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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

SWECO Grøner har på forespørsel fra Seimsdal Kraft as utarbeidet miljørapport for 
planlagte småkraftverk i Seimsdalen. 

1.2 Formål 

Denne rapporten inngår som vedlegg til konsesjonssøknaden for Seimsdalen Småkraftverk 
og beskriver dagens situasjon i vassdraget, naturinngrep som følge av utbyggingen og 
antatte konsekvenser innen relevante miljøtema. 

1.3 Prosjektbeskrivelse 

Seimsdal Kraft as søker om utbygging av to kraftverk, Leitet og Øyni, i Seimsdalen, Årdal 
kommune i Sogn og Fjordane. De to kraftverkene utnytter fallet på to forskjellige strekninger 
av Seimsdalselvi. Samlet brutto fall for de to strekningene er ca. 530 meter eksklusive 
oppdemningene. Ingen av kraftverkene får reguleringsmagasin, og det er heller ingen 
vannoverføringer fra andre nedbørfelt. Plasseringer av  og dimensjoner for dammer, inntak, 
kraftstasjoner samt  traseer og dimensjoner for rørgater er valgt ut fra en helhetsvurdering av  
tekniske muligheter, økonomi, miljø, infrastruktur og bebyggelse.  
 
Midlere årlig produksjon er beregnet til 9,5 GWh for Leitet kraftverk og 18,0 GWh for Øyni 
kraftverk. Det er regnet med at kraftverkene settes i drift våren 2009. 
 
Leitet kraftverk utnytter et fall i Seimsdalselvi i den midtre delen av dalen, og har kraftstasjon 
i dagen på ca. kote 425 ved Leitet. Dette er omtrent 4,5 kilometer fra elvas utløp i fjorden. 
Inntaket blir på ca. kote 665 om lag 2,0 kilometer lenger opp i elva. Sidebekken Klettegrovi, 
som har utløp i hovedelva kort nedenfor den planlagte kraftstasjonen, tas også inn.  
 
Ved inntaket i Seimsdalselvi blir det en betong massivdam med en høyde på 5 meter og en 
lengde på ca. 40 meter. Fra inntaket blir det rørledning med en lengde på 1 725 meter ned til 
kraftstasjonen. Avgreningen til inntaket av Klettegrovi har en lengde på 600 meter fra Kletta.  
Rørledningen vil i hovedsak bli plassert i gravd eller sprengt grøft. Kraftverket får en 
maksimal driftsvannføring på 1,56 m3/s og en installasjon på 2,9 MW. Fra kraftstasjonen blir 
det en kort kanal ut til elva. 
 
Øyni kraftverk utnytter et fall i den nederste delen av dalen, og har kraftstasjon i dagen ved 
Øyni på ca. kote 30, om lag 0,5 kilometer fra elvas utløp i Årdalsfjorden. Inntaket blir på ca. 
kote 320 omlag 2,7 kilometer lenger opp i elva. 
 
Ved inntaket blir det en betong massivdam med en høyde på ca. 5 meter og en lengde på 
ca. 40 meter. Fra inntaket blir det rørledning med lengde 2 450 meter ned til kraftstasjonen. 
Som for Leitet kraftverk vil rørledningen i all hovedsak bli lagt i gravd eller sprengt grøft. 
Kraftverket får en maksimal driftsvannføring på 2,7 m3/s og en installasjon på 6,0 MW. Fra 
kraftstasjonen blir det en kort kanal ut til elva. 
 
Veger 
I dag er det veg ca. 6,5 kilometer innover Seimsdalen. Fra denne vegen er det kort avstand 
til de to inntakene i Seimsdalselvi og til de to kraftstasjonene. Det blir ny veg med lengde ca. 
300 meter fra enden av eksisterende veg og fram til dammen og inntaket for Leitet kraftverk. 
Videre blir det korte, nye veger fram til dam og inntak for Øyni kraftverk og fram til de to 
kraftstasjonene. Det blir anleggsveger langs traseene for rørledningene. Disse vegene blir 
stort sett midlertidige, men det er aktuelt og sannsynlig at vegen fra inntaket for Leitet 
kraftverk og fram til Klettebøen blir permanent.  
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Kraftnettet 
Kraften blir overført via jord- og sjøkabel med spenning 22 kV til et tilknytningspunkt til 22 kV 
– nettet i Årdalstangen.  

1.4 Hydrologiske endringer 

Tiltakene vil ha hydrologiske konsekvenser på elvestrekningene mellom inntakene og utløpet 
fra kraftverkene. Dette gjelder Klettagrovi fra bekkeinntak og ned til sammenløp med 
Seimsdalselvi, Seimsdalselvi fra inntak til Leite kraftverk og ned til sammenløp med 
Klettagrovi og strekningen i Seimsdalselvi fra inntak til Øyni kraftverk og ned til utløpet av 
kraftverket.  
 
Det er ikke planlagt noen magasiner i utbyggingene og dermed ingen omfordeling av vann i 
tid, så bortsett fra disse strekningene vil ikke de øvrige elvestrekninger bli berørt.  
 
Berørte strekninger er vist som røde linjer i Figur 1.1. Beregninger av vannførings-persentiler 
før og etter tiltak samt i et vått, tørt og et middels år er gjort for punktene markert med sirkel i 
samme figur.  Se også konsesjonssøknaden kapittel 2.2 ”Teknisk plan for kraftverkene – 
hydrologi og tilsig” og 3.1 ”Hydrologiske virkninger av tiltaket”.  De hydrologiske forholdene er 
også beskrevet i eget notat datert 30.06.2006.   
 
 

 

Figur 1.1 Berørte elvestrekninger og beregningspunkter. 
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2 METODE 

2.1 Prosjektets influensområde 

For Leitet kraftverk er tiltaket geografisk avgrenset i øvre kant av inntaket i hovedelva der 
Storegrovi løper sammen med Seimsdalselvi og sideinntaket i Klettagrovi, begge 665 m o.h. 
I nedre del er tiltaket avgrenset av kraftstasjonen ved Leitet på 425 m o.h. For Øyni kraftverk 
er tiltaket avgrenset i øvre kant av inntaket nedenfor stølen Dalen på 320 m o.h. og i nedre 
kant av kraftstasjonen ved Øyni på ca. 30 m o.h. De direkte virkningene av tiltakene vil 
omfatte de strekningene av vassdraget som får endret de hydrologiske forholdene, og de 
områdene hvor det skal graves, bygges eller legges jordkabel. Influensområdet for enkelte 
fagtema kan imidlertid være større. Dette omfatter en sone der tiltaket kan få indirekte 
virkninger på et fagtema. F. eks vil hele området som tiltaket er synlig fra og som vil påvirke 
opplevelsen av landskapet, defineres som tiltakets influensområde for fagtema landskap.  

2.2 Datagrunnlag 

Som grunnlag for vurderingene ligger både eksisterende skriftlig materiale, samtaler med 
ressurspersoner, observasjoner fra befaring 26.-27. juni 2006 og samtaler under 
orienteringsmøte i Seimsdalen 26. juni. Det ble gjort en egen befaring for undersøking av 
biologisk mangfold 1.-3. august 2006. Begge befaringene ble gjort under gode værforhold. 
Hele den berørte elvestrekningen samt rørtraséer, områder for demninger og kraftstasjoner 
og det tilstøtende landskapet ble undersøkt med hensyn på de ulike fagtemaene i rapporten. 
Under biologisk mangfold-undersøkelsen ble karplanter stort sett bestemt på stedet. Noen 
mosearter ble bestemt på stedet og det ble samlet en del mosekollekter for senere 
bestemmelse. 
 
Se kapitel 5 for kilder og litteratur.       

2.3 Konsekvensvurdering 

En konsekvensvurdering av et småkraftverk følger samme systematikk som benyttes ved 
konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven. Et sentralt trekk ved utredningene er 
inndelingen i fire faser: 
 

• registreringsdel 
• verdivurdering 
• omfangsvurdering 
• konsekvensvurdering 

 
En annen grunnleggende ramme er avgrensningen av tema som skal utredes. En liste over 
tema er gitt i NVEs veileder 1-1998. Hvilke tema som er relevante blir imidlertid vurdert fra 
sak til sak. For fagtema biologisk mangfold er det laget en egen veileder for hvordan dette 
skal presenteres (Brodtkorb og Selboe, 2004). Vi har innarbeidet temaet biologisk mangfold i 
den generelle miljørapporten som vurderer alle vesentlige konsekvenser av tiltaket for natur- 
og kulturminnemiljøet. Å framskaffe full oversikt over området biologisk mangfold er en 
uoverkommelig oppgave innenfor forsvarlige rammer. Denne utredningen konsentreres 
derfor om naturtyper, moser og vilt når det gjelder egne undersøkelser. For de påviste 
naturtypene gjøres det en vurdering av sannsynligheten for funn av rødlistearter ved en mer 
inngående studie av enkeltgrupper av dyr og planter.  
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2.3.1 Registrering og verdivurdering 

Det enkelte fagområdet blir i registreringskapitlet omtalt slik situasjonen er i dag. Denne 
delen er en verdinøytral og faktaorientert omtale, som danner grunnlaget for vurdering av 
verdier og omfang av tiltaket. Registreringene kan deles inn i en overordnet beskrivelse og 
registreringer av enkeltobjekter.  
Det faglige grunnlaget for verdivurderingene for det enkelte fagtema fremgår av kapittel 3. 
Det blir tatt hensyn til influensområdets geografiske utstrekning, og dets betydning i en større 
sammenheng lokalt og regionalt. I tillegg blir eventuelle enkeltobjekters forekomst i 
influensområdet vurdert.  
 
I DNs håndbok for kartlegging av naturtyper, er det beskrevet en metode for verdsetting av 
verdifulle områder for biologisk mangfold. I en slik kartlegging er det kun de verdifulle 
områdene som skal identifiseres og verdivurderes. I denne rapporten er det et gitt område 
som skal vurderes med hensyn på verdi for blant annet biologisk mangfold. Oppgaven blir 
derfor litt forskjellig fra det som er utgangspunktet i håndboka. Det er derfor valgt en annen 
skala for verdifastsetting enn det som er gjort i håndbok 13. For biologisk mangfold er tabell 
2.1 benyttet for verdivurdering. For de øvrige fagtemaene er Statens vegvesens Håndbok 
140 - Konsekvensanalyser benyttet. Skalaen for verdivurderingene er lik for alle fagtema 
som vurderes i denne rapporten. Verdivurderingen gis i en tredelt skala: liten, middels og stor 
verdi. 
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Tabell 2.1. Kilder og kriterier for verdisetting av naturmiljø og biologisk mangfold.  

 
 

2.3.2 Omfang av påvirkning og konsekvens 

Med omfang av påvirkning menes hvordan de fysiske endringene som følger av tiltaket 
konkret vil påvirke det enkelte fagtema. Det gjøres en vurdering av hvor sårbart miljøet er for 
tiltaket og det skilles mellom anleggsfase og driftsfase.  
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Graden av påvirkning blir gradert etter en sjudelt skala fra stort negativt omfang til stort 
positivt omfang som vist i tabell 2.1, selv om naturinngrep som gir positivt omfang for 
naturmiljø er sjeldent. Riving av kraftledninger er et eksempel. For fagtema som jordbruk, 
skogbruk, landskap og reindrift kan det imidlertid forekomme at et slikt tiltak i sum har 
positive konsekvenser. 
 
Konsekvensvurderingen innebærer at verdien av prosjektets influensområde for et fagtema 
blir sammenholdt med tiltakets omfang av påvirkning av samme fagtema. Dette er skjematisk 
vist i Figur 2.1. Resultatet blir en konsekvens på en nidelt skala fra meget stor negativ 
konsekvens til meget stor positiv konsekvens.  

                              
Figur 2.1 Illustrasjon av metode for utredning av konsekvens. Konsekvensen blir uttrykt som 
en funksjon av områdets verdi for fagfeltet og tiltakets grad av negativ eller positiv påvirkning. 

2.4 Biologisk mangfold 

Sentrale myndigheter har etablert et program for kartlegging av biologisk mangfold i Norge. 
Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet følgende håndbøker som gir føringer for 
hvordan kommunene skal gjennomføre kartlegging av ulike elementer av det biologiske 
mangfoldet: 
 

• Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold (DN-håndbok 13-1999) 
• Viltkartlegging (DN-håndbok 11-1996 (revidert i 2000)) 
• Kartlegging av ferskvannslokaliteter (DN-håndbok 15-2000) 
• Kartlegging av marint biologisk mangfold (DN-håndbok 19-2001) 

 
I tillegg er det laget en rapport med liste over arter som er sjeldne, sårbare eller truede i  
Norge (rødliste): 
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• Nasjonal liste for truede arter 1998. (DN-rapport 1999-3) 
 
Denne listen gir en oversikt over de mest truede og sjeldne artene i Norge og brukes ved 
vurdering av et områdes verdi for biologisk mangfold.  
 

2.5 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak innebærer i denne sammenheng justeringer/endringer av tiltaket, for å 
redusere negative konsekvenser for ett eller flere av de vurderte fagfeltene. Eksempler på 
avbøtende tiltak er: Minstevannføring i elva, endret plassering av kraftverkets inntak eller 
utløp, eller endret plassering av adkomstveier. Dersom det foreslås avbøtende tiltak, bør 
disse være økonomisk balanserte i forhold til nytteverdien. Et avbøtende tiltak kan redusere 
den negative konsekvensen av tiltaket, men det er en forutsetning at det ved forslag om 
avbøtende tiltak også vurderes hvor mye den negative konsekvensen av tiltaket blir redusert. 
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3 VERDI- OG KONSEKVENSVURDERINGER 

I vurderingene av konsekvenser er det vurdert større områder enn traséer (kraftkabler, veier, 
vannvei) markerer på kart. Mindre justeringer av traséene forventes derfor ikke å gi 
uforutsette effekter på de ulike fagtema og behov for nye utredninger. For enkelte fagtema, 
for eksempel kulturminner, vil det være en fordel om trasé for vannveien er fleksibel fram til 
detaljplanen utarbeides. 
 
De fysiske endringene som følger av tiltaket er redusert vannføring i Seimsdalselvi og 
sideelva Klettegrovi fra inntakene til kraftstasjonene, nedgraving av rør og kraftkabel, rør i 
dagen og etablering av permanent vei til inntakene og kraftstasjonene samt anleggsveier og 
eventuelt plassering av overskuddsmasser. For ytterligere informasjon om tekniske forhold, 
henvises det til konsesjonssøknaden og til kapittel 1.2 og 1.3 i denne rapporten. 

3.1 Landskap 

3.1.1 Dagens situasjon og verdivurdering 

Prosjektområdet tilhører landskapsregionen ”Indre bygder på Vestlandet” (Puschmann 
2005).  Regionen strekker seg fra nord i Rogaland til Nordmøre og preges av smale fjorder 
og høye fjell. Dette er også tilfellet ved Årdalsfjorden, som ligger innerst i Sognefjorden, og 
som Seimsdalselvi renner ut i.  
 
Geologisk hører området til Jotunheimkomplekset av dypbergarter fra tidlig proterozoisk tid 
med noen omdannede kambrosilurske bergarter (Norges geologiske undersøkelse 2006).    
 
Nedbørsfeltet er omkranset av fjell på 1 000-1 500 m o.h., og Seimsdalen med Seimsdalselvi 
i bunnen skjærer seg som en u-dal inn mellom disse fjellene. Elva faller 665 meter på de ca. 
6,5 km fra det øverste inntaket og ned til fjorden. Den renner forholdsvis jevnt nedover mot 
fjorden med noen fosser og stryk nedover. Spesielt kan nevnes Torlifossen ca. 100 meter 
nedenfor øverste inntaket som med sin brede og flate overkant danner et spesielt element i 
elva. Det bratte juvet nedenfor Kletta og Hjelsengfossen med en jettegryte i forkant danner 
også særegne elementer i elva. 11 km nordøst for prosjektområdet ligger Utladalen 
Landskapsverneområde og videre nordover Jotunheimen Nasjonalpark.  
 
Fra Årdalsfjorden går det fylkesvei opp langs elva til Dalaker, og en kommunal vei derfra og 
opp til ca 650 m o.h. som er stengt om vinteren. Det er bebyggelse på begge sider av 
Seimsdalselvi fra fjorden og oppover dalen til Dalaker der fylkesveien slutter. Lengst nede er 
det boligfelt på vestsiden av elva i tilegg til gårdsbruk med innmark på begge sider av dalen. 
Ovenfor bebyggelsen ligger det flere stølsområder med hus og gammel slåtte– og beitemark, 
særlig i områdene rundt Dalen og Kletta. Ovenfor der veien slutter er dalen lite påvirket av 
menneskelig aktivitet.  
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Figur 3.1. Torlifossen, ca. 100 m nedenfor inntaket til Leitet.   
 
Det er flere prioriterte kulturlandskap og kulturmarkstyper i prosjektområdet. Både Dalen og 
Kletta er særegne stølsmiljøer med inngjerdete slåttekvier og gamle stølshus som i dag i stor 
grad blir brukt til hytteformål. Disse områdene har stor verdi som utfartssted. Kletta ligger på 
en liten åsrygg midt i dalen med et flatt og åpent parti på toppen. Her ligger flere gamle 
stølsbygninger, hvorav noen blir brukt som hytter. Et steingjerde avgrenser det sentrale 
området av platået. Fra platået er det flott utsikt nedover dalen, mot fjorden og mot fjellene 
på andre siden av fjorden.  
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Figur 3.2 Deler av stølsmiljøet på Kletta. 
 
Ved Dalaker ligger en artsrik beitemark opp i lia mot Gjerdesnosi. På Hjelseng ligger ei frisk 
slåtteeng i et terrassert kulturlandskap. Enga har en sjelden artsdominans av karve og 
småengkall og nær enga finnes et godt bevart husmannsmiljø, flere utløer og gamle 
slåtteenger. Denne friske engtypen er sjelden i regionen og er et prioritert 
kulturlandskapsområde i Sogn og Fjordane. Rundt enga har det vokst kraftig til av bjørkekratt 
slik at enga ikke er synlig fra dalen. 
 
Slåtteenga på Hjelseng grenser til en artsrik styvingsskog i fjellskråningen på Årebru. Skogen 
inneholder store og gjennomgående gamle styvingstrær av hengebjørk, ask, alm og lind. 
Skogen er i dag i forfall på grunn av gjenvoksing og manglende tilbakeskjæring, og det er 
vanskelig å få øye på styvingstrærne fra avstand. Årebruskogen er et prioritert 
kulturlandskapsområde i Sogn og Fjordane.  
 
Det er også registrert ei urterik slåtteeng ved Seim (ved det ikke omsøkte alternativet Seim 
kraftverk).  
 
Særegenheten i de ulike kulturlandskapene i Seimsdalen er avhengige av drift, og selv om 
det fortsatt er jordbruksdrift i deler av dalen er store deler av de tidligere beitemarkene preget 
av gjengroing.  
 
Landskapet i tilknytning til Øyni kraftverk har landskapskvaliteter som er typiske for regionen 
og vurderes å ha middels verdi. Området for Leitet kraftverk vurderes å ha middels/stor verdi.  
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3.1.2 Konsekvensvurdering 

En utbygging vil føre til at vannføringen i elva blir redusert i store deler av året mellom 
inntaksstedet og kraftstasjonen ved begge kraftverkene. Elva er både synlig og hørbar fra 
deler av boligområdene og fra veien som går oppover dalen. En redusert vannføring vil virke 
negativt inn på landskapsbildet for folk som ferdes på disse strekningene, og særlig i den 
nederste delen der mye folk ferdes. De særegne elementene som Torlifossen i Leitet 
kraftverk og Hjelsengfossen i Øyni kraftverk vil også få sterkt redusert vannføring, noe som 
vil gi stor negativ påvirkning på opplevelsen av landskapet.   
 
Inntaksdammen for Øyni kraftverk vil bli synlig fra den kommunale veien som går innover 
dalen, og inntaksdammen for Leitet vil antakelig bli synlig fra parkeringsplassen/veien som 
skal bygges frem til inntaket. Inntaksdammen for Klettagrovi vil bli noe mindre og ligge i 
forholdsvis tett bjørkekratt med vanskeligere atkomst og vil derfor bli noe mindre synlig. 
Forutsatt at dammene tilpasses landskapet på en god måte forventes det liten negativ 
påvirkning på landskapet fra dammene i begge alternativene. 
 
Kraftstasjonene vil bli bygget slik at de glir inn i det øvrige bygningsmiljøet i området. 
Kraftstasjonen ved Øyni blir bygd i område med mye bebyggelse og vil knapt nok påvirke 
landskapet i noe grad. Kraftstasjonen ved Leitet vil i større grad bli bygget i ubebygd område, 
selv om det finnes spredte støler i området, og vil få en liten negativ virkning for landskapet.  
 
Det blir bygd ca. 300 meter med vei videre innover fra parkeringsplassen for atkomst til 
inntaket ved Leitet kraftverk. Det vil også bli bygget 100 meter vei inkludert en bro som 
avgrening fra eksisterende vei til kraftstasjonen ved Leitet. Fra eksisterende vei til inntaket på 
Øyni kraftverk vil det bli bygget 50 meter vei. Det vil også bli bygget 50 meter vei og en bro 
over elva fra eksisterende vei og frem til kraftstasjonen. Disse veiene blir forlengelser og 
avgreninger fra eksisterende vei og vil ha en liten negativ påvirkning for fagområde landskap.     
 
I anleggsfasen vil det kreves en ”gate” med bredde på 15 - 20 meter for å få lagt rørene, noe 
som vil danne sår i terrenget, både pga. hogging av skog, graving og noe sprenging av 
grøfter. Rørene vil bli nedgravd på stort sett hele strekningen med unntak av liskrenten ned 
fra Kletta (Klettebrekka) på Leitet kraftverk der det er forholdsvis bratt og rørene antakelig må 
boltes fast til fjellet. På lengre sikt vil ikke dette virke særlig forstyrrende på landskapsbildet, 
men i anleggsfasen og i tiden det tar for grøftene å revegeteres vil det ha en negativ effekt 
på landskapet. Grøftene vil bli særlig synlige for Leitet kraftverk der rørgatene går i åpent 
terreng på begge sider av stølsmiljøet ved Kletta samt i skogskrenten ned fra Kletta der 
rørene blir liggende i dagen. Ved Øyni kraftverk går rørgatene delvis over dyrket 
mark/innmarksbeite der graving av grøfter ikke er et så forstyrrende element i landskapet. 
Unntaket er ved slåttengen og kulturmiljøet på Hjelseng der et inngrep vil forringe inntrykket 
av landskapet under anleggs- og gjengroingsfasen, men slik planen er nå vil ikke traseen 
forstyrre slåtteengen på Hjelseng pga. tett vegetasjon rundt enga. Revegetering kan ta noe 
tid i noen områder på grunn av mye grunnlendt mark. Der rørgata går gjennom ur vil ikke ura 
bli satt tilbake til sin opprinnelige stand. Graving av grøfter på myra vest for Klettestølen kan 
også drenere deler av området og føre til økt innslag av trevegetasjon.  
 
Anleggsfasen vil få middels/stort negativt omfang for fagområde landskap i området rundt 
Kletta (Leitet kraftverk), og middels negativ omfang for Øyni kraftverk. Driftsfasen vil få 
middels/liten negativ omfang for begge områdene.  
 
Tiltaket vil gi middels negativ konsekvens for land skapet både for Leitet og Øyni 
kraftverk.  
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3.2 Inngrepsfrie naturområder 

3.2.1 Dagens situasjon og verdivurdering 

Det er en nasjonal målsetting å bevare inngrepsfrie naturområder. Dette gjelder spesielt de 
villmarkspregede naturområdene som ligger mer enn fem kilometer fra tyngre tekniske 
naturinngrep. Inngrepsfrie naturområder er definert av Direktoratet for naturforvaltning. Areal 
som ligger fra en til tre kilometer fra tyngre tekniske naturinngrep ligger i inngrepsfri sone 2. 
Områder som ligger fra tre til fem kilometer fra slike inngrep ligger i inngrepsfri sone 1, mens 
områder som ligger mer enn fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep, karakteriseres som 
villmarkspregede naturområder.  Med tyngre tekniske naturinngrep forstås veier, kraftlinjer, 
regulerte vann, elver og bekker m.v. (www.dirnat.no). 
 
Det går en vei langs Seimsdalselvi, i boligfeltene rundt og 6,5 km oppover dalen, 300 meter 
nedenfor det øverste inntaket.  Prosjektområdet ligger derfor ikke direkte i inngrepsfrie 
områder. 
 
Verdien for inngrepsfrie områder er vurdert som liten for Leitet kraftverk og ingen for Øyni 
kraftverk.  

3.2.2 Konsekvensvurdering 

Selv om prosjektområdet ikke ligger direkte i inngrepsfrie områder vil grensene for disse 
områdene forskyves noe. Totalt vil det være et bortfall av inngrepsfrie områder i klassen ”1-3 
km fra inngrep” på 1,26 km². Det vil også være en endring av et areal på 2,03 km² fra klasse 
”3-5 km fra inngrep” til klasse ”1-3 km fra inngrep” og et areal på 1,48 km² fra klasse ”> 5 km 
fra inngrep” til ”3-5 km fra inngrep”.  
 

 
Figur 3.3 Inngrepsfrie områder før inngrepet.  
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Figur 3.4 Inngrepsfrie områder etter inngrepet. 
 
Dette vil gi liten negativ omfang for inngrepsfrie naturområder for alternativet Leitet og intet 
omfang for alternativet Øyni.  
 
Tiltaket vil gi liten negativ konsekvens for inngre psfri natur for Leitet kraftverk og 
ubetydelig konsekvens for Øyni kraftverk.  

3.3 Biologisk mangfold 

Biologisk mangfold kan defineres slik:  
 
Variasjon av livsformer (planter, dyr, mikroorganismer), deres arvestoff og det kompliserte 
samspillet de er en del av. Variasjonen i naturen kan måles og beregnes på tre ulike nivå: 
arveanlegg (gener), arter og økosystemer. 
 
I St.meld. nr. 42 (2000-2001) om Biologisk mangfold er det formulert resultatmål for bevaring 
av biologisk mangfold. To av resultatmålene er: 

• I truede naturtyper skal inngrep unngås, og i hensynskrevende naturtyper skal viktige 
økologiske funksjoner opprettholdes. 

• Truede arter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til livskraftige nivåer. 
 
For å oppnå disse målene er det nå stilt krav til utbyggere av småkraftverk om gjennomføring 
av en enkel, faglig undersøkelse av biologisk mangfold for å utelukke eventuelle forekomster 
av arter på den norske rødlista og å vurdere artssammensetningen i utbyggingsområdet i 
forhold til uregulerte deler av vassdraget eller nærliggende vassdrag. 
 
At et område er mer verdifullt enn et annet med tanke på biologisk mangfold, kan skyldes at 
det er sjeldent, særlig representativt eller spesielt artsrikt, eller at det er leveområde for 
sjeldne, sårbare eller truede arter. Bevaring av biologisk mangfold betyr at en skal ta vare på 
de enkelte artene, men også på variasjonen av naturtyper, selv om disse ikke er spesielt 
artsrike eller inneholder truede arter.  
 
I Seimsdalen det funnet mest hensiktsmessig å undersøke biologisk mangfold på vilt (inkl. 
ferskvannsundersøkelser) og vegetasjon/naturtyper.  
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3.3.1 Dagens situasjon og verdivurdering - flora og vegetasjon/naturtyper 

Naturgrunnlaget 
Berggrunnen i Seimsdalen er dominert av meget harde og sterkt omdannete 
grunnfjellsbergarter, kalt charnockitt, som ble dannet under den kaledonske 
fjellkjedefoldingen (Sigmond et al. 1984). Denne bergarten forvitrer langsomt og gir opphav til 
artsfattige vegetasjonstyper, noe også resultatene fra de botaniske undersøkelsene viste. Til 
tross for hard berggrunn har isen og Seimsdalselvi likevel greidd å grave ut et nærmest 
canyonpreget parti på strekningen mellom kote 520 – 580 m o.h. 
 
Naturgeografisk befinner Seimsdalen seg innenfor Vestlandets løv- og furuskogsregion (37e) 
nærmere bestemt til underregion ”Sogn og Fjordanes indre fjordstrøk” (Anon. 1977). 
Vegetasjonen er gjerne dominert av bjørk- og furuskoger med innslag av edelløvskog 
(hassel, ask, alm, lind) i sørskråninger. Med sin beliggenhet innerst i Sognefjorden er 
Seimsdalen et av de mest nedbørfattige stedene på Vestlandet med lav årsnedbør (ca. 800 
– 900 mm), generelt høye sommertemperaturer og vegetasjonsjonsperiodens lengde på ca. 
150 dager. Moen (1998) har derfor plassert området i svakt kontinental vegetasjonsseksjon 
(C1). Dette gjenspeiler seg blant annet i karplantefloraen, som oppviser et svakt 
østlig/sørøstlig trekk, med funn av arter som gjeldkarve, hengebjørk, maigull, rustjerneblom, 
rødknapp, skogkløver og tyrihjelm.   
 
Datagrunnlaget 
Det foreligger noe botanisk data fra Seimsdalen i nyere tid i forbindelse med kartlegging av 
biologisk mangfold i Årdal kommune (Aurland Naturverkstad BA 2003). Gjennomgang av 
denne rapporten viser at personale ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har vært i området i 
1988 og påvist tre verdifulle naturtyper (Dalen – naturbeitemark, Hjelseng – frisk slåtteeng og 
kulturbetinget edelløvskog ved Årebru. Fra samtlige steder foreligger det liste over 
karakteristiske arter. Ellers må nevnes at de kjente botanikerne R. Elven og E. Fremstad 
besøkte Årdal i 1994 og fant blant annet den sørøstlige skogskolm i Seimsdalen, trolig fra 
Årebru. 
 
Informasjon om vegetasjon og flora i denne rapporten bygger vesentlig på feltarbeid utført 2-
4/8-2006 av cand. real. Arne Pedersen og cand. real. Svein Olav Drangeid som assistent. 
Etter krav fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (brev av 9/3-06) ”skal det leggast særleg 
vekt på naturtypar knytt til vasstand og vassføring, dvs. fossesprøytsoner og bekkekløfter, 
evt. også sumpskog. Her må det leggast særleg vekt på fuktkrevjande mosar og lav, og ein 
viss dokumentasjon av artsførekomstar i influensområdet er påkravd.”  
I utgangspunktet ble feltarbeidet konsentrert til influensområdet (inntaksmagasiner, 
rørtraséer og kraftstasjoner) til samtlige fire utbyggingsalternativer i Seimsdalen. For hvert 
alternativ er det laget artslister over karplanter, moser og lav (vedlegg 1-3). For å få en 
indikasjon på kvantitative forskjeller mellom alternativene er forekomst av hver art vurdert 
etter en enkel frekvensskala; dominant, vanlig, spredt og sjelden. 
 
De største fosselokalitetene i Seimsdaleselvi ble spesielt undersøkt for karplanter, moser og 
lav. Det gjaldt Torlifossen, Hjelsengfossen og inntaksmagasinet til Øyni kort, mens det 
interessante canyonpregete partiet ved Kaldsete måtte utgå på grunn av meget utilgjengelig 
terreng. Det ble heller ikke tid til å kartlegge vegetasjonen langs Klettegrovi, som på 
strekningen fra inntaksdam og ned til Leitet kraftverk vil få redusert vannføring. 
Nedenfor følger en kort beskrivelse av vegetasjon og flora fra de to småkraftverkene som det 
er søkt konsesjon for. 
 
Vegetasjon og flora i berørte områder 
De planlagte utbyggingsarealene i Seimsdalen ligger hovedsakelig i sørboreal (0- ca. 350 m 
o.h.) og mellomboreal (ca. 350 – 600 m o.h.) skogsone. Sørboreal sone er sterkt 
kulturpåvirket på grunn av tett bosetting i nedre deler og spredte gårdsbruk med 



 SMÅKRAFTVERK SEIMSDALEN 
 Miljørapport 
 

SWECO Grøner AS Side 17 av 35 

 
 

jordbruksarealer opp til ca 300 m o.h. Betydelige arealer har tidligere trolig vært beitemark, 
men er i dag vokst igjen med relativt frodig løvskog med bjørk/gråor-dominans og innslag av 
hassel på de mest tørre og steinete stedene. I tillegg forekommer større felter med plantet 
granskog, særlig på vestsiden av Seimsdalselvi opp til ca. 550 m o.h. Restarealer med 
edelløvskog med styvingstrær, som tidligere er registrert ovenfor Årebru, blir ikke berørt av 
utbyggingsplanene. I Seimsdalen kan sørboreal sone bregrenses oppad til ca. 350 m o.h., 
hvilket stort sett faller sammen med øvre grense for utbredelsen av varmekrevende arter 
som hassel og rosebuskene steinnype og bustnype.  
 
Vegetasjonen i mellomboreal sone er dominert av artsfattige typer som veksler mellom 
blåbær/skrubbær-bjørkeskog, småbregnebjørkeskog og fattige fastmatte-dominerte 
bakkemyrer. Typiske kystplanter som bjønnkam og smørtelg opptrer ganske vanlig og utgjør 
et særpreget innslag i småbregnebjørkeskoger i høydenivået 650 -700 m o.h. I tilknytning til 
jordbruk og stølsdrift finnes arealer med kultureng på Kletta, Dalen og Dalaker. Her er det 
utviklet minst to engtyper. På Kletta er det mye vekselfuktig sølvbunke-eng, mens tørrere 
engsamfunn dominerer på Dalen og Dalaker. På smale flomutsatte partier langs hele 
hovedelva forekommer en gråor/heggeskog opp til ca. 600 m o.h. og markerer samtidig øvre 
grense for mellomboreal skogsone. 
 
Floraen i planområdet må sies å være ganske artsfattig. Hittil er det registrert 270 arter av 
karplanter, ca. 170 mosearter og omtrentlig 40 arter av makrolav (vedlegg 1-3). Naturlig nok 
har mellomboreal sone sterkt innslag av nordlige arter (fjellplanter), men også enkelte svakt 
vestlige arter (kystplanter). I sørboreal skogsone kommer det inn et titalls varmekrevende 
sørøstlige og østlige arter som derved reflekterer områdets svakt kontinentale klima. 
 
Leitet kraftverk.  Til tross for at begge inntaksdammene til Leitet kraftverk befinner seg så 
vidt i nordboreal sone (kote 665), er vegetasjonsforholdene ganske forskjellige. Damstedet 
ved utløpet av Storegrovi ligger i en mindre forsenkning og er bevokst med litt glissent 
subalpint vierkratt i øvre flomsone. Her er lappvier dominerende art iblandet noe sølvvier og 
ørevier. I undervegetasjonen inngår flere beiteindikatorer som ryllik, gulaks, sølvbunke, 
engkvein, engsoleie og løvetann. På oppstikkende steiner og blokker i bekken er det mye 
fjellmarikåpe og blålyng, mens det på åpen, fuktig grus vokser noe harerug, stjernesildre, 
setermjølke, fjellbunke og tettegras. Mosedekket er best utviklet på berg og fuktig jord 
mellom stein i nedre flomsone. Vanlige og typiske arter er bekketvebladmose, oljetrappmose, 
rødmesigmose, ranksnømose og tvillingtvebladmose. På vestsiden av hovedelva danner 
Storegrovi en naturlig voll med småbregnebjørkeskog  (A5c), mens en fattig 
blåbær/skrubbær-bjørkeskog  (A4c) grenser opp mot damstedet på østsiden av 
Seimsdalselvi. 
 
Ved damstedet i Klettegrovi kommer det ned flere små bekkeløp. Dette skaper en heterogen 
vegetasjon som veksler mellom småbregnebjørkeskog (A5c) og små flekker med fuktigere 
høystaudebjørkeskog (C1a). Sistnevnte er tydelig påvirket av næringsrikt grunnvann, for 
her vokser i tillegg til mye skogsnelle og sølvbunke, noe tyrihjelm, fjelltistel, skogrørkvein, 
slirestarr og myrhatt. På bergflater i selve bekkeløpet er bekkehutremose og ranksnømose 
kvantitativt viktige arter. På nordsiden av bekken munner det ut en fattig bakkemyr med 
bjønnskjegg-dominerte fastmatter (K2). Langs myrkanten mot bekken vokser mer 
næringskrevende arter som dvergjamne, slåttestarr, stjernestarr og horntorvmose. 
 
Planlagt rørgate fra Storegrovi og Klettegrovi vil stort sett gå gjennom fattig 
blåbærbjørkeskog eller småbregnebjørkeskog. På den siste strekningen ned den bratte og 
sørvendte Klettabrekka opptrer mer næringskrevende vegetasjonstyper. Øverst er det fattig 
blåbærbjørkeskog med noe plantet gran og mye einer i busksjiktet. I høydeintervallet fra kote 
640 – 560 m o.h. dukker det opp en rekke varmekjære edelløvskogsarter som lundrapp, 
liljekonvall, skogfiol, hengeaks, firblad, kranskonvall, tveskjeggveronika og skogsvinerot. 
Blåbærskogen har etter hvert gått over til å bli en lågurtskog. Etter en kort strekning med 
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bratt og urete terreng, flater terrenget seg ut ved 540 – ca. 510 m o.h. Skogen må 
karakteriseres som en lågurtskog  (B1a) med hengeaks, småmarimjelle, teiebær, 
prikkperikum, teiebær, gaukesyre, hengeving og taggbregne på et veldrenert jordsmonn med 
lite stein. Tresjiktet har co-dominans av osp og furu med store dimensjoner på trærne (50-70 
cm i diameter). Mange av ospetrærne hadde rik epifyttvegetasjon med bl.a. ekornmose, 
ryemose, hjelmblæremose, almeteppemose, ospebustehette, fløyelsglye og glattvrenge. På 
flere gamle lægere av hegg fantes mye lungenever sammen med vanlige arter som 
grynvrenge og lodnevrenge. I nedre del av Klettabrekka (kote 480 – 450 m o.h.) ble 
lågurtskogen erstattet av fint utviklet gråor/heggeskog (C3a) med innslag av trollurt og en 
god del strutseving. 
 
Plassering av Leitet kraftstasjon på kote 425 vil legge beslag på et mindre areal med 
gråor/heggeskog  (C3d) på vestsiden av elva. Skogbunnen består av store steiner og et 
frodig feltsjikt med rikt oppslag av bringebær, fugletelg, gaukesyre og skogstjerneblom. Ellers 
forekommer noe tyrihjelm, fjellstjerneblom, vendelrot og trollurt. Bunnsjiktet er 
usammenhengende og inneholder flere næringskrevende arter, for eksempel 
fjærkransemose, sprikemoldmose, stortaggmose og den østlige strøtornemose. 
 
Øyni kraftverk.  Damstedet for Øyni-alternativet er plassert litt syd for Dalen seter omtrent på 
kote 320. Her ligger en smal sone med gråor/heggeskog  (C3d) som har omtrent samme 
artsinventar som ved Leitet, men feltsjiktet er svært usammenhengende fordi både elveløpet 
og elvekanten er dominert av store rullestein. På fuktig jord mellom steinene vokser noe 
tyrihjelm, vendelrot, sølvbunke, engkvein og bringebær. 
 
Den vel 2 km lange rørtraséen i N/S-gående retning er bare sporadisk undersøkt. Dette 
skyldes at store deler av området er sterkt kulturpåvirket. På de øverste 500 m av 
strekningen krysser rørgaten noe hogstpåvirket gråorskog og yngre granplantefelt. Resten av 
rørtraséen går stort sett gjennom naturbeitemark og krattskog på finkornet rasmark. Der 
rørgata passerer øst for garden Dalaker (kote 250 – 300) ligger en av de finest utviklete 
naturbeitemarkene i Seimsdalen. På relativ tørr og veldrenert grunn inneholder 
engvegtasjonen en rekke gras og urter, hvorav de mest vanlige er engkvein, gulaks, 
finnskjegg, engsmelle, gjeldkarve, harestarr, bleikstarr, blåklokke, rødknapp, markjordbær, 
firkantperikum, gulmaure og hvitmaure. Hyppig innslag av fjellmarikåpe, harerug og noe 
seterstarr tilsier at disse blomsterbakkene trolig må klassifiseres som fjellutforming av frisk 
fattigeng  (G4c). Ellers må nevnes at hestespreng og lodnebregne ofte vokser i store 
mengder på steinrik grunn. Flere steder i beitemarka kommer det ut diffuse sig. Her 
forekommer mer fuktighetskrevende arter som blåkoll, slåttestarr, slirestarr, grønnstarr, 
ryllsiv, myrfiol og myrtistel m.fl. Dette er med på å øke artsmangfoldet i området.  
 
Siste del av strekningen ned til planlagt kraftverk (kote ca. 140- 30) vil rørgata for det meste 
krysse slåttemark og enkelte smale rygger med tørr og tydelig beitepreget furu/ospeskog , 
da feltsjiktet her inneholder flere typiske engplanter som engkvein, gulaks, ryllik, rødkløver, 
engfiol, markjordbær, tiriltunge m.fl. 
 
Øyni kraftstasjon er tenkt plassert på kote 30 like nedenfor fundamentet etter en eldre bru 
over Seimsdalselvi. Her er elvebunnen dominert av store, godt rundete steinblokker (1-3 
meter i diameter). På vestside av elva er det allerede opparbeidet anleggsplass bevokst med 
diverse ugras, særlig burot og kvitdodre. 
 
Fosser.  På grunn av omfattende kraftutbygging er mange store fossefall på Vestlandet blitt 
tørrlagt og den opprinnelige floraen erstattet med mer tørketålende arter (Odland et al 1991). 
En vet derfor lite om hvilke arter og vegetasjonstyper som begunstiges av fosserøyken på 
slike biotoper. For å tilfredsstille miljøkravet i brevet fra Fylkesmanen i Sogn og Fjordane ble 
floraen omkring to av de større fossene i Seimsdalselvi undersøkt ganske nøye.  
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Torlifossen . Ved kote ca. 640 og omtrent 100 meter nedstrøms inntaket danner 
Seimsdalselvi et nesten 10 meter høyt fossefall ned i en gryteformet kulp. På østsiden av 
kulpen er det like høye loddrette bergvegger, mens hele vestbredden grenser opp mot 
storblokket ur. Nærmest fossen forekommer 2-4 meter høye oppsprukkete bergvegger og 
berghyller som er noe påvirket av fosserøyk. I tillegg til geiterams vokser en rekke typiske 
fjellplanter som aksfrytle, blårapp, rabbesiv, rosenrot, fjellarve, fjelltistel, fjellsveve, 
geitsvingel, stjernesildre og fjell-lusegras. Disse har nok spredt seg hit med elvevannet fra 
høyereliggende lavalpine område. Lignende forhold er også påvist for mosene, idet alpine 
arter som hjelmmose, rabbeåmemose, kølleåmemose, fjellbinnemose, vrieknausing og 
såtesigdmose opptrer ganske vanlig på bergveggene. Mer overraskende var funn av den 
tørketålende og kalkkrevende labbmose i så fuktig miljø. På bergvegger nær fossefallet 
kommer det inn ekte aquatiske arter som mattehutremose, bekketvebladmose, 
rødmesigmose, ranksnømose, krypsnømose og den sjeldne huldrebekkmose. Sistnevnte er 
tidligere bare funnet på to lokaliteter fra indre fjordstrøk på Vestlandet (Granvin i Hordaland 
og Luster i Sogn og Fjordane) og totalt ca. 15 i sørøst-Norge.  
På vestsiden av fossefallet er det mye bergsotmose på steinblokker, mens nordøstlige arter 
som stridfauskmose og krusskortemose foretrekker sigpåvirkete bergvegger. Her kommer 
det også ned et lite myrsig med bl.a. turt, tyrihjelm, fjelltistel, vendelrot, fjellstjerneblom, 
fjelltimotei og spriketorvmose. 
 
Hjelsengfossen. Ved Hjelseng renner Seimsdalselvi nedover en nærmere 200 meter lang, 
sammenhengende bergflate før den faller 2-3 meter ned i en jettegryte på kote 65. Stedet er 
forøvrig populær badeplass. På begge sider av elva er vegetasjonen sterkt kulturpåvirket 
med plantet granskog langs elvebredden på vestsiden og frodig gråor/heggeskog i 
skråningene med mot elvas østside. Nederst i kulpen er det lave bergvegger med mye 
krypsilkemose. På jorddekt berghylle over fossekulpen, som mottar litt fosserøyk i 
flomperioder, vokser enkelte alpine arter som fjellmarikåpe, blårapp og stjernesildre sammen 
med arter fra tørrenger, for eksempel blåklokke, gulmaure og sisselrot. På stein og bergflater 
i nedre flomsone er bekketvebladmose, mattehutremose og klobekkemose dominerende 
arter, mens duskelvemose vokser submerst i rolige partier av kulpen. I øvre flomsone er det 
bergflater med sandblandet jord der buttgråmose, oljetrappmose, rødmesigmose og 
engbroddmose er dominerende arter. 
 
Konklusjon 
Det er ikke registrert nasjonale rødlistearter av karplanter, moser og lav innen planområdet. 
Et unntak er huldrebekkemose som må vurderes som en regionalt truet art på Vestlandet. 
Når det gjelder registrerte vegetasjonstyper i de berørte områdene, er det bare 
naturbeitemark  ved Dalaker og gammel lågurtskog med osp/furu-dominans i nedre del av 
Klettebrekka som er prioritert eller noe truet naturtype, mens de øvrige vegetasjonstyper er 
vidt utbredt. Konklusjonen må bli at den samlede naturverdien vurderes som liten i 
planområdene til både Leitet og Øyni kraftverk. 

3.3.2 Konsekvensvurdering – flora og vegetasjon/ naturtyper 

Lokalisering av to kraftstasjoner i Seimsdalselvi (Leitet og Øyni) legger beslag på små 
arealer som vesentlig består av gråor/heggeskog, en naturtype som er vidt utbredt i 
vassdraget. Dette er også tilfelle med de tilhørende bekkeinntakene. Ved Klettegrovi er det 
en blanding av småbregnebjørkeskog og fuktig høystaudebjørkeskog som går tapt, mens 
bekkeinntaket ved Storegrovi er bevokst av frodig, subalpint vierkratt. Det er ikke registrert 
sjeldne arter som forsvinner på grunn av neddemming eller masseuttak. 
 
Derimot vil nedgraving av rørledninger berøre et par verdifulle naturtyper. 
I den bratte sydskråningen ned Klettebrekka vil rørtraséen gå gjennom artsrik lågurtskog 
som inneholder en del gamle trær og dødt trevirke (gråor, osp, hegg) og ellers flere 
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varmekjære arter som ellers er sjeldne i Seimsdalen. Ved legging av rørledning må en gå 
skånsomt fram og felle færrest mulige trær. 
Når det gjelder Øyni, vil en del av rørtraséen passere gjennom meget fint utviklet 
naturbeitemark like utenfor innmarka på Dalaker. Vegetasjonen her er en blomsterrik 
fattigeng som inneholder totalt ca 60 arter av karplanter. Selv om området fremdeles beites 
av sau, skjer det en langsom gjengroing med bjørk og rosebusker på grunn av for svakt 
beitetrykk. Dersom naturverdiene her skal bevares, må trasé for rørledning gå gjennom 
innmarka. 
 
Økologisk sett vil effekten av på elvestrekninger med minsket vannføring resultere i at 
biomassen av ekte vannmoser reduseres betydelig på grunn av uttørring. Det må 
understrekes at på grunn av høy strømhastighet og storsteinet elveløp, er det svært 
sparsomt med vegetasjon både i selve elveløpet og i nedre flomsone. På lang sikt må en 
forvente noe tilgroing med stedegen vegetasjon. Ved de to største fossene i hovedelva, 
Torlifossen, (kote 640) og Hjelsengfossen (kote 65) ble det ikke påvist spesielle arter av 
moser og lav som direkte er avhengig av jevn tilførsel av fosserøyk. Derimot må nevnes funn 
av huldrebekkemose på fuktig berg nær fossefallet på østsiden av Torlifossen. Dette er en 
regionalt sjelden art med sørøstlig utbredelse i vårt land. Største trussel for arten er uttørking 
på grunn av sterkt redusert vannføring i forbindelse med kraftutbygging. Det må derfor 
vurderes å innføre en minstevannføring for å redusere eventuelle skadevirkninger. Det beste 
ville være å flytte inntaket nedstrøms Torlifossen selv om kraftverket da mister noe potensiell 
energi. 
 
Sammenfattende vil påvirkningene for artsmangfold og naturtyper bli ubetydelig for Øyni 
kraftverk og liten negativt omfang for Leitet kraftverk.   
 
Tiltaket vurderes å ha ubetydelig konsekvens for ar tsmangfold og naturtyper for Øyni 
kraftverk og liten negativ konsekvens for Leitet kr aftverk.  

3.3.3 Dagens situasjon og verdivurdering - vilt 

Pattedyr 
Områdene langs Seimsdalselvi er generelt relativt frodige med god vannhusholdning som 
tilbyr godt beite med urter og gress. Dette tilbudet gir en god respons med en bred 
forsamling av ulike pattedyr. Det er stedvis mye hare (Eriksen pers. med.) og det er også 
observert gaupe, jerv og ulv. Ulv ble observert i 2006 og jerv tok sau i dalen i 2005 (Jevnaker 
pers. med.). Rev er vanlig, men med relativt lav tetthet. Det er observert skabbrev i senere 
tid (Granby pers. med.). Smågnagere som vånd, lemen og gråsidemus forekommer i store 
tettheter regelmessig, men det er en tendens til langt mindre bestandstopp tettheter enn 
tidligere (Vee og Granby pers. med.). Siste smågnagertopp var i sesongen 2000-01 (Vee 
pers. med.).    
 
Av hjortevilt er det hjort som dominerer i området. Det blir allikevel observert elg jevnlig og 
det er en relativt god bestand med rådyr spesielt langt nede i dalen (Vee pers. med.). 
Unntaksvis hender det at reinsdyr trekker ned i bjørkeskogen øverst i dalføret for å beite 
sopp (Jevnaker og Granby pers. med.) Det er relativt mye hjort i områdene langs 
Seimsdalselvi. Elva er vadbar over hele bredden og utgjør ingen barriere for vandrende dyr, 
og sportegn viser at hjortevilt, spesielt hjort, krysser elva i stor grad. Det ble funnet flere 
områder med spor etter revirmarkering med brunstgrop og feiing, og mye tyder på at det er 
spesielle områder brukt under brunst her. Det er også tydelige spor etter et betydelig beite av 
hjortevilt, og hjortetråkk tyder på et godt utviklet døgntrekk. Jaktvaldet i Seimsdalen har 20 
hjort på kvoten, og skjøt eksempelvis 13 dyr (65% avskytning) i fjor (Seim pers. med.). 
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Amfibier 
Utbredelsen av amfibier i Seimsdalen er lite kjent, men vanlig frosk er relativt vanlig (Granby 
pers. med.). Det ble ikke observert amfibier under befaringen i juni 2006 tiltross for 
undersøkelse ved et par potensielle lokaliteter. 
 
Krypdyr 
Utbredelsen av krypdyr i Seimsdalen er ukjent. 
 
Bløtdyr 
Flere egnede arealer i elva ble undersøkt med hensyn på forekomst av elvemusling, arten 
ble for øvrig ikke funnet. 
 
Fugl 
Seimsdalselvi er i sin helhet lokalt viktig for vannfugl. Den elve/bekketilknyttede arten 
vintererle ble observert en gang ved feltundersøkelsen i juni 2006, og det er sannsynlig at 
arten hekker i nærheten av influensområdet. Det ble også observert relativt store tettheter 
med fossekall på egnede arealer ved elva, og mye tyder på at det er en god hekkebestand. 
Også gulerle er observert i elva en rekke ganger, men underarten er ikke bestemt (Vee pers. 
med.). Strandsnipa er også en karakterart knyttet til elva. Det ble ikke observert andefugl i 
elva ved feltbefaring, men blant annet kvinand, sildand og laksand bruker trolig spesielt 
nedre deler av elva ved næringssøk. I tillegg observeres gråhegre jevnlig i elva, og har trolig 
hekkekoloni i området (Eriksen pers. med.). Andre hensynskrevende arter som bruker 
områdene i influensområdet er kongeørn, hønsehauk, vandrefalk, jaktfalk, hubro og kattugle 
(Granby og Vee pers. med.). Kattugle ble observert ved to anledninger ved feltbefaring i juni 
2006, og arten hekker trolig på flere steder i området. Haukugle og jordugle er relativt vanlig, 
spesielt i smågnagerår (Vee pers. med.). Spurveugle og perleugle observeres også jevnlig 
(Jevnaker og Granby pers. med.). Av de utpregede sjeldne hulrugerne er hvitryggspett 
funnet hekkende her sist på 90- tallet (Vee pers. med.). Av andre spesielle arter ble det 
observert flere individer av den varmekjære arter gulsanger og det er tidligere funnet 
hekkende bøksanger i området (Vee pers. med.). Det ble også observert flere individer av 
den hasseltilknyttede arten nøttekråke. Av hønsefugl finnes det lirype og orrfugl i dalføret, og 
det er en stor orrfuglleik i influensområdet. Det ble observert 18 orrhaner på leiken i 2006 
(Eriksen pers. med.).  
 
I influensområdet er det ikke registrert hekkefunn av fuglearter som står på den nasjonale 
rødlisten (http://www.fugleatlas.no), men det er sannsynlig at gulerle (muligens rødlistet 
engelsk- eller sørlig- underart) og den rødlistede arten hvitryggspett hekker i området. For 
øvrig kan det ikke utelukkes at de rødlistede artene hubro og hønsehauk som observeres 
jevnlig i dalen også hekker i området. Det er ikke kjent om det i influensområdet yngler andre 
arter av fugl, pattedyr eller amfibier som er oppført på den nasjonale rødlista over sjeldne og 
truede arter (Direktoratet for naturforvaltning 1999). 
 
Lokaliteter med spesielle viltverdier 
Elvestrekningen Torlifossen – Kaldesete  
Dette er en strekning med mange fossefall, sprutsoner og hurtigrennende vann som berøres 
av utbyggingen av Leitet kraftverk. Det finnes flere bergskrenter med gode muligheter for 
hekking for bl.a. rovfugl (falk og hubro), fossekall og vintererle. Hele strekningen er befart 
spesielt med hensyn på å kvantifisere bruken av området for fossekall og vintererle. Det ble 
observert vintererle ved Torlifossen (26.06.2006), og ved en befaringsrute langs om lag 75 % 
av elvestrekningen ble det talt fem fossekall. Det er altså mulig hekking av minst 3 par 
fossekall på strekningen. Betydningen av strekningen for vannfugl er lokalt og trolig regionalt 
stor. Verdien av strekningen betegnes derfor som stor.  
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Figur 3.5 Fossefall mellom Torlifossen og Kaldesete 
 
Kletta med sørhelling mot Leitet (Klettebrekka) 
Klettaområdet består av en samling naturtyper og nøkkelementer innen et relativt lite areal. 
Toppen av åssiden er preget av et stølsmiljø med beiteeng isprengt torvmyr, hei og 
høystaude-bjørkeskog. I sørhellingen ned mot Leitet er det frodig høgstaude-bjørkeskog og 
gråor-heggeskog med innslag av hassel og svartor og nøkkelelementer som bergskrent og 
rasmark. 
Det er generelt godt vilthabitat i området, og på Kletta ligger det en stor orrhaneleik. Arter 
som lirype og heilo hekker i området, og sistnevnte samt ringtrost forekommer i relativt stort 
antall under trekk. Flere av de store rovdyrene er observert her, og sist i 2005 ble det 
observert ulv her (Jevnaker pers. med.). For øvrig anses observasjonene å være streifdyr. 
Området i tilknytning til sørhellinga ved Kletta er mye brukt av hjort, og området lengst ned i 
sørhellinga ved Leitet er et viktig brunstområde. Det ble ved befaring i juni 2006 funnet spor 
etter mulig hekking av kattugle i sørhellinga, og tidligere observasjoner av hubro i området 
utelukker ikke potensialet for hubrohekking i bergskrenten. Det er tidligere funnet hekkende 
hvitryggspett i området i nærheten av Kletta, og arten antas å hekke i området sør for Kletta. 
Rødlistearter som kongeørn, vandrefalk, jaktfalk og hønsehauk observeres jevnlig i området 
(Jevnaker og Granby pers. med.), men antas ikke å hekke i umiddelbar nærhet.  
 
Betydningen av området for fugl og pattedyr er lokalt og trolig regionalt stor, og verdien av 
området betegnes derfor som stor. 
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   Figur 3.6 Orrhaneleik ved Kletta, med orrhanefjær i forgrunnen. 
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Figur 3.7 Klettebrekka, sørvendt li med varmekjær skog. Innfelte bilder viser gammel 
bjørkeskog, feltsjikt med varmekjære hengeaks og skogstorknebb og gråor/heggeskog.  
 
Storblokket rasmark med bjørkeurskog nord for Halsagrovi  
Et område med store blokker, rasmark og relativt grove dimensjoner av levende og død bjørk 
som berøres av rørtrasé ved Øyni-anlegget. Det ble observert to unge individer av kattugle i 
området, og stedet er trolig hekkelokalitet for arten. Betydningen av området for vilt er lokalt 
stor. Verdien av strekningen betegnes derfor som stor. 
 
Varmekjær skog og kantskog langs elva og tilknytning planlagt rørtrasé nord for Hjelseng  
Stort innslag av alm, ask og svartor sammen med annen løvskog, er meget gunstig for 
hulrugende arter som kattugle, dvergspett og hvitryggspett. Områdene omfattes av Øyni-
anlegget, og er sårbare for endring hvis grunnvannstanden eller vannhusholdningen blir for 
lav over tid eller i perioder. For øvrig er det tilsvarende skog med innslag av mye hegg, 
hassel og noe alm og morell i lia nord for Hjelseng der rørtraseen er planlagt. Ved befaring i 
juni 2006 ble det observert to nøttekråker i tilknytning til hasselforekomstene i lia. Det ble 
også observert to syngende gulsangere i lia. Betydningen av området for vilt er lokalt stor, 
spesielt for hulrugende arter. Verdien av skogområdene betegnes derfor som stor. 
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Figur 3.8 Rasmark nord for Halsagrovi 
 
Influensområdenes verdi for viltet vurderes å være stor både for Leitet og Øyni kraftverk, og 
det er indikasjoner på at rødlistede arter hekker i begge områdene.  

3.3.4 Konsekvensvurdering – vilt 

Strekningen Torlifossen - Kaldsete 
Ved utbygging blir vannføringen i elva sterk redusert med unntak av tilførsel av to bekker 
langt nede på strekningen, i tillegg til restfeltet for øvrig. I praksis kan deler av elva være nær 
tørrlagt store deler av året, noe som medfører at vannfugl som fossekall, vintererle og 
strandsnipe vil forsvinne. Tiltakets påvirkning på vannfugl på denne strekningen er stor 
negativ. 
 
Kletta og Klettebrekka  
Ved utbygging blir området berørt ved at bekken Klettegrovi får redusert vannføring og at en 
rørgate med en bredde på 10-15 meter krysser området. Kletta blir også berørt med en 
anleggsvei. Dersom traseen blir lagt over torvmyr er det muligheter for dreneringseffekt med 
uttørring som konsekvens. Området kan da bli mindre attraktiv for blant annet vadefugl som 
raster eller hekker i området. Der traseen passerer sørhellinga må en regne med at skogen 
blir skadd eller fjernet i et bånd med bredde på 10-15 meter, og en konsekvens av dette kan 
være at viktige områder for hulrugere som kattugle og oppvekstområder for hønsefugl blir 
redusert. Innvirkningen rørtraseen kan ha på hjortens bruk og trekkvaner i området er mindre 
kjent, men antas å være av mindre eller forbigående karakter ut fra hva som er kjent fra 
andre utbygginger av samme karakter. Effekten av større tilgjengelighet for allmennheten 
som følge av vei til området kan påføre området generelt økt forstyrrelse. Et resultat kan 
være at sky og sårbare arter forsvinner fra området. Tiltakets påvirkning på vilt ved Kletta er 
stor negativ. 
 
Storblokket rasmark med bjørkeurskog nord for Halsagrovi  
Effekten av en rørgate gjennom området er uviss, men om habitatets beskyttelse av 
storblokkpreget opprettholdes og at ikke skogen hugges er det ingen grunn til å tro at 
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området blir annet enn estetisk berørt. Tiltakets påvirkning på viltet ved rasmarken er 
intet/liten negativ. 
 
Varmekjær skog og kantskog langs elva og tilknytning til planlagt rørtrasé nord for Hjelseng  
Der traseen legges kan en regne med at skogen blir skadd eller fjernet i et bånd med bredde 
på 10 meter, og en konsekvens av dette kan være at viktige områder for hulrugere går tapt. 
Effekten av mindre eller ingen vannføring er vanskelig å premodellere, og er helt avhengig av 
restfeltets tilførsel. Det kan allikevel antas en endring i artssammensetningen når de biotiske 
forholdene forandres radikalt.  Effekten av en rørgate gjennom området er uviss, men om 
ikke vesentlige arealer av skogen berøres og er det ingen grunn til å tro at området blir annet 
enn estetisk berørt. Tiltakets påvirkning på viltet spesielt langs elva er stor negativ. 
 
Betydningen utbyggingen ved Øyni har for den varmekjære kantskogen langs elva og 
tilknytning til planlagt rørtrasé nord for Hjelseng er lokalt stor. Tiltakets påvirkning på viltet i 
området vurderes å være stor negativ.  

 
Figur 3.9.  Nedre del av Seimsdalen ved Øyni. Innfelte bilder av beitende sau, fuglekirsebær, 
hassel og den varmekjære sommerfuglen admiral.   
 
Omfanget av tiltaket for biologisk mangfold på vilt er vurdert til stort negativt både for Leitet 
og Øyni kraftverk. 
 
Konsekvensene av tiltaket med tanke på biologisk ma ngfold på vilt er vurdert å være 
meget stor negativ for både Leitet og Øyni kraftver k.  

3.4 Fisk 

3.4.1 Dagens situasjon og verdivurdering 

Fiskebestanden i Seimsdalselvi består av sjøørret og brunørret (Seim pers. med.). Fisket 
etter brunørret i Seimsdalselvi er lite utnyttet ettersom fisken er småvokst, og elva har få 
store kulper og oppholdsplasser for stor fisk.  Det er imidlertid mindre kjent i hvilken grad 
sjøørret blir utnyttet som sportsfisk i vassdraget.  
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Ved befaring i juni 2006 ble store arealer av elva undersøkt med hensyn på å få et raskt 
overblikk av fisketetthet i vassdraget. Det ble observert fisk på egnede arealer i hele den 
undersøkte delen av elva (Leitet – utløp i fjorden). Bestanden er tynn og består av småvokst 
brunørret. Nedstrøms Hjelsengfossen ble det observert betydelige tettheter av sjøørretpar, 
og i noen av småkulpene ble det observert smolt. Det er ukjent om sjøørreten klarer å vandre 
opp Hjelsengfossen, men trolig er denne fossen vandringshinder. 
 
Undersøkelsen ble gjennomført på kort tid og er ikke metodisk, og resultatene må derfor 
betraktes med varsomhet. For å kunne vurdere elvas betydning for sjøørret og eventuelt 
andre arter må videre undersøkelse av gyteplasser og ungfisktetthet gjennomføres. 
  
Fiskens rolle som mat for annet vilt i området er ukjent, men trolig viktig for andefugl som 
laksand og sildand. Fisket etter sjøørreten i elva ved Øyni er trolig lite utbredt, og anses som 
mindre viktig.  
 
Ørreten i elva ved Leitet kraftverk kan bestå av en stedegen ørretstamme, men er mest 
sannsynlig lik ørreten i naboelver.  
 
Influensområdets verdi for fisk vurderes å være stor ved Øyni kraftverk og middels stor ved 
Leitet kraftverk.  
 
 

 
Figur 3.10 Hjelsengfossen med bunnsubstrat og brunørret innfelt.  
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3.4.2 Konsekvensvurdering 

Områdene av Seimsdalselvi som blir berørt av de planlagte utbyggingene er betydelige. Ved 
utbyggingen av Leitet kraftverk blir 2 km av elvestrekningen berørt, mens ved utbyggingen av 
Øyni kraftverk blir 2,7 km berørt. I praksis kan 4,7 km av elva få sterkt redusert vannføring i 
perioder av året.  
 
I elvestrekningen ved Øyni-utbyggingen er det stort sett utelukkende sjøørret. Fra 
Hjelsengfossen (anses som vandringshinder) og ned til elveutløpet er det om lag 480 meter. 
Her vil om lag de 150 øverste meterne få redusert vannføring og sjøørreten vil trolig få 
begrenset sitt areal av egnede oppholds- og gyteplasser.  
 
I anleggsfasen kan eventuell tilslamming av elva føre til bl.a. tilslamming av gyteplasser. 
 
Omfanget av de planlagt utbygde elvestrekningene for fisk er stor negativ både for Leitet og 
Øyni kraftverk. 
 
Tiltaket vurderes å ha meget stor negativ konsekven s for fisk for Øyni kraftverk, og 
stor negativ konsekvens for Leitet kraftverk.   
 

3.5 Kulturminner 

3.5.1 Dagens situasjon og verdivurdering 

Fornminner er kulturminner fra før 1537 og er automatisk fredet etter kulturminneloven. Det 
er registrert tre fornminner i tilknytning til prosjektområdet. En gravrøys ligger i tilknytning til 
slåtteenga på Hjelseng og en gravrøys på gården Asperheim litt lenger oppover dalen. Det er 
også en bautastein og en gravrøys på Klettestølen (Universitetet i Bergen 1983). Ingen av 
funnene er datert. I det bebygde området på vestsiden av elva er det ytterlige tre 
fornminnefunn samt noen løsfunn. 
 
I følge registreringer av Per Fett (1952) og Årdal Bygdebok er det gjort mange løsfunn i 
området og Eva Moberg fra Kulturavdelingen hos Fylkeskommunen vil gå opp rørtraséene 
for å undersøke området nærmere før en eventuell utbygging.  
 
Det er mange SEFRAK-registrerte bygninger i dalen, dvs. bygninger eldre enn 1900. Blant 
annet er det intakte stølsmiljø ved Dalen, som var heimestølen til folk i Seimsdalen, og på 
Kletta som var stølsområdet til gårdsbruk på Årdalstangen. Særlig Kletta har et inntakt 
stølsmiljø med gamle og velholdte stølshus sentrert i ene enden av bøen og kvier 
inngjerdede med steingard i andre enden. Vegetasjonen bærer fortsatt preg av tidligere stort 
beitepress, men småskogen vil nok komme raskt dersom området ikke blir holdt i hevd.  
 
Ved inntaket til Leitet kraftverk er det rester etter brua på den gamle ferdselsveien mellom 
Årdalstangen og Kletta.  
 
Det er også mange steingjerder i området, både på utmark, innmark og beitemark.  
 
Fornminnene i prosjektområdet er vurdert til å ha middels verdi og stølsmiljøene er vurdert til 
å ha stor verdi.  Området rundt Leitet kraftverk har stor verdi for fagtema kulturminner og 
området rundt Øyni kraftverk har middels verdi.   
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3.5.2 Konsekvensvurdering   

Slik rørtraséen for Øyni kraftverk ble gått opp ved befaring 27.06.06 ligger gravrøysa på 
Asperheim ca. 50 meter fra rørtraséen. Gravrøysa vil dermed ikke bli direkte berørt, men 
under anleggsfasen og før rørtraséen er tilgrodd som normalt vil gravingen føre til negativ 
påvirkning for området rundt røysa. Gravrøysa på Hjelseng vil ikke bli berørt av tiltaket slik 
traséen foreligger i dag. Bautasteinen og gravrøysen på Kletta vil ikke bli direkte berørt av 
tiltaket, men anleggsarbeidet vil synes fra området rundt minnet. Rørtraséen er forutsatt 
justerbar, slik at unødvendig berøring med kjente kulturminner vil bli unngått.  
 
Verdien av stølsmiljøet på Kletta vil bli betydelig redusert som følge av anleggsarbeidet ved 
kraftverket på Leitet. Støy og graveaktivitet på begge sider av stølen vil redusere inntrykket 
av Klettestølen som et enhetlig og intakt stølsmiljø i den perioden anleggsarbeidet pågår. 
Driftsfasen av tiltaket (etter at anleggsfasen og gjengroingsfasen er over) vil få liten 
påvirkning på stølsmiljøet som kulturmiljø. 
 
Tiltaket vil ha lite/intet omfang på kulturminner for Øyni kraftverk. Tiltaket vil ha lite/intet 
omfang på kulturminner for Leitet kraftverk i driftsfasen, men middels negativt omfang i 
anleggsfasen.   
 
Konsekvensene for kulturminner/kulturmiljø blir ube tydelige for Øyni kraftverk og 
lite/middels negative for Leitet kraftverk.  

3.6 Brukerinteresser  

3.6.1 Dagens situasjon og verdivurdering 

Foruten landbruksaktivitet som er omtalt i kapittel 3.7, er den viktigste brukerinteressen i 
området knyttet til friluftsliv, jakt og hytteområder. Med friluftsliv menes her utendørs aktivitet 
med sikte på avkobling og naturopplevelse.  
 
Friluftslivet er i hovedsak knyttet til fotturer fra fjorden og oppover dalen på veien og på stier 
over innmark, utmark, gjennom kulturlandskap og inn i naturlandskapet. De mest benyttede 
turene i området for daglig turgåing går langs stien fra elva og opp i lia på østsiden av elva, 
veien oppover dalen helt frem til snuplassen ved enden av den kommunale veien, og 
rundturen rundt Kletta, fra den planlagte kraftstasjonen på Leitet, opp Klettebrekka, over 
Kletta og ned igjen på veien rett nedenfor inntaket til Leitet kraftverk. I tillegg går det stier 
videre framover elva til Feninga, vestover til Ofredal og østover over Strupene mot Nondalen. 
Deler av disse stiene er rester etter den gamle ferdselsveien fra Årdalstangen til Kletta og 
videre til Turtagrø og Luster.    
 
Elva er i store deler av området en viktig del av naturopplevelsen, både visuelt og lydmessig. 
Turområdet varierer mellom lunt skogsterreng til snaufjell opp til 1 200 - 1 500 m o.h. I de 
omkringliggende fjellområdene ligger det flere støler, fiskevann og gamle, nedlagde 
koppergruver. Særlig de gamle stølene er mål for fotturer, og mange av dem fungerer i dag 
som hytter. Seimsdalen har tidligere vært et hovedutfartsområde for skiturer om vinteren, 
men denne aktiviteten har gått noe ned etter at det ble bygd skianlegg på Seimsåsen sørvest 
for prosjektområdet.  
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Fig.3.3 Seimsdalen med Årdalsfjorden i forgrunnen.  
 
Det er mye hjort i området og i Seimsdalen blir det årlig gitt fellingstillatelse på ca. 20 dyr. 
Området er brukt til sopp- og bærplukking om høsten.  
 
Det er en lokalitet med badeplass, sandstrand og friområde ved Seim nede ved fjorden på 
vestsiden av elva.   
 
Områdene både i tilknytning til Leitet og Øyni kraftverk har middels verdi for brukerinteresser/ 
friluftsliv. 
 

3.6.2 Konsekvensvurdering 

I anleggsfasen vil det være en del støy som følge av sprenging, graving og 
transportvirksomhet, vannet vil bli blakket i perioder og det vil dannes grøfter og sår i 
terrenget som følge av graving. Dette vil trolig redusere kvaliteten på området som turmål. 
Anleggsarbeidet kan i tillegg redusere framkommeligheten på turstinettet som følge av 
graving og annet anleggsarbeid. Støy i tilknytning til anleggsarbeidet kan også holde vilt på 
avstand i denne perioden. I de mindre næringsrike områdene vil gjengroing av rørtraséene ta 
noe tid, og forlenge perioden med redusert verdi av naturen for brukerinteressene. Trivselen i 
stølsområdet/hytteområdet på Kletta vil bli sterkt redusert som følge av anleggsarbeid på 
begge sider av stølen. Ved orienteringsmøte i Seimsdalen 26.6.06 var det området rundt 
Kletta det var mest diskusjon rundt.     
 
Veien oppover dalen følger elva ganske konsekvent, og det er stor aktivitet i det berørte 
området. Folk som ferdes her opplever elva som en viktig del av naturopplevelsen. Små 
fosser og stryk danner spennende variasjoner i elveløpet, og selv der hvor bladverk skjuler 
elva sommerstid er lydbildet dominert av susen fra elva. En redusert vannføring vil virke 
negativt inn på friluftslivet i området, særlig de daglige turene i nærområdet. Dette 
understøttes av undersøkelser av opplevelsesverdi ved ulike vannføringer, hvor 
sammenhengen mellom vannføring og kvalitet for brukerne har en omvendt U-form (Teigland 



 SMÅKRAFTVERK SEIMSDALEN 
 Miljørapport 
 

SWECO Grøner AS Side 31 av 35 

 
 

1993). Det betyr at tørre elver oppleves uakseptabelt. Opplevelsen av elva blir så mer positiv 
med økende vannføring opp til et nivå, hvor den positive verdien av økende vannmengder 
øker mindre. Grensene for hvilke vannføringer som er optimale varierer med ulike typer 
vassdrag og brukernivå. Langs Seimsdalselvi er fritidsbruken tilknyttet fotturer langs elva, en 
bruk som ser ut til å tolerere lavere vannføring enn aktiviteter på selve vannstrengen 
(Teigland 1993). Det at vannet slippes ut igjen i elva ca. 500 meter fra sjøen er positivt da det 
er mye bebyggelse i dette området, inkludert aldershjem og et boligfelt. 
 
Rørene vil bli nedgravd på alle strekninger der friluftsliv blir utøvd, og etter anleggsfasen og 
en tilgroingsperiode vil rørtraséene ikke være til hinder for utøving av friluftsliv.  
 
Kraftstasjonen ved Øyni vil gli lett inn i bygningsmiljøet i området og ikke skille seg videre ut 
eller være til hinder for ferdsel i området.  Kraftstasjonen ved Leitet er plassert der stien går 
over elva ved Klettebrekka, og vil være et noe forstyrrende element for folk som går tur i 
området.  
 
Omfanget av tiltaket for friluftsliv/brukerinteresser er middels negativ i driftsfasen for både 
Øyni og Leitet kraftverk. Tiltaket vil få stort negativt omfang i anleggsfasen for Leitet kraftverk 
og middels negativt omfang for Øyni kraftverk.   
 
Konsekvensene for friluftsliv blir middels negative  for både Leitet og Øyni kraftverk. 
  

3.7 Landbruk 

3.7.1 Dagens situasjon og verdivurdering 

Det er flere gårdsbruk i dalen, men bare et fåtall av dem er fortsatt i drift. Driftsformene er 
gressproduksjon og dyrehold med sau og storfe. Arealene nærmest elven og veien er stort 
sett fulldyrkede jorder, mens det lenger opp i lisida er innmarksbeite. Selv de som ikke har 
dyr slår stort sett innmarka for å holde kulturlandskapet i hevd. Det går dyr på beite både på 
deler av innmarksbeitene og utmarksbeitene.  
Det er lite driveverdig skog i området.  
 
Området rundt Leitet kraftverk har liten verdi for landbruket. Området rundt Øyni kraftverk har 
middels verdi for landbruket.  

3.7.2 Konsekvensvurdering 

Rørgata for Øyni kraftverk vil i store deler gå over utmarksbeite, innmarksbeite og muligens 
dyrket mark. Rørene skal graves ned i dette området, men i anleggsfasen vil arbeidet 
beslaglegge et 15 – 20 meter bredt belte i minst en, og kanskje to vekstsesonger, men det 
bør være rom for alternative beiter/slåtteenger i en bygd der mye av landbruksarealet ikke 
blir utnyttet.   
 
For øvrig kan kraftverkene bidra som en positiv tilleggsnæring for landbruksvirksomheten i 
området.  
 
Tiltaket vil ha lite/intet omfang for landbruket for både Leitet og Øyni kraftverk.  
 
Konsekvensene av tiltaket for fagområdet landbruk v il være ubetydelige både for 
Leitet og Øyni kraftverk.  
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3.8 Sammenstilling av konsekvenser 

Tabell 3.1 Sammenstilling av konsekvensene av de ulike fagområdene for de to 
kraftverkene.  
Fagområde Øyni kraftverk Leitet kraftverk 
Landskap middels negativ middels negativ 
Inngrepsfrie naturområder  ubetydelig liten negativ 
Biologisk mangfold   
          - vilt      meget stor negativ meget stor negativ 
          - naturtyper/vegetasjon/flora ubetydelig liten negativ 
Fisk meget stor negativ stor negativ 
Kulturminner ubetydelig liten/middels negativ 
Brukerinteresser middels negativ middels negativ 
Landbruk ubetydelig ubetydelig 
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4 AVBØTENDE TILTAK 

Minstevannføring 
En minstevannføring vil redusere de negative konsekvensene for fagtemaene landskap, 
friluftsliv (brukerinteresser), fisk og biologisk mangfold. En minstevannføring vil redusere 
eventuelle skadevirkninger på den sjeldne arten huldrebekkmose hvis største trussel er 
redusert vannføring i forbindelse med kraftutbygging.  
 
Opprydding og revegetering 
Et alternativ for å få vegetasjonen til å reetableres raskere er å avdekke vekstlaget på en slik 
måte at man kan legge det tilbake etter inngrepet. Dette kan særlig være aktuelt i området 
rundt Kletta.  
 
Dersom rørtraséen krysser steinmurer (kulturminner) bør disse bli gjenoppbygd etter at 
rørene er gravd ned.  
 
Rørtrasé 
For å unngå uønskede og unødvendige inngrep i kulturminner og kulturmiljøer bør det tas 
hensyn til kulturminner når det foretas detaljplanlegging av rørtraséene. Det bør tas særlig 
hensyn til miljøet ved stølsområdet på Kletta samt de automatisk fredede kulturminnene. 
Dersom naturbeitemarka på Dalaker skal bevares, bør rørledningen heller gå over innmark 
enn over beitemark på denne strekningen.   
 
Dersom rørtraséen krysser områder som tilsier store inngrep på naturlige elementer bør røret 
ligge fritt (oppe på terrenget) heller enn å graves ned. Dette gjelder særlig Klettebrekka og 
rasmarka nord for Halsagrovi. Her må en prøve å hugge færreste mulig trær og gjøre så lite 
inngrep som mulig. 
 
Der rørtraséen krysser myr- eller sumparealer bør det iverksettes tiltak for å hindre 
dreneringseffekt. Dette gjelder særlig på Kletta.   
 
Anleggsarbeid  
Anleggsarbeid bør utføres på en tid av året som ikke påfører vilt og fisk unødig stress eller 
forstyrrelse i ynglebiotop. 
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VEDLEGG 1 
 
ARTSLISTE – KARPLANTER  
Plantegeografisk tilhørighet: SB = suboseanisk (svakt vestlig), SV = sørvestlig 
(nemoral), S = sørlig, Ø = østlig, SØ = sørøstlig, NØ = nordøstlig, BA = svakt alpine 
arter som vokser ned i boreale skogsone, A = ekte fjellplanter, U = tilfeldige ugras 
og forvillete hageplanter. 
Frekvensangivelse: sj = sjelden, x =forekommer spredt, v =vanlig, d =dominerende. 
Når en art bare er funnet på en eller få lokaliteter, er funnstedet angitt nøyaktig med 
UTM- koordinater ved hjelp av GPS. 
 

 
 

Planalternativer 
 
Vegetasjonssone 
 
Høydeintervall 

Leitet 
kraftverk 
Mellom-
nordboreal  
425-700m 

Seim 
kraftverk 
Sørboreal  
 
0-230m 

Øyni lang 
Sørboreal 
+ mellom- 
boreal  
30-325m 

Øyni kort 
 
Sørboreal 
 
0-170m 

 

 Latinske navn     Norske navn 
U Achillea millefolium x x-v x-d x-v Ryllik 
 A.       ptarmica  x  x Nyseryllik 
SØ Acinos arvensis   x  Bakkemynte 
Ø Aconitum 

septentrionale 
v x-v v  Tyrihjelm 

S Actaea spicata sj    Trollbær 
U  Aepodium 

podagraria 
 x-d  x-d Skvallerkål 

S Agrostis canina sj x   Hundekvein 
 A.          capillaris v-d x-d v v Engkvein 
S Ajuga pyramidalis x    Jonsokkoll 
BA Alchemilla alpina v-d x x-v x(65m) Fjellmarikåpe 
 A.       filicaulis   x   Grannmarikåpe 
 A.       glabra x  x  Glattmarikåpe 
 A.       subcrenata x-v  x x Engmarikåpe 
 Alnus incana v-d v-d v-d v-d Gråor 
 Alopecurus 

pratensis 
 x  x-v Engreverumpe 

 Andromeda polifolia x-v    Hvitlyng 
 Angelica sylvestris x x-v x x-v Sløke 
 Antennaria dioica  x   Vanlig kattefot 
 Anthoxanthum 

odoratum 
v v-d v x-v Gulaks 

U Anthriscus sylvestris x x-v x x-v Hundekjeks 
BA Arctostaphylos 

alpinus 
x    Rypebær 

 A.           uva-ursi  x   Melbær 
U Artemisia vulgare x x-v x-d x Burot 
A Athyrium 

distentifolium 
x(680m)    Fjellburkne 

 A.           filix-femina v-d v x-v x-v Skogburkne 
U Atriplex patula  x  x Svinemelde 
S Avenula pubescens  x   Dunhavre 
S Berteroe incana  x x x-d Grådodre 
 Betula pubescens v-d v-d v v Dunbjørk 
A B. pubescens ssp. 

czerepanovii 
v-d    Fjellbjørk 

SØ B.       verrucosa  v-d v v Hengebjørk 
BA Bistortia vivipara x-v x x-v  Harerug 
SB Blechnum spicant x-d    Bjønnkam 
U Bromus inermis  x  x-d Bladfaks 
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BA Calamagrostis 
purpurea 

x-v x-v  x Skogrørkvein 

 Calluna vulgaris v-d x-v x-v x Røsslyng 
U Calystegia sepium  x  x Strandvindel 
U Campanula 

rapunculoides 
 x   Ugrasklokke 

 C.           rotundifolia x-v x-v v v Blåklokke 
U Capsella bursa-

pastoris 
 x  x Gjetertaske 

SV Cardamine flexuosa    MN279,9173 Skogkarse 
A Carex atrata sj(665m)    Svartstarr 
BA C.      brunnescens x-v  x  Seterstarr 
 C        canescens x    Gråstarr 
SB C.       demissa MN x(230m) MN 283,937  Grønnstarr 
SB C.       echinata v  x-v  Stjernestarr 
 C.       limosa x-v    Dystarr 
 C.       nigra v x x-v  Slåttestarr 
S C.       ovalis x x-v x x Harestarr 
S C.       pallescens x-v x x-v x Bleikstarr 
 C.       panicea x    Kornstarr 
 C.       pauciflora x-v    Sveltstarr 
S C.       pilulifera x x   Bråtestarr 
 C. serotina ssp. 

serotina 
x  x  Beitestarr 

BA C.       vaginata x-v x x-v  Slirestarr 
S Carum carvi  x  x Karve 
S Centaurea jacea  x  x Engknoppurt 
A Cerastium alpinum sj(640m)    Fjellarve 
 C.            fontanum x-v x-v x-v x Vanlig arve 
U Chamomilla 

suaveolens 
 x-v  x Tunbalderbrå 

U Chenopodium 
album 

 x  x-v Meldestokk 

SØ Chrysosplenium 
alternifolium 

   MN279,917 Maigull 

BA Cicerbita alpina sj  x  Turt 
 Circaea alpina x-v x  x-v Trollurt 
 Cirsium helenoides  x x x Hvitbladtistel 
 C.          palustre x x x-v x Myrtistel 
SV Convallaria majalis x(550m)    Liljekonvall 
 Cornus suecica v-d    Skrubbær 
Ø Corallorhiza trifida MN 

284,9638 
   Korallrot 

S Coryllus avellana  x-v  x-d Hassel 
BA Cryptogamma 

crispa 
x-v  x  Hestespreng 

 Cystopteris fragilis x   x Skjørlok 
U Dactylis glomerata  x-d x x-d Hundegras 
 Dactylorhiza 

maculata 
x-v    Flekkmarihand 

A Deschampsia alpina x(665m)    Fjellbunke 
 D.        caespitosa v-d v-d v-d x-d Sølvbunke 
 D.        flexuosa  v-d v-d x-v x-v Smyle 
S Drosera anglica x-v    Smalsoldogg 
 D.         rotundifolia x-v    Rundsoldogg 
 Dryopteris dilatata x-v  x-v  Geittelg 
 D.        expansa x x x  Sauetelg 
 D.        filix-mas x x  x-d Ormetelg 
S Elymus caninus  x-v   Hundekveke 
U E.           repens  x-v  x-v Kveke 
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BA Empetrum 
hermaphroditum 

v-d    Fjellkrekling 

 Epilobium 
angustifolium 

x-v x-v x x-v Geitrams 

A E.         hornemannii x(665m)    Setermjølke 
 E.         montanum x x-v  x-v Krattmjølke 
S E.         roseum x  x  Greinmjølke 
 E-         palustre   sj(kilde)  Myrmjølke 
 Equisetum arvense   x x Åkersnelle 
 E.          pratense  sj x x-v x Engsnelle 
 E.          sylvaticum x-v x   Skogsnelle 
 Eriophorum 

angustifolium 
x    Duskull 

 E.           vaginatum v    Torvull 
A Euphrasia frigida  x    Fjelløyentrøst 
Ø Festuca ovina  x-v  x(70m) Sauesvingel 
 F.           rubra x x-d  x Rødsvingel 
BA F.           vivipara x-v    Geitsvingel 
U Filaginella uliginosa  x   Åkergråurt 
 Filipendula ulmaria x x-d x x-v Mjødurt 
 Fragaria vesca x-v x-v x v Markjordbær 
SV Fraxinus excelsior  x  x-d Ask 
U Fumaria officinalis  x  x Vanlig jordrøyk 
 Galeopsis bifida sj x   Vrangdå 
 G.        tetrahit x-v x-v x x Kvassdå 
 Galium album x x x-v x Stormaure 
U G.           aparine   x   Klengemaure 
 G.          boreale x x-v x x Hvitmaure 
 G.          palustre x x  x Myrmaure 
S G.          verum  x-d x x-v Gulmaure 
S Geranium 

robertianum 
x x x  Stankstorkenebb 

 G.        sylvaticum x-v x-v x x-v Skogstorkenebb 
 Geum rivale x-v  x x Enghumleblom 
SV G.        urbanum  x  x Kratthumleblom 
 Gymnocarpium 

dryopteris 
v-d v x x Fugletelg 

A Hieracium alpinum 
Gr. 

x(640m)    Fjellsveve 

 H.          murorum 
Gr. 

x   x Skogsveve 

 H.          pilosella Gr.  x x x Hårsveve 
 H.          umbellatum  x x-v x-v Skjermsveve 
 H.           vulgatum 

Gr. 
x-v  x  Beitesveve 

 Huperzia sellago x-v    Lusegras 
S Hypericum 

maculatum 
x-v x-v x-v x Firkantperikum 

S H.            perforatum x x  x Prikkperikum 
SØ Hypochoeris 

maculata 
  sj  Flekkgrisøre 

SB Juncus articulatus    x Ryllsiv 
 J.         filiformis x-v  x-v  Trådsiv 
A J.         trifidus sj(640m)    Rabbesiv 
 Juniperus communis v x-v x-v x Einer 
SØ Knautia arvensis  x-v x-v x Rødknapp 
S Lapsana communis   x x Haremat 
U Lathyrus pratensis  x   Gulflatbelg 
SØ L.          sylvestris   MN  Skogskolm 
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U Leontodon 
autumnale 

x-v x-v x-v x-v Følblom 

S Leucanthemum 
vulgare 

  sj  Prestekrage 

 Ligusticum scoticum  x   Strandkjeks 
U Linaria vulgaris x(620m) x-v  x Lintorskemunn 
 Linnea borealis x-v  x-v  Linnea 
 Lotus corniculatus  x  x Tiriltunge 
BA Luzula frigida x-v  x  Seterfrytle 
 L.         multiflora x x-v x x Engfrytle 
 L.         pilosa x-v x-v x x Hårfrytle 
A L.         spicata  sj(640m)    Aksfrytle 
SØ Lychnis viscaria  x x  Engtjæreblom 
 Lycopodium 

annotinum 
x-v    Stri kråkefot 

 L.          clavatum x x  x Myk kråkefot 
S Maianthemum 

bifolium 
x-v x-v   Maiblom 

U Matricaria perforata  x x x Ugrasbalderbrå 
 Matteuccia 

struthiopteris 
x(450m) x   Strutseving 

 Melampyrum 
pratense 

v x   Stormarimjelle 

 M.            sylvaticum x x   Småmarimjelle 
S Melica nutans x-v x-v x  Hengeaks 
 Molinia caerulea v-d x-v x x-v Blåtopp 
SV Mycelis muralis   x x Skogsalat 
U Myosotis arvensis  x   Åkerminneblom 
 Nardus stricta x-d  x-v x Finnskjegg 
S Omalotheca 

sylvatica 
x    Skoggråurt 

SB Oreopteris 
limbosperma 

x-d x-v x  Smørtelg 

S Origanum vulgare  x   Bergmynte, kung 
 Orthilia secunda x-v x x-v  Nikkevintergrønn 
S Oxalis  acetosella v-d v-d v v-d Gaukesyre 
A Oxyria digyna sj(480m)  sj(150m)  Fjellsyre 
 Paris quadrifolia x    Firblad 
SØ Persicaria 

hydropiper 
 MN278,903   Vasspepper 

 Phalaris 
arundinacea 

 x x x-d Strandrør 

 Phegopteris 
connectilis 

v-d x-v v-d v-d Hengeving 

BA Phleum alpinum x-v    Fjelltimotei 
U P.        pratense  x-v x-d x-v Timotei 
A Phyllodoce caerulea x-v    Blålyng 
 Picea abiea v-d v x x Gran (plantet) 
SØ Pimpinella saxifraga  x-v x-v x Gjeldkarve 
 Pinguicula vulgaris x  x  Vanlig tettegras 
 Pinus sylvestris v-d v x x-d Furu 
SB Plantago lanceolata  x   Smalkjempe 
U P.         major x x-v x x-v Groblad 
U Poa annua  x-v  x Tunrapp 
BA P.         glauca  x x  x(65m) Blårapp 
S P.         nemoralis x x-v  x Lundrapp 
 P.         pratensis x-v x-v v x-v Engrapp 
 Polygonatum 

verticillatum 
sj(550m)    Kranskonvall 
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U Polygonum 
aviculare 

  x x-v Tungras 

 Polypodium vulgare x x  x Sisselrot 
BA Polystichium 

lonchitis 
MN    Taggbregne 

 Populus tremula x-d x-d x x-d Osp 
U Potentilla anserina  x  x Gåsemure 
SØ P.            argentea  x x x Sølvmure 
 P.            erecta v x-v x-v x-v Tepperot 
 P.            palustris  x  x  Myrhatt 
S Prunella vulgaris  x x-v  Blåkoll 
 Prunus padus x x-v x x Hegg 
 Pyrola minor x-v    Perlevintergrønn 
S Pteridium aquilinum x-v x-v x-v  Einstape 
 Ranunculus acris x-v x-v x-v x-v Engsoleie 
 R.           repens x x-v x-v x-v Krypsoleie 
S Rhinanthus minor    x Småengkall 
BA Rhodiola rosea sj(640m) x   Rosenrot 
U/Ø Ribes alpinum  x   Alperips (plantet) 
U R.         rubrum  x   Rips  (forvillet) 
U R.         uva-crispa  x   Stikkelsbær (forv.) 
S Rosa canina x(450m) x x x Steinnype 
S R.      villosa ssp. 

mollis 
  x(Dalåkre)  Bustnype 

 Rubus 
chamaemorus 

x-v    Molte 

 R.          idaeus x-v v-d v-d v-d Bringebær 
S R.          nessensis  x  x Skogbjørnebær 
S R.          saxatilis x-v x x-v x Teiebær 
 Rumex acetosa x-v x-v x-v x Engsyre 
 R.        acetosella  x x-v  Småsyre 
SB R.        crispus  x   Krushøymol 
U R.        longifolius  x x x Vanlig høymol 
 Sagina procumbens x x   Tunsmåarv 
SV Salix aurita x-v  x  Ørevier 
 S.          caprea x-v x-v x x-v Selje 
BA S.          glauca x    Sølvvier 
A S.          lanata x(650m)    Ullvier 
BA S.          lapponum  x-d    Lappvier 
 S. myrsinifolia ssp. 

myrsin. 
x-v x x  Svartvier 

 Sambucus 
racemosa 

 x   Rødhyll 

A Saussurea alpina sj(640m)    Fjelltistel 
A Saxifraga stellaris x  sj(425m) sj(160m) Stjernesildre 
S Scrophularia nodosa   x  Brunrot 
SØ Scutellaria 

galericulata 
 MN278,903   Skjoldbærer 

 Sedum acre   x  Bitterbergknapp 
U Senecio viscosus  x x x Klistersvineblom 
U S.         vulgaris    x Åkersvineblom 
A Sibbaldia 

procumbens 
sj(710m)    Trefingerurt 

 Silene dioica  x   Rød jonsokblom 
 S.         rupestris x    Småsmelle 
S S.         vulgaris x x x-v x-v Engsmelle 
BA Selaginella 

selaginoides 
x(720m)    Dvergjamne 

 Solidago virgaurea x-v x-v x  Gullris 
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U Sonchus arvensis  x   Åkerdylle 
 Sorbus aucuparia x-v x-v x x Rogn 
U S.          intermedia  x   Svensk asal 

(plantet) 
A Sparganium 

hyperboreum 
  MN  Fjellpiggknopp 

U Spergula arvensis  x  x Linbendel 
S Stachys sylvatica x   x Skogsvinerot 
BA Stellaria borealis x  sj(425m)  Fjellstjerneblom 
U S.          graminea x-v x-v x-v v Grasstjerneblom 
SØ S.          longifolia x(560m)  MN  Rustjerneblom 
U S.          media x(Kletta) x x x Vassarv 
 S.          nemoreum x-v x-d x v-d Skogstjerneblom 
SB Succisa pratensis  x(250m)   Blåknapp 
U Tanacetum vulgare  x   Reinfann 
U Taraxacum vulgare 

coll. 
x x-v x x-v Løvetann 

S Thlaspi 
caerulescens 

 x  x Vårpengeurt 

 Trichophorum 
caesptosum 

v-d    Småbjønnskjegg 

 Trientalis europaea v v x x Skogstjerne 
S Trifolium aureum    sj Gullkløver 
SØ T.        medium  x x x Skogkløver 
 T.        pratense  x x x-d Rødkløver 
U T.        repens x x-v x-v x-d Hvitkløver 
SV Tilia cordata  x  x Lind 
SV Ulmus glabra    x-d Alm 
U Urtica dioica x-v x-d x x-v Stornesle 
BA Vaccinium 

microcarpus 
x    Småtranebær 

 V.           myrtillus d x-v x-v x Blåbær 
 V.           uliginosum x-v  x-v  Blokkebær 
 V.           vitis-idaea v-d x-v x-v x Tyttebær 
 Valeriana 

sambucifolia 
x-v x-v x-v x-v Vendelrot 

S Verbascum nigrum  x  x Mørkkongslys 
S Veronica 

chamaedrys 
x x  x Tveskjeggveronika 

S V.           officinalis x-v x v x Legeveronika 
U V.           serpyllifolia x   x Glattveronika 
 Vicia cracca  x-v x x Fuglevikke 
S V.        sepium  x-v x x Gjerdevikke 
S Viola canina  x  x-v Engfiol 
 V.        palustris v  x-v x-v Myrfiol 
S V.        riviniana x-v x-v x-v x Skogfiol 
U V.        tricolor   x x  Stemorsblomst 
S Woodsia ilvensis  x(145m) x(Dalåkre)  Lodnebregne 
 Antall arter 175 173 136 141  
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VEDLEGG 2 
 
ARTSLISTE – MOSER 
 
Alt mosemateriale er innsamlet i løpet av tre feltdager (2/8- 4/8-2006) i forbindelse med 
inventering av flora og vegetasjontyper på lokaliteter som blir berørt av vassdragsutbygging. 
For nøyaktig stedsangivelse av undersøkte lokaliteter er det i tillegg til kartbladene 
ÅRDALSTANGEN 1312 II og LUSTRAFORDEN 1417 I benyttet GPS. Når en art bare er 
funnet på 1-2 lokaliteter, er funnstedet angitt med UTM-koordinater i tabellen. Navnsetting av 
moser følger Frisvoll et al. (1995). 
Frekvensangivelser; d = vanlig og stedvis dominant, v = vanlig, x = forekommer, sj =sjelden 
og tilfeldig. R = rødlisteart. 
Plantegeografisk tilhørighet; SB = suboseanisk (svakt vestlig), S = sørlig, SØ = sørøstlig, Ø = 
østlig, NØ = nordøstlig, BA = svakt alpine arter som vokser ned i boreal skogsone, A = ekte 
fjellplante.  
 

 Planalternativer 
 
Vegetasjonssone 
 
Høydeintervall 

Leitet 
kraftverk 
Mellom- 
+nordboreal 
425-700m 

Seim 
kraftverk 
Sørboreal 
 
0-230m 

Øyni lang 
 
Sørboreal 
 
35-325m 

Øyni kort 
 
Sørboreal 
 
0-170m 

 

 Latinske navn     Norske navn 
 LEVERMOSER      
 Anastrophyllum minutum sj    Tråddraugmose 
 Aneura pinguis sj(670m)    Fettmose 
BA Anthelia julacea v-d    Ranksnømose 
BA A.         juratzkana x-d    Krypsnømose 
SB Barbilophozia atlantica x(665m)    Kystskjeggmose 
 B.             attenuata x-v    Piskskjeggmose 
S B.             barbata x-v   x Skogskjeggmose 
BA B.             hatcheri  x    Grynskjeggmose 
 B.             floerkii x    Lyngskjeggmose 
 B.             kunzeana x    Myrskjeggmose 
 B.             lycopodioides x-v  x-v x-v Gåsefotskjeggmos

e 
       
 Blepharostoma 

trichophyllum 
x    Piggtrådmose 

 Calypogeia neesiana x    Torvflakmose 
       
 Cephalozia bicuspidata x    Broddglefsemose 
 C.         leucantha x    Blyg-glefsemose 
 C.         lunulifolia  x    Myrglefsemose 
 Cephaloziella rubella  x(v.elegans

) 
   Rødpistremose 

S Chiloscyphus profundus x    Stubbeblonde 
S Diplophyllum albicans   x?  Stripefoldmose 
NØ D.          taxifolium x-

v(665m) 
   Bergfoldmose 

 Frullania dilatata v(osp)    Hjelmblærermose 
 F.            tamarisci   x  Matteblæremose 
A Gymnomitrion 

concinnatum 
x(640m)    Rabbeåmemose 

A G.           coralloides x(640m)    Kølleåmemose 
SB G.           obtusum x(665m)    Skogåmemose 
 Gymnocolea inflata  x    Torvdymose 
 Jungermannia 

sphaerocarpa 
x(650m)    Hjulsleivmose 
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S Lepidozia reptans x-sj    Skogkrekmose 
 Lophozia incisa x-v    Lurvflik 
 L.          

longiflora(L.guttulata) 
x(665m)    Fauskflik 

NØ L.          obtusa sj    Buttflik 
 L.          silvicola x(665m)    Skogflik 
BA L.          sudetica x    Rødflik 
 L.   ventricosa 

v.ventricosa 
x    Grokornflik 

BA L.          wenzelii 
v.wenzelii 

x(665m)    Skeiflik 

 Marsupella aquatica x(670m)    Bekkehutremose 
 M.           emarginata v-d v x-d v-d Mattehutremose 
 Metzgeria furcata x osp, 

500m) 
   Gulbandmose 

SB Nardia compressa sj(680m)    Elvetrappmose 
 N.         scalaris x-v   x-d Oljetrappmose 
 Odontoschisma 

elongatum 
x(670m)    Myrskovlmose 

 Pellia neesiana x-v   x Sokkvårmose 
S Plagiochila asplenioides    x Prakthinnemose 
 P.            porelloides x-v x  x-v Berghinnemose 
S Porella platyphylla x(500m,osp

) 
   Almeteppemose 

 Ptilidium ciliare v x-v x-v x Bakkefrynsemose 
S P.          pulcherrimum v(bjørk)  x(gråor) x(gråor) Barkfrynsemose 
S Radula complanata x(osp.500m

) 
   Kransflatmose 

 Scapania irrigua sj(700m)    Sumptvebladmose 
S S.          mucronata sj(620m)    Broddtvebladmose 
 S.           paludicola sj(680m)    Buetvebladmose 
 S.           scandica x    Butt-tvebladmose 
BA S.           subalpina x-

v(665m) 
   Tvillingtvebladmose 

A S.           uliginosa x(650m)    Kildetvebladmose 
 S.           undulata v-d v v-d v-d Bekketvebladmose 
 Tritomaria 

quinquedentata 
x    Storhoggtann 

       
 BLADMOSER      
 Amphidium mougeotii x(550m)    Bergpolstermose 
 Andreaea rupestris x-v  x-v x-v Bergsotmose 
SB Antitrichia curtipendula MN284,950    Ryemose 
S Atrichum undulatum x(560m) x  x-v Stortaggmose 
 Aulacomnium palustre x-v    Myrfiltmose 
 Bartramia ityphylla x(550m)    Stivkulemose 
 B.           pomiformis x-v    Eplekulemose 
 Blindia acuta v  x x Rødmesigmose 
 Brachythecium plumosum x-

v(490m) 
  x Bekkelundmose 

 B.           reflexum x-v  x x Sprikelundmose 
 B.           velutinum x   x Fløyelslundmose 
       
 Bryum elegans x(osp)    Hårskruevrangmos

e 
 B.         muehlenbeckii x(490m)    Svavrangmose 
 B.          pseudotriquetrum     Bekkevrangmose 
       
S Calliergonella cuspidata    x Sumpbroddmose 
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S C.           lindbergii x(425m)   x(65m) Engbroddmose 
 Cirriphyllum piliferum x-v x-v x-v x-v Lundveikmose 
 Climacium dendroides   x-v x Palmemose 
A Conostomum tetragonum x(640m)    Hjelmmose 
NØ Cynodontium fallax x(650m)    Krus-skortemose 
 C.              jenneri x(550m)    Planskortemose 
 C.              strumiferum x    Halsbyllskortemose 
 Dicranella palustris  x   Kildegrøftemose 
NØ Dicranoweisia crispula x    Krusputemose 
BA Dicranum elongatum x(650m)    Såtesigdmose 
 D.          fuscescens x-v    Bergsigdmose 
 D.          majus x    Blanksigdmose 
 D.          scoparium v-d v x  Ribbesigdmose 
       
SB Diphyscium foliosum MN284,963    Nøttemose 
SB Dryptodon patens x(425m)  x  Rennemose 
SØ Eurhynchium angustirete    x? Hasselmoldmose 
S E.               stokesii sj(425m)    Sprikemoldmose 
 Fontinalis dalecarlica    x Duskelvemose 
BA Grimmia torquata x-

v(640m) 
   Vrieknausing 

 Hedwigia ciliate v.ciliata x    Gråsteinmose 
 Herzogiella striatella x(650m)    Stridfauskmose 
S Homalothecium sericeum   x x-v Krypsilkemose 
SØ Hygrohypnum montanum x(640m)    Huldrebekkemose 
 H.            ochraceum    x Klobekkemose 
BA Hylocomiastrum 

pyrenaicum 
x(670m)    Seterhusmose 

 H.              umbratum x    Skyggehusmose 
 Hylocomium splendens v-d v-d v-d x-d Etasjemose 
   x x  Grannflette 
 Hypnum cupressiforme x-d x-v  v Matteflette 
SB Isothecium alopecuroides     Rottehalemose 
BA Kiaeria blyttii x(665m)    Bergfrostmose 
 Lescuraea incurvata x(osp, 

550m) 
   Krokraspmose 

Ø Leucodom sciuroides MN2858,94
9 

   Ekornmose 

       
SB Mnium hornum  x-v  x-d Kysttornemose 
Ø M.           spinosum x(480m)    Strøtornemose 
BA Oligotrichum hercynicum x-v    Grusmose 
S Orthotrichum 

gymnostomum 
sj(osp,500
m) 

   Ospebustehette 

Ø O.             speciosum x(osp,500m
) 

   Duskbustehette 

S O.             striatum x(osp,500
m) 

   Tønnebustehette 

SØ Paraleucobryum 
longifolium 

x(550m)    Sigdnervemose 

 Philonotis fontana x  x x Teppekildemose 
BA P.           seriata sj(665m)  x  Skruekildemose 
       
S Plagiomnium affine  x  x-v Skogfagermose 
S P.           cuspidatum x(480m)   x Krypfagermose 
SB P.           undulatum    x-d Krusfagermose 
 Plagiothecium cavifolium    x Skeijamnemose 
 P               denticulatum x(650m)    Flakjamnemose 
S P.              laetum x-v    Glansjamnemose 
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 Pleurozium schreberi v-d v-d v-d v-d Furumose 
 Pogonatum urnigerum x   x Vegkrukkemose 
BA Pohlia drummondii x(665m)    Rødknoppnikke 
 P.             nutans x    Vegnikke 
BA Polytrichastrum alpinum x-v    Fjellbinnemose 
S P.               formosum x    Kystbinnemose 
 Polytrichum commune x-v x x x Storbjørnemose 
 P.            juniperinum x-v    Einerbjørnemose 
 P.            piliferum x    Rabbebjørnemose 
 Pseudobryum 

cinclidioides 
x    Kjempemose 

 Pseudoleskeella nervosa x(osp)    Broddtråklemose 
SB Pseudotaxiphyllum 

elegans 
x(650m)    Skimmermose 

 Pterygynandrum filiforme x(osp)    Reipmose 
 Ptilium crista-castrensis x  sj  Fjærmose 
SB Racomitrium aciculare x-v  x-v x-v Buttgråmose 
SB R.         aquaticum x(550m)    Bekkegråmose 
 R.         ericoides x(665m)    Fjærgråmose 
 R.         fasciculare x-v  x-v x-v Knippegråmose 
 R.         heterostichum x-v  x  Berggråmose 
SB R.         lanuginosum x-v x x-v  Heigråmose 
NØ R.         microcarpon x(665m)    Duskgråmose 
BA R.         sudeticum x(665m) x   Setergråmose 
 Rhizomnium magnifolium    x Storrundmose 
BA R.          

pseudopunctatum 
x(665m)    Fjellrundmose 

 R.          punctatum x x  x-v Bekkerundmose 
       
 Rhytidiadelphus 

squarrosus 
x-d x-v v-d v-d Engkransmose 

 R.                subpinnatus  x-d x x  Fjærkransmose 
 R.                triquetrus x-v x-d   Storkransmose 
BA Rhytidium rugosum MN284,963    Labbmose 
 Saelania glaucesens x    Irrmose 
 Sanionia uncinata v v v v Klobleikmose 
 Sphagnum angustifolium x(660m)  x-d  Klubbetorvmose 
S S.          auriculatum x(680m)    Horntorvmose 
 S.          capillifolium x    Furutorvmose 
 S.          compactum v-d x  v-d Stivtorvmose 
S S.          fallax x-

d(660m) 
   Broddtorvmose 

S S.          flexuosum x(660m)    Bleiktorvmose 
 S.          girgensohnii v-d v x x Grantorvmose 
S S.          inundatum x(700m)  x-d  Flotorvmose 
 S.          magellanicum x-v    Kjøtt-torvmose 
 S.       majus 

ssp.norvegicum 
x-
d(680m) 

   Høltorvmose 

S S.          palustre x(490m)  x?  Skogtorvmose 
 S.          papillosum v-d    Vortetorvmose 
 S.          russowii v    Tvaretorvmose 
S S.          squarrosum x(640m)    Spriketorvmose 
S? S.   subfulvum 

ssp.purpureum 
sj(680m)    Lapptorvmose 

SB S.    subnitens 
ssp.subnitens 

x(700m)    Blanktorvmose 

S S.          tenellum x-
v(700m) 

   Dvergtorvmose 
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 S.          teres x  x-v  Beitetorvmose 
 S.          warnstorfii x(700m)    Rosetorvmose 
 Straminergon stramineum v    Grasmose 
  Tetraphis pellucida v   x Firtannmose 
SB Thuidium tamariscinum  x-v  v Stortujamose 
       
S Trichostomum tenuirostre x(550m)    Kaursvamose 
S Ulota crispa 

ssp.norvegica 
v(or,osp) v(gråor) v(gråor) v(gråor) Krusgullhette 

 Warnstorfia exannulata sj(680m)    Vrangnøkkemose 
 W.            fluitans x    Vassnøkkemose 
BA W.            sarmentosa x(665m)    Blodnøkkemose 
       
S Weissia controversa sj(650m)    Tannkrusmose 
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VEDLEGG 3 
ARTSLISTE - MAKROLAV 
Artslista er langt fra fullstendig og omfatter vanlige og lettere synlige arter som ble innsamlet i 
forbindelse med feltarbeidet nær fossefall, langs elvekanter og planlagte rørgater.    
 Planalternativer 

Vegetasjonssone 
 
Høydeintervall 

Leitet kraftverk 
Mellomboreal 
+ nordboreal 
 
425-700m 

Seim 
kraftverk 
Sørboreal 
 
0-230m 

Øyni lang 
 
Sørboreal 
 
35-325m 

Øyni kort 
 
Sørboreal 
 
0-170m 

 

 Latinske navn     Norske navn 
 Brodoa intestiniformis x(670m)    Vanlig rabbelav 
 Cetraria commixta x    Brunbegerlav 
       
 Cladonia arbuscula v    Lys reinlav 
 C.          bellidiflora v    Blomsterlav 
 C.          chlorophaea x    Pulverbrunbeger 
 C.          crispata x-v    Traktlav 
 C.          gracilis 

v.gracilis  
x-v    Syllav 

 C.          
merichlorophaea 

x    Brunbeger 

 C.          pyxidata    x    Kornbrunbeger 
 C.          rangiferina v    Grå reinlav 
 C.          squamosa x    Fnaslav 
 C.          sulphurina  x    Fausklav 
 C.          uncialis x-v    Pigglav 
       
 Coelocaulon aculeatum x    Gropetagg 

 C.             muricatum x    Busktagg 
S Collema furfuracea x(osp, 500m)    Fløyelsglye 
       
 Hypogymnia physodes v(bjørk,or)    Kvistlav 
       
       
 Lobaria pulmonaria sj(hegg)    Lungenever 
       
Ø Nephroma bellum x(osp, 500m)    Glattvrenge 
 N.          parile x(osp, 500m)    Grynvrenge 
S? N.          resupinatum x(hegg)    Lodnevrenge 
 Parmelia saxatilis   x  Grå fargelav 
 P.             sulcata v-d(gråor) v-

d(gråor) 
v-d(gråor) v-

d(gråor) 
Bristlav 

 Peltigera canina x(500m)    Bikkjenever 
 P.          degenii x(670m)    Glatt bikkjenever 
 P.          leucophlebia sj    Åregrønnever 
 P.          polydactyla x(425m)    Fingernever 
 P.          praetextata x(550m)    Skjellnever 
       
 Platismatia glauca x(gråor,bjørk) x-v(bjørk)   Papirlav 

       
 Umbilicaria cylindrica x x-v   Frynseskjold 
 U.              deusta x-v x   Stiftnavlelav 
BA U.              torrefacta x(650m)    Soll-lav 
 U.              vellea sj    Geitebrød 
       
 Usnea diplotypus x(gråor)    Steinstry 
 U.          hirta x(bjørk)    Glattstry 
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Artsrik lågurtskog
Klettebrekka:

Forekomst av 
huldrebekkemose


