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Ekstrakt 
Biofokus har på oppdrag for 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) 

foretatt en naturfaglig 

undersøkelse av 9 utvalgte 

ravinedaler omkring 

Tømmerås i Grong 

kommune. Det ble fokusert 

på kartlegging av signal- og 

rødlistearter tilknyttet boreal 

regnskog, samt å identifisere 

prioriterte naturtyper. 

Undersøkelsen viser at 

ravinedalsystemet inneholder 

flere delområder med 

regnskogskvaliteter av 

forholdsvis høy naturverdi. 

Disse ligger dessuten i en 

landskapsform (ravinedal) 

som er rødlistet som sårbar. 

Resultatet er kort diskutert i 

forhold til planlagte 

erosjonssikringstiltak.  
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Bakgrunn og metode 
På oppdrag for NVE har Jon T. Klepsland i BioFokus foretatt en naturfaglig 

undersøkelse av utvalgte ravinedaler i området Tømmerås-Svartmoen-Ekker sør 

for Grong sentrum. Kontaktperson hos NVE har vært Arne Jørgen Kjøsnes med 

bidrag fra Mads Johnsen og Vebjørn Opdahl.  

Prosjektet omfattet 9 avgrensete områder/ravinedaler (figur 1) hvor det 

foreligger planer om erosjonssikring, noe som kan medføre relativt omfattende 

terrenginngrep. Ettersom influensområdet er lokalisert innenfor det som 

opprinnelig fra naturens side er gran-dominert boreal regnskog på marine 

avsetninger ble det fokusert på luftfuktighetskrevende epifytter (terrestrisk 

miljø), og da fremfor alt organismegruppen lav. Det er også foretatt vurderinger i 

henhold til nye reviderte fakta-ark av DN-håndbok 13 (Direktoratet for 

Naturforvaltning 2007), og areal med tilstrekkelig høy naturverdi for avgrensing 

som viktige naturtyper er på denne bakgrunn illustrert på kart.  

En konsekvensvurdering inngikk ikke i oppdraget, men oppdragsgiver har bedt 

om vurderinger av eventuelle avbøtende tiltak. Disse vurderingene bygger i en 

viss grad på erfaringer fra bruk av Vegvesenets håndbok 140 (Statens vegvesen 

2006). 

 
Figur 1 Kartskisse fra oppdragsgiver (NVE) som viser de 9 undersøkelsesområdene med lokalitetsnummer. 

Rødlistestatus følger gjeldene rødliste (Kålås mfl. 2010), og er oppgitt i parentes 

etter artsnavn i rapportteksten.  

Artsobservasjoner og -innsamlinger er lagt inn i BioFokus’ Artsdatabase (BAB), 

som er direkte koblet til Artskart. Våre funndata kan søkes frem i Artskart ved å 

velge kun BioFokus som institusjon. Koordinatpresisjonen er 10 meter eller bedre 

(håndholdt GPS). Innsamlet materiale vil etter hvert inngå i et offentlig 

herbarium (fortrinnsvis Herb O). 



Resultater 
Befaring ble foretatt i uke 22 (siste uka i mai) 2015. Alle 9 

undersøkelsesområder ble ganske systematisk gjennomgått og inventert for 

interessante terrestriske arter, samt vurdert i henhold til DN-håndbok 13 over 

prioriterte naturtyper. 

Fire nye naturtypelokaliteter ble kartlagt (se figur 3). Disse i tillegg til én tidligere 

kartlagt naturtypelokalitet (BN0087537 i Naturbase) (Klepsland 2013). I henhold 

til nye fakta-ark over såkalte geotoper (spesielt viktige landskapsformer), så er 

det også grunnlag for å avgrense hele ravinedalsystemet som ett stort polygon, 

og med høy verdi – trolig A-verdi (grovt skissert med lyserød stiplet linje på kart 

i figur 3). Ravinedal er rødlistet som sårbar på den norske rødlisten for 

naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011) på grunn av sterk tilbakegang de siste 

10 årene og med et fortsatt stort press. 

Hele 9 rødlistearter ble påvist (alle epifyttiske lavarter), et ganske høyt antall tatt 

i betraktning den generelt lave skogalderen. Dette tyder på at andre forhold er 

meget gunstige, slik som geografisk beliggenhet, vekstbetingelser og 

luftfuktighet. Gamle funn av granfiltlav Fuscopannaria ahlneri (EN) og 

gullprikklav Pseudocyphellaria crocata (VU) er likevel ikke gjenfunnet, og disse 

antas utgått, trolig som følge av skogbruket. I tillegg til rødlistearter er det 

registrert en rekke arter med varierende signalverdi for gammelskog eller fuktige 

skogsmiljø. Begrepet Lobarion-samfunn (benyttet i teksten under) omfatter en 

gruppe bladlaver som stiller relativt høye krav på skoglig kontinuitet, høy 

luftfuktighet og liten forsurings-/forurensningsgrad. Lobarion-samfunn kan være 

mer eller mindre godt utviklet, noe som avleses i antall arter som inngår og 

mengden av hver art. Typiske Lobarion-arter er lungenever Lobaria pulmonaria, 

skrubbenever Lobaria scrobiculata, vrengelav Nephroma spp. og gullprikklav 

Pseudocyphellaria crocata m.fl. I Grong har Lobarion-samfunn på løvtrær 

liten/ingen signalverdi for verdifulle skogmiljø, men når Lobarion opptrer på gran 

er signalverdien høyere. Velutviklete Lobarion-samfunn på gran har blitt en stor 

sjeldenhet.  

 
Figur 2 Lungenever Lobaria pulmonaria fra ravine på Tømmerås. 



 
Figur 3 Kart som viser kartlagte naturtypelokaliteter (regnskogslokaliteter) innenfor undersøkelsesområdet, 
samt punkter over interessante artsfunn (hovedsakelig lavarter). Stiplet lyserødt omriss angir grovt omfanget 
av ravinedalsystemet. Funnpunktene er fargekodet etter rødlistestatus. Naturtypelokaliteter er nummerert i 
henhold til rapportteksten. Tidligere kartlagt naturtypelokalitet er angitt med Naturbase-ID (BN-nummer). 



Kort gjennomgang av undersøkelsesområdene 
Lokalitetsnummer for undersøkelsesområder henviser til figur 1, mens 

naturtypenummer henviser til figur 3. 

Lok 2: Mye av ravinedalen ble kartlagt som naturtypelokalitet etter DN-håndbok 

13 i 2013 (på oppdrag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag). Faktaark for 

lokaliteten er tilgjengelig via miljødirektoratets Naturbase. Lokaliteten ble vurdert 

som lokalt viktig (C-verdi) den gang, og likedan ved ny befaring nå i 2015 

Lok 5: Temmelig ung skog med høy andel løvtrær (gråor, selje, rogn). Vurdert å 

ikke tilfredsstille krav for avgrensing som naturtypelokalitet på grunntypenivå. 

Lok 6: Ganske ung grandominert skog med innslag av relativt storvokst selje 

med Lobarion-samfunn. Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT) opptrer 

sparsomt på gran. Storparten av arealet er vurdert å ikke tilfredsstille krav for 

avgrensing som naturtypelokalitet på grunntypenivå, men vestre del inngår i 

lokalt viktig naturtypelokalitet (se under). 

Lok 7: Ensaldret ca 50-60 år gammel granskog dominerer. Også innslag av eldre 

grantrær på anslagsvis 80-100 år. Litt Lobarion-samfunn på grankvister. Spredt 

forekomst av rødlisteartene gubbeskjegg (NT) og Hypogymnia incurvoides (DD), 

samt signalarten gammelgranslav Lecanactis abietina. Ravinedalen vurderes å 

kvalifisere som naturtypelokalitet av hovedtype "Regnskog" og deltype "Boreal 

gran-regnskog" med verdi lokalt viktig (C-verdi). Nr. 4 på kartet i figur 3. 

   

 

Lok 8: Ensaldret ca 50-60 år gammel granskog. Ikke observert rødliste-arter 

eller Lobarion-samfunn på gran. Masseforekomst av hengestry Usnea dasypoga. 

Funn av den litt krevende vedsoppen granstokkjuke Phellinus chrysoloma. 

Ravinedal vurdert å ikke tilfredsstille krav for avgrensing som naturtypelokalitet 

på grunntypenivå. 

Lok 9: Temmelig ung skog med høy andel løvtrær (mest gråor, mindre selje og 

rogn). Funn av gubbeskjegg (NT) lengst nord nede ved hovedelva Litlåa. 

Figur 4 Parti fra naturtypelokalitet Nr. 4 (se Fig. 3) Figur 5 Parti fra naturtypelokalitet Nr. 4 (se Fig. 3) 

 



Ravinedal vurdert å ikke tilfredsstille krav for avgrensing som naturtypelokalitet 

på grunntypenivå. 

Lok 11: Middelaldret løvblandet granskog med forekomst av Lobarion-samfunn 

på gran (og løvtrær) i nedre halvdel av ravinedal. Gubbeskjegg (NT) opptrer 

sparsomt. Mye hengestry og ikke Lobarion i øvre del av ravinedal. Ravinedal som 

helhet vurdert å ikke tilfredsstille krav for avgrensing som naturtypelokalitet på 

grunntypenivå. 

Lok 12: Ganske ung til middelaldret løvrik granskog i nedre del av 

undersøkelsesområde, men noe eldre og grandominert i midtre og øvre del av 

området. Forholdsvis velutviklet Lobarion-samfunn på gran i midtre del. Spredt 

forekomst av rødlisteartene gubbeskjegg (NT) og Hypogymnia incurvoides (DD). 

Også funn av en rekke luftfuktighetskrevende skorpelavsarter med varierende 

signalverdi for vital boreal regnskog, inkludert funn av rødlisteartene Bacidia 

absistens (NT), Biatora hypophaea (VU), langnål Chaenotheca gracillima (NT) og 

Lecidea roseotincta (NT). Hele undersøkelsesområdet inkludert sideraviner mot 

sør vurderes å kvalifisere som naturtypelokalitet av hovedtype "Regnskog" og 

deltype "Boreal gran-regnskog" med verdi viktig (B-verdi). Nr. 1 på kartet i figur 

3. 

Lok 13: Stort areal hvor påvirkningsgrad og skogtilstand varier mye. I midtre del 

inngår åpen kulturmark. Indre, søndre del består av sterkt hogstpåvirket gråor-

dominert (bred) ravinedal med driftsvei langs bekk i dalbunn. To delområder 

peker seg ut med høyere naturverdi:  

I øst (Nr. 2 på kartet i figur 3) løvblandet granskog i sideravine og utover i 

hoveddalside, hvor det forekommer en del luftfuktighetskrevende epifytter med 

varierende signalverdi for vital boreal regnskog. Blant annet Arctomia delicatula, 

Biatora ocelliformis, Biatora sphaeroidiza, vortenål Chaenotheca chlorella, 

Micarea cinerea, Plectocarpon lichenum (parasitt på lungenever), og 

rødlisteartene langnål Chaenotheca gracillima (NT) og Biatora hypophaea (VU). 

Arealet vurderes å kvalifisere som naturtypelokalitet av hovedtype "Regnskog" 

og deltype "Boreal gran-regnskog" med verdi lokalt viktig (C-verdi). 

I vest (Nr. 3 på kartet i figur 3) grandominert eldre skog på marin leire som 

gradvis går over i bekkekløft (med bergvegger) lengst vest. Her inngår parti med 

forholdsvis gammel gran på anslagsvis 100-150 år, og på disse ble det funnet 

flere ganske krevende arter. Mest interessant er spredt forekomst av 

rødlisteartene trådragg Ramalina thrausta (VU), granbendellav Bactrospora 

corticola (VU) og rustdoggnål Sclerophora coniophaea (NT). I tillegg er det spredt 

forekomst av gubbeskjegg (NT) og Hypogymnia incurvoides (DD), og det ble 

også gjort funn av Biatora hypophaea (VU). Bekkedalen vurderes å kvalifisere 

som naturtypelokalitet av hovedtype "Regnskog" og deltype "Boreal gran-

regnskog" med verdi viktig (B-verdi).  



   

 

Diskusjon og Hensyn 
Undersøkelsen viste at flere av ravinedalene er både geo-hydromorfologisk 

intakte, i stor grad har bevart eller gjenvunnet funksjonen som boreal regnskog, 

og huser et ganske rikt mangfold av arter som er typiske for, eller nesten 

begrenset til, lavtliggende eldre granskog med høy luftfuktighet.  

Det er vanskelig å spå hvilke konsekvenser eller effekter/omfang de forespeilte 

erosjonssikringstiltakene vil kunne ha på mangfoldet av krevende epifytter som 

er påvist, men det er nærliggende å anta at inngrepene vil ha middels til stort 

negativt omfang. Dette fordi nesten alle interessante artsfunn ble gjort på trær 

(og andre substrat) i eller svært nær bunnen av ravinedalene, hvor lokalklimaet 

er stabilt og luftfuktigheten konstant høy. En åpnere dalbunn som følge av hogst, 

fremføring av maskiner og andre tiltak vil medføre økt gjennomtrekk og økt 

solinnstråling. Effekten vil trolig forsterkes dersom bekken legges i rør eller 

under løsmasser ettersom bufferegenskapene bekkeløpet måtte ha på 

lokalklimaet da forsvinner. Denne miljøendringen i kombinasjon med redusert 

forekomst av egnete substrat (som direkte følge av tiltaket) vil trolig slå ut de 

mest sårbare og sjeldne av de påviste artene, kanskje selv ved den mest 

skånsomme gjennomføringsmetoden.  

 

 

 

Figur 6 Grangadd med vortenål Chaenotheca 

chlorella innenfor naturtypelokalitet Nr. 2 
Figur 7 Eldre gran med trådragg innenfor 

naturtypelokalitet Nr. 3 
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