god kjennskap til forvaltningsmessig viktige arter i miljøene man opererer
i. Ved kartlegging nær vassdrag kommer man et langt skritt ved å lære seg utseende til og levestedet
for snaut 50 av de mest forvaltningsrelevante rødlistede lavartene.

Hvorfor fokus på lav?
Norge har en artsrik lavflora i europeisk sammenheng.
Et stort antall fuktighetskrevende arter er en av
årsakene til dette. Lav er den beste organismegruppa vi
har til å vurdere luftfuktighet og luftkvalitet.
Vi har et internasjonalt ansvar for mange lavarter både i
kystnære regnskoger og bekkekløfter i innlandet. Begge
er høyaktuelle naturtyper i småkraftsammenheng. I
disse miljøene finnes spesialiserte arter, der mange har
en stor andel av sin totale europeiske utbredelse i
Norge.

Viktige nøkkelhabitater

Trådragg Ramalina thrausta er knyttet til miljøer med høy
luftfuktighet. Den kan vokse både på bergvegger og trær. Foto:
Sigve Reiso

Trær, særlig gran, i fosserøyksona
Fosserøykskog er kanskje det meste sjeldne og sårbare miljøet for
vannkraftutbygging som vi har.
Inntil de treløse fosseengene kan det være ei sone av trær, gjerne
gran, som påvirkes sterkt av fosserøyk. Trærne er ofte deformerte, små
og virke døde eller døende, men også av og til store og i god vekst. På
greinene kan det vokse regnskogslaver som trives svært godt i dette
miljøet. Enkelte arter kan få en avvikende økologi i fosserøykskog.
Blant annet er det flere arter som vanligvis vokser på lauvtrær som i
fosserøyken også trives på grankvister. Noen lavarter er store og lett
synlige, andre små og uanselige. Forekomstene kan ligge svært isolert.
Fosserøykskog finnes særlig på indre Østlandet og indre Trøndelag,
men enkelte arter forekommer også i Nord-Norge og på indre
Vestlandet.
NB! Artene vokser ofte bare på en håndfull trær. Alle trær i sona som
tydelig påvirkes av fosserøyken må derfor gjennomsøkes, samt
nabotrærne til disse.

Rødlistearter
Collema curtisporum
Pertusaria flavocorallina
Erioderma pedicellatum
Fuscopannaria confusa
Lobaria hallii
Heterodermia speciosa
Ramalina obtusata
Rinodina sheardii
Rinodina stictica

Loddrette berg, fuktig, men lysåpent
Elementet omfatter busk- og bladlav som vokser på store
berghamre og steinblokker, gjerne nær rennende vann.
Særlig nede i store kløfter med glissen skog og mange bergvegger
kan det vokse rødlistede lavarter på mer eller mindre loddrette
berghamre. Det er snakk om 8-10 arter. Artene krever høy
luftfuktighet, men unngår direkte vannsig nedover berget. Der
forholdene ellers ligger til rette for det kan de også vokse i mindre
kløfter og dels utenfor kløftene. Artene unngår reine kalkberg,
tungmetallrike berg og harde kvartsitter eller grunnfjell. Helst
vokser de på litt næringsrike bergarter som ikke er alt for harde.
På bergvegger er dette et kontinentalt element med tyngdepunkt
i indre dalstrøk på Østlandet.
NB! Artene kan vokse flere meter oppe på berget. Kikkert er da et
nødvendig redskap for å finne dem.

Rødlistearter
Bryoria bicolor
Bryoria tenuis
Bunodophoron melanocarpum
Cetrelia olivetorum
Evernia divaricata
Fuscopannaria confusa
Fuscopannaria mediterranea
Heterodermia speciosa
Menegazzia terebrata
Nephroma helveticum
Ramalina thrausta

Tørt berg, moser og ved beskyttet for regn
Små skorpelav som lever nokså bortgjemt. Vil ha høy luftfuktighet, men
vokser beskyttet mot nedbør.
En del skorpelav, særlig knappenålslav, kan vokse på svært tørre berghyller,
død mose/humus og tørre, gamle kvister og vedstykker under
overhengende bergvegger og steinblokker. Flere arter er rødlistede og
internasjonalt sjeldne. Det er trolig høy pH på voksestedene, men det
viktigste kan være at bergartene er nokså myke. Miljøet opptrer i
kontinentale bekkekløfter, i ei sone fra dalbunnen og noen ti-talls meter
oppover sidene. Det er best velutviklet i Gudbrandsdalen, men finnes også i
andre dalfører på Østlandet, i de mest kontinentale delene av indre
Vestlandet, Midt-Norge og dels Nord-Norge.

Rødlistearter
Chaenotheca cinerea
Chaenotheca gracilenta
Chaenothecopsis viridialba
Sclerophora amabilis
Sclerophora coniophaea

Fuktig ved, stubber og humus
Små skorpelav på et ellers lavfattig element
Få lav har fuktig ved eller humus i skog som voksested,
men det finnes rødlistearter også på slike substrat.
Enkelte vokser nokså eksponert, mens andre vil være
beskyttet fra direkte nedbør. Veden er gjerne noe
morken. Elementet har tyngdepunkt på indre Østlandet
og i Trøndelag, men enkelte av artene dukker en
sjelden gang opp i andre landsdeler.
Rødlistearter
Calicium lenticulare
Chaenotheca laevigata
Chaenotheca sphaerocephala
Gyalecta friesii
Micarea hedlundii

Skråberg og steiner i flomsona langs vassdrag
Et noe oversett lavelement, der vi har dårlig kunnskap både
om hvilke arter som finnes i Norge og deres utbredelse.
Elementet omfatter ca. 10 arter som vi har nok kunnskap om til
å vurdere på rødlista. Artene vokser i den smale sona som tidvis
er oversvømt, tidvis tørr. Mange flere arter vokser i dette
miljøet, men man vet lite om disse artene både i Norge og
internasjonalt, fordi de ser like ut pga. det tøffe miljøet. Artene
har varierende krav til pH, belastning og flomperiode, og de
økologiske nisjene er smale og omfatter små areal.
Sannsynligvis er det mange flere arter i denne gruppen som
burde vært rødlistet, men dette elementet har aldri vært
systematisk kartlagt og studert i Norge.

Rødlistearter
Bacidina inundata
Leptochidium crenatulum
Lobothallia melanaspis
Pertusaria flavocorallina
Pilophorus cereolus
Pilophorus robustus
Porpidia hydrophila
Rhizocarpon bolanderi
Stereocaulon coniophyllum
Stereocaulon delisei

Grantrær i fuktige kløfter

Boreale lauvtrær i fuktige kløfter

Fra millimeterstore knappenålslav til huldrestry
som kan bli mange meter lang.

En samlesekk med ca 15 arter som har det til felles at de
vokser på boreale lauvtrær i fuktige miljøer.

En del lavarter vokser på gamle grantrær i fuktige
miljøer, og vil derfor ha viktige forekomster i
bekkekløfter og langs vassdrag. De vokser både på
levende kvister og stammebark. Artene
forekommer i dalførene på indre Østlandet, men de
fleste kan også opptre i indre strøk av Trøndelag.

Flest arter forekommer på indre Østlandet og i
Trøndelag, men enkelte er også utbredt på Vestlandet
eller i Nord-Norge. Både gråor, rogn, selje og osp er
viktige treslag, mens knapt noen opptrer på bjørk. Det er
vanligvis snakk om middelaldrende til ganske gamle trær,
som gjerne står litt halvåpent. De fleste artene vokser på
levende bark, men noen knappenålslav foretrekker død
bark eller blottlagt ved.

Rødlistearter
Bacidia absistens
Chaenotheca subroscida
Chaenothecopsis viridialba
Evernia divaricata
Ramalina obtusata
Ramalina thrausta
Schismatomma pericleum
Sclerophora coniophaea
Usnea glabrata
Usnea longissima
Usnocetraria oakesiana

Rødlistearter
Bacidia absistens
Cetrelia olivetorum
Chaenotheca hispidula
Chaenotheca laevigata
Collema curtisporum
Fuscopannaria mediterranea
Lecanora cinereofusca
Lobaria hallii
Menegazzia terebrata
Nephroma helveticum
Phlyctis agelaea
Ramalina dilacerata
Rinodina sheardii
Schismatomma pericleum
Sclerophora amabilis
Usnea glabrata

Praktiske råd ved kartlegging
•
•
•
•

•
•

Kartlegging under eller etter mye regn frarådes.
Flere aktuelle miljøer kan da bli lite tilgjengelige
Noen arter endrer farge i betydelig grad,
avhengig av om de er tørre eller fuktige
Noen få arter kan krympe og bli vanskelige å
oppdage i tørr tilstand
Flere av de mest interessante artene er små og
vokser bortgjemt, inne i hulrom og sprekker på
gamle trær og berg
Hammer og meisel kan være nødvendig for
innsamling av skorpelav på berg
Ta belegg av viktige og usikre funn

Utdypende informasjon om nøkkelhabitater og
rødlistearter

Det er utarbeidet en tilhørende rapport med supplerende
informasjon om nøkkelhabitatene, artsmangfold og
annen bakgrunnsinformasjon knyttet til innholdet i dette
fakta-arket. I denne rapporten finnes også blant annet
artslister med fylkesfordeling og en utfyllende
litteraturliste. Det er også utarbeidet et tilsvarende
faktaark for moser og for naturtyper i samme serie.

Løvtrær i fuktige bekkekløfter er egnet substrat for flere
sjeldne moser og lav. Her flatragg Ramalina sinensis på
gråor. Foto: Kim Abel

Grankvister med flere store bladlavarter som hører til
lungenever-samfunnet. Slike lavsamfunn er svært spesielle,
lokale og sjeldne miljøer som må ha særlig høyt fokus ved
kartlegging nær fossefall. Foto: Kim Abel

Dette bildet viser potensielle voksesteder for rødlistede lav
både på bergvegger og på grantrær. Foto: Kim Abel

Fossenål Calicium lenticulare t.v. og huldrenål Chaenotheca cinerea t.h. er begge typiske arter for bekkekløfter. Disse er
bare noen millimeter høye og man må bruke litt tid på å lete etter dem. Fossenål vokser ofte på fuktig dødved, mens
huldrenål kan vokse på trær og på dødt organisk materiale i bergsprekker i områder med myke, baserike bergarter.
Foto: Kim Abel
Tekst og layout: Geir Gaarder (MFU), Jon T. Klepsland (BioFokus) og Torbjørn Høitomt (BioFokus)

Kartlegging av moser i
småkraftprosjekter
Som naturkartlegger blir man hele tiden utfordret på kunnskap om artsmangfold. Det er ingen enkel
oppgave å til en hver tid ha oversikt over relevante arter i det miljøet man kartlegger. Med dette
faktaarket ønsker vi å gjøre artsgruppen moser litt mer håndgripelig. Det er ikke realistisk at alle
kartleggere skal ha kjennskap til alle Norges drøyt 1100 mosearter, men man må kunne forvente god
kjennskap til forvaltningsmessig viktige arter i miljøene man opererer i. I vassdragssammenheng
kommer man et langt skritt videre ved å lære seg utseende til og levestedet for snaut 50 av de mest
forvaltningsrelevantene rødlistede moseartene.

Hvorfor fokus på moser?
Norge har en svært artsrik moseflora i europeisk
sammenheng. Et stort artsmangfold i et stort utvalg av
fuktige miljøer er en av hovedårsakene til dette. Norge
har også internasjonalt ansvar for både regnskog og
bekkekløfter, begge høyaktuelle naturtyper i
småkraftsammenheng. I disse miljøene finnes en rekke
habitatspesialister, og mange av disse har en stor andel
av sin totale europeiske utbredelse i Norge.

Viktige nøkkelhabitater

Ofte forekommer flere nøkkelhabitater i samme område. Bildet
viser dødved langs elva og moserike steiner i bekken. Foto:
Torbjørn Høitomt

Dødved i og langsmed mindre og mellomstore
vassdrag
Noen små levermoser er nesten eksklusivt knyttet til vanntransportert,
polert dødved i og langs vassdrag. Disse artene krever kontinuerlig
tilgang på blottlagt dødved der konkurransen fra andre, større moser er
liten.
Gran, gråor og furu er viktigste substrat, men de fleste treslag kan være
aktuelle. Dette nøkkelhabitatet er vanligst langs store bekker og mindre
elver der uryddig struktur i og langs vannstrengen gjør at dødvedstokker
og –biter kan sette seg fast på steder der de holdes kontinuerlig fuktige
gjennom store deler av vekstsesongen. Disse kravene oppfylles best i
vassdrag med lav flompåvirkning. Dersom vassdraget blir for stort eller
flompåvirkningen for stor vil dødveden for det meste bli «spylt ut» ved
store flommer, og dødved-stokker vil i stor grad feste seg på steder som
gjennom det meste av året er tørkeutsatt. Dette nøkkelhabitatet er best
utviklet i nokså kontinentale deler av landet.
NB: De interessante artene i dette miljøet er svært små. Ofte bare noen
millimeter høye. Det kreves tålmodighet for å påvise disse artene om man
ikke vet nøyaktig hvor man skal lete.

Rødlistearter
Scapania apiculata
Scapania carinthiaca
Scapania glaucocephala

Kalkberg eller annet kalkrikt bergsubstrat
Kalkrikt berg- og løsmassesubstrater er viktige voksesteder for mange
rødlistede moser. De relevante artene finnes innen et vidt spekter når det
gjelder tilgang på lys og fuktighet.
Noen av disse er knyttet til særlig skyggefulle lokaliteter med høg luftfuktighet,
mens andre arter krever kontinuerlig eller regelmessig overrisling av
substratet. Noen arter er eksklusivt knyttet til ulike typer kalkstein, men de
fleste kan også vokse på andre baserike bergarter som for eksempel fyllitt,
grønnstein og kalksandstein. Det er verdt å merke seg at mange av artene ikke
nødvendigvis vokser rett på berg/stein, men like gjerne på jord i sprekker, små
hyller, på eller på løsmasser ved bergrota.
NB: Mykere bergarter er gjennomgående mer interessante enn de harde. Husk
å lete etter arter både på selve berget og på jord oppå og i tilknytning til
berget.

Rødlistearter
Didymodon glaucus
Didymodon icmadophilus
Fissidens gracilifolius
Gyroweisia tenuis
Lophozia pellucida
Pseudoleskeella paillosa
Seligeria pusilla
Seligeria oelandica
Seligeria campylopoda
Seligeria subimmersa
Tetrodontium ovatum

Yr- og sprutsoner ved fosser og stryk
Fossesprutsoner er moserike habitater, særlig der berg og blokker blir
påvirket av fossesprut og –yr. I slike habitater kan man finne oseaniske arter
langt utenfor sin hovedutbredelse.
Klassiske fossesprutsoner med drivende hvit fosserøyk er lette å påvise, men
forekommer veldig sjelden. Langt vanligere er mindre sprut- eller yrsoner ved
stryk eller fosser i mindre vassdrag. Her kan det finnes velutviklede
fosserøyksamfunn på arealer som bare dekker noen titalls kvadratmeter
dersom vannføringa i vassdraget er stabil. Det har vist seg at fosserøyken
påvirker vegetasjonen lenger vekk fra fossen enn det vi stort sett klarer å
oppfatte visuelt. Det er derfor viktig å utvide søket etter arter noe i forhold til
det man kanskje hadde sett som naturlig.
NB: Husk regnklær til dette arbeidet. Merk også at kartlegging av denne typen
miljøer ikke lar seg gjennomføre på en god nok måte ved vannføring over
middels. Det er ofte arealene med middels fosserøykpåvirkning som huser
flest interessante arter.

Rødlistearter
Bryum dixonii
Brachydontium trichodes
Didymodon icmadophilus
Herbertus stramineus
Zygodon dentatus

Stammer og greiner av løvtrær med rik bark i fuktig miljø.
Stammer av løvtrær med rik bark i fuktige miljø kan under riktige forhold i
noen regioner huse interessante moser. Det er særlig trær med glatt bark
som er aktuelle.
Flere epifyttiske moser har noen av sine mest livskraftige bestander langs
vassdrag, noe som indikerer at miljøet her er optimalt. De fleste av disse
artene har imidlertid også bestander som ikke er relatert til vassdragsmiljøer,
men som er knyttet til andre fuktige miljøer. Det er edelløvtrær med glatt bark
og gråor som utgjør de viktigste voksestedene for artene i dette
nøkkelhabitatet, men eldre trær med grov bark kan også huse noen av artene.
NB: Utbredelsen til de fleste artene i dette nøkkelhabitatet er nokså godt kjent
(unntatt tannkjølmose Zygodon dentatus), og utbredelsen begrenser seg ofte
til enkelte regioner. Sjekk Artskart før feltabeid!

Rødlistearter
Dicranum viride
Frullania bolanderi
Frullania oakesiana
Neckera pennata
Zygodon dentatus

Steiner, berg og røtter under øvre flomnivå
Dette nøkkelhabitatet huser viktige bestander av om lag 20 arter,
hvorav halvparten er mer eller mindre eksklusivt knyttet til sine
voksesteder i bekker og elver.

Rødlistearter
Bryum dixonii
Dichodontium flavescens
Didymodon icmadophilus
Fissidens crassipes
Fissidens gracilifolius
Fissidens polyphyllus
Fissidens pusillus
Hageniella micans
Haplomitrium hookeri
Heterocaldium wulfsbergii
Hygroamblystegium varium
Hygrohypnum eugyrium
Hygrohypnum montanum
Hygrohypnum styriacum
Hygrohypnum subeugyrium
Hyocomium armoricum
Isothecium holtii
Myrinia pulvinata
Platyhypnidium lusitanicum
Syntrichia latifolia
Thamnobryum neckeroides

Mest relevant i områder med intermediær eller rik berggrunn, men i
oseaniske strøk på Vestlandet må basefattige miljøer også undersøkes.
Artene sitter enten permanent neddykket eller noe oftere i flomsona der
flomforstyrrelse forekommer regelmessig. I små, lite flomutsatte
vassdrag kan moser dekke hele vannstrengen, mens man i mer
flomutsatte vassdrag må lete på beskyttede steder for å finne disse
artene. Dette nøkkelhabitatet er mest relevant under 500 m.o.h.
NB: Kartlegging av dette miljøet lar seg ikke gjøre med vannføring over
middels. Selv ved lav vannføring bør steiner under vann også undersøkes.

Fattige bergvegger og -knauser i særlig oseaniske områder
På Vestlandet finnes et helt særegent mangfold av sterkt oseaniske
moser. Noen av disse har viktige bestander langs vassdrag.
Dette nøkkelhabitatet er knyttet til lokaliteter i sterkt oseaniske områder
med lav vintertemperatur. De fleste artene i dette miljøet har viktige
bestander utenfor vassdragsmiljøer, men fuktige bekkekløfter antas å
spille en særlig viktig rolle langs kanten av de ulike artenes
utbredelsesområde ved at miljøet her optimaliseres av fuktighet fra
vassdraget.

Rødlistearter
Herbertus stramineus
Herbertus norenus
Herbertus hutchinsiae
Rhabdoweisia crenulata

NB: Grimemoser kan ofte sitte luftig til høyt oppe på bergvegger. Bruk
kikkert eller se etter mosetuer som har falt ned.

Praktiske råd for kartlegging
•

•

•

•
Bekkelommemose Fissidens polyphyllus er en viktig art å
søke etter i bekker og elver på Sør-Vestlandet. Foto:
Torbjørn Høitomt

•

Husk at mange forvaltningsrelevante arter er
svært små og krever godt lys. Bruk en god 15x
– 20x lupe med lys . Hodelykt kan også være
nødvendig
Ved innsamling av belegg, pass på å samle
rikelig med materiale for bestemmelse. Få med
viktige strukturer som kaplser og grokorn
dersom det finnes.
Mosekartlegging er svært vanskelig på dager
med vedvarende regnvær fordi overflaten
dekkes av en vannfilm.
Ved lengre tids tørke kan mosen sprayes med
vann fra en spruteflaske for å lette
bestemmelsesarbeid i felt.
Ta belegg av viktige og usikre funn.

Utdypende informasjon om
nøkkelhabitater og rødlistearter
Det er utarbeidet en tilhørende rapport med supplerende
informasjon om nøkkelhabitatene, artsmangfold og
annen bakgrunnsinformasjon knyttet til innholdet i dette
faktaarket. I denne rapporten finnes blant annet artslister
med fylkesfordeling og en utfyllende litteraturliste.

Flommose Hyocomium armoricum må ettersøkes i alle
vassdrag i lavlandet på Vestlandet. Foto: Torbjørn Høitomt

Flokekrypmose Hygroamblystegium varium vokser på
steiner i elver og bekker, særlig i lavlandet Østafjells. Foto:
Kim Abel

Skoddemose Brachydontium trichodes og andre rødlistede
moser i fossesprutsoner kan vokse nokså beskyttet. Man
bør derfor lete etter dem på steder som dette, på berg inni
små hulrom. Foto: John Bjarne Jordal

Typisk miljø langs ei lita elva i bekkekløftmiljø på
Vestlandet. På dette bildet peker de kalkrike bergene og
selve flomsona seg ut som særlig potensielle miljøer. Foto:
Kim Abel

Tekst og layout: Torbjørn Høitomt (BioFokus) og Geir Gaarder (Miljøfaglig utredning)
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