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Sammendrag / Kort beskrivelse
Bergdøla drenerer nordøstover mot Losna stasjon på Gudbranddalens østside, helt sør i Ringebu kommune. Bergdøla 
omfatter en skyggefull, svært fuktig granskogskløft. Her finnes bratte lisider med bergfremspring og noe blokk- og ras-
mark. Elva har et nokså jevnt og raskt fall gjennom hovedkløfta med små stryk og kulper. Enkelte små fosser inngår over 
berghamre i nedre deler. Langs Bergdølas østlige sidegren er det også en serie med fossefall over steile 40-50 m høye 
sørvendte bergvegger idet bekken slipper seg ned i kløfta.

Bergdøla kan i kløftesammenheng karakteriseres som middels rik med nokså begrenset dekning av frodige vegetasjonsty-
per. Kløfta har en typisk vegetasjonssonering ned lisidene og mellom skygge og solside. Gran dominerer i tresjiktet i hele 
kløfta med spredt innslag av gråor, selje, hegg, rogn og bjørk. I de sørvendte skrentene langs sidebekken finnes også noe 
osp og furu spredt. Blåbær- og småbregnegranskog dominerer i skyggefulle lisider, i mer eksponerte lisider finnes også et 
betydelig innslag lågurtmark. Dalbunnen og nedre deler av lisidene, domineres av høgstaudegranskog med små fragmen-
ter av gråor-heggeskog langs bekken i nedre deler.

Bergdølas bekkekløft er sterkt fragmentert av nyere hogstinngrep, særlig langs bekken fra 500-600 moh. og ned lisidene 
fra vest. Disse arealene er i dag stort sett åpne flater, med begynnende foryngelse av borealt løv og gran. En negativ uttør-
ringseffekt ved økt solinnstråling og vindpåvirkning kan ses i kantene av disse hogstinngrepene noe som også er påpekt av 
Brattli & Gaarder 1998. Intakte skogarealer domineres av nokså ensaldret og tett optimalfaseskog i lisidene, som gradvis 
får et mer fleraldret og flersjiktet preg i bunn av dalen. På produktive areal har skogen stedvis gått i sammenbrudd med mye 
fersk død ved og glennepreg med god foryngelse Langs bekkene og på vanskelig tilgjengelige areal er flere tydelig gamle 
og grove grantrær spart ved tidligere gjennomhogster. Disse utgjør viktige nøkkelelementer og har bidratt til lang krone- og 
barkkontinuitet i kløfta. Kontinuiteten i død ved er derimot dårlig med overvekt av ferske læger, både av gran og borealt løv. 
Skyggefulle bergvegger på 2-3 m finnes spredt i hovedkløftas nedre deler. Skogen har generell høy luftfuktighet i bunn av 
kløfta. Svært fuktig skog som delvis har klare trekk av som boreal regnskog, er registret langs små fossefall og på svært 
humide lokaliteter nederst i hovedkløfta, samt langs fosser øverst i sidebekken. 

Bergdøla fremviser et usedvanlig rikt artsmangfold med flere nasjonalt, regionalt og lokalt sjeldne arter karakteristisk for 
de aller best utviklede kløftene i regionen. Kløfta har i partier en nokså artsrik karplanteflora, der forekomster av de to 
rødlistede huldreplantene huldregras (NT) og skogranke (VU) er mest interessant. Rike hengelavsamfunn på gran med 
huldrestry (EN), samt gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT) karakteriserer hovedkløfta fra kote 360-450. Kløfta har også 
rike skorpelavsamfunn påvist på eldre trær av gran, selje og bergvegger. Taiganål (VU), langnål (NT), rimnål (NT), orenål 
(NT), fossenål (EN), rotnål (NT), hvithodenål (NT) og Micarea hedlundii (VU) er registrert sammen med en rekke andre 
signalarter. Lobarionsamfunn med bl.a. olivenfiltlav (VU) er også registrert på løv og bergvegger. Av andre krevende arter 
finnes trådragg (VU), kort trollskjegg (NT) og randkvistlav, samt mosene fleinljåmose og putevrimose på berg. Randkvistlav 
finnes også spredt på grangrener, noe som er en god indikator på svært humide miljøer. På grove granstammer inngår 
signalartene gammelgranlav og kattefotlav.

Mest interessant fra feltundersøkelsene i 2007 var nyfunn av rike ragglavsamfunn i en fosserøyksone langs Bergdølas 
sidebekk. Her ble et tyvetalls graner med den kritisk truede hjelmragg (CR) sammen med barkragg, pulverragg og flatragg 
(NT) dokumentert. Interessant var også flere funn av Lobarion-arter på gran på svært humide deler langs elva og i fosse-
røyksoner. Vanligst var stiftfiltlav, skjellglye, filthinnelav og vrenge-arter, mer spredt lungenever og rikbarksarter som bleik 
knopplav og torvringlav. På ett grantre hengende i konstant fosserøyk ble også småblæreglye (EN) dokumentert.

Som følge av tidligere hard kulturpåvirkning var mangfoldet av strukturbetingede gammelskogsarter svært utarmet, uten 
funn av krevende arter. Potensialet for markboende sopp er noe større, særlig i rikere lågurtlier. Styltejordstjerne (NT) var 
eneste sopp registrert under feltarbeidet. Tidlig registreringstidspunkt i kombinasjon med dårlig sopphøst i 2007 var trolig 
årsaken til lite funn av sopp i skogen. Tidligere er den rødlistede mosegelekølle (NT) registrert i kløfta (Artskart 2008).

I henhold til mangelanalysen for skogvern (Framstad et al. 2002, 2003) fyller Bergdøla en rekke mangler. Av generelle 
mangler er det særlig ”internasjonale ansvarstyper” (bekkekløft og boreal regnskog) og ”viktige forekomster av rødlistear-
ter” og delvis ”rike skogtyper” som dekkes inn. Av spesielle skogtyper inngår ”bekkekløft” og begrensede areal ”høgstau-
deskog”, ”boreal regnskog” og ”rik lågurtskog”. Mangelinndekkingen anses samlet sett som stor.

Verdimessig ligger Bergdøla helt øvre sjiktet av Gudbrandalskløftene og lokaliteten vurderes som nasjonalt verdifull (5). 
Uten senere års flatehogstinngrep ville kløfta, med bakgrunn i det sjeldent rike artsmangfoldet, trolig blitt vurdert helt til 
topps på verdiskalaen (6). 

Feltarbeid
Området ble undersøkt av Sigve Reiso 20-21. juli 2007. Værforholdene var gode. Hele kløfta, inkludert sidebekk fra vest 
ble gjennomsøkt, med fokus på intakte gammelskogsareal langs bekkestrengen. Generelle naturforhold og avgrensning 
anses godt undersøkt. Undersøkelsestidspunktet var gunstig med tanke på alle ettersøkte artsgrupper. Få jordboende 



sopp ble fanget opp grunnet noe tidlig på sesongen i tilegg til et dårlig soppår. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Området inngår i arbeidet med systematiske undersøkelser av bekkekløfter, et felles prosjekt i regi av Direktoratet for 
Naturforvaltning og NVE. Dette er første ledd i systematiske biologiske undersøkelser av spesielt prioriterte og biologisk 
viktigste skogtyper i Norge. 

Arbeidsgrenser for undersøkelsesområdet var på forhånd grovt angitt av Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med Direk-
toratet for Naturforvaltning. Undersøkt areal omfatter hele Bergdølas bekkekløft.

Tidligere undersøkelser
Lav- og delvis karplantefloraen i Bergdøla er tidligere nokså grundig undersøkt av Hjelmestad (1979), Mattsson & Middel-
borg (1985), Øvstedal (1986), Lindblad (1996) og Brattli & Gaarder (1998). I tilegg til disse publikasjonene ligger det ute en 
rekke lavfunn fra andre registranter på museets databaser (Naturkart 2008). Kløfta er vurdert for vern i Korsmo & Svalastog 
1994 og naturtyperegistrert i 2000 (Naturbase 2008). 

Beliggenhet
Bergdøla drenerer nordøstover mot Losna stasjon på Gudbranddalens østside, helt sør i Ringebu kommune. 

Naturgrunnlag

Topografi

Bergdøla utgjør en halvåpen delvis avrundet v-formet bekkekløft med nokså jevne, men høye lisider på opptil 200 m. Best 
utviklet kløfteformasjon finnes på de siste 40 høydemeterne ned mot bekken. Her finnes bratte lisider med bergfremspring 
og noe blokk- og rasmark. Elva har et nokså jevnt og raskt fall gjennom hovedkløfta med små stryk og kulper. Enkelte små 
1-2 m høye fosser inngår over berghamre i nedre deler. Langs Bergdølas østlige sidegren er det en serie med fossefall 
over steile 50 m høye sørvendte bergvegger idet bekken slepper seg ned i kløfta, før bekker renner nokså jevnt videre 
østover mot hoveddelva. Nedslagsfeltet til Bergdøla er begrenset og vannføringa er trolig nokså liten i tørre deler av året.

Geologi
Berggrunner består av mørk grå sandstein i veksellag med skifer, løsmassedekket er nokså tykt mest grovkornet materiale 
(NGU 2008 a,b).

Vegetasjonsgeografi

Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, vegtasjonsone: nordboreal 30% (ca 170daa) mellomboreal 70% (ca 
390daa).

Området strekker seg fra mellomboreal til nordboreal sone i overgangsseksjon (OC) på grensen til svakt kontinental sek-
sjon (O1) (Moen 1998).

Økologisk variasjon
Granskog er dominerende skogtype, men varierer en del innenfor typen, både mhp. rikhet og fuktighet. Mest utpreget er 
fuktighetsgradienten fra svært fuktig granskog med fuktige bergvegger langs fossefall og i bunn av kløfta, til tørre ekspo-
nerte lågurtskrenter opp lisidene. Vegetasjonsvariasjonen er derfor vurdert som nokså god, til tross for at Bergdøla har 
relativt liten dekning av rike og frodige vegetasjonstyper. Bergdøla med sidekløft representerer både skyggefulle nord-
vendte miljøer i hovedkløfta, samt eksponerte varme skrenter langs sidebekken. Kløfta riktignok nokså rett med liten intern 
småskalavariasjon, noe som gir middels topografisk variasjonen til bekkekløft å være.

Vegetasjon og treslagsfordeling
Bergdøla kan i kløftesammenheng karakteriseres som middels rik med nokså begrenset dekning av frodige vegetasjons-
typer. Kløfta har en typisk vegetasjonssonering ned lisidene og mellom skygge og solside. Gran dominerer i tresjiktet i 
hele kløfta med spredt innslag av gråor, selje, hegg, rogn og bjørk. I de sørvendte skrentene langs sidebekken finnes 
også noe osp og furu spredt. Blåbær- og småbregnegranskog dominerer i skyggefulle lisider, i mer eksponerte lisider fin-
nes også et betydelig innslag lågurtmark. Dalbunnen og nedre deler av lisidene, domineres av høgstaudegranskog med 
små fragmenter av gråor-heggeskog langs bekken i nedre deler. Av spesielle karplanter kan huldreplantene huldregras 
og skogranke nevnes spesielt. Huldregras inngår spredt langs elveløpet i nedre halvdel av kløfta og kløfta er kjent som en 
av Gudbrandsdalens beste skogranke lokaliteter. Ellers finnes krevende arter som bl.a. strutseving, fjell-lok, turt, tyrihjelm, 
vendelrot, maigull, dvergsnelle, storrapp, fjellfiol, trollurt, moskusurt langs bekken, samt trollbær, leddved og myskemaure 
i tørrere lågurtskrenter.



Skogstruktur og påvirkning
Bergdølas bekkekløft er sterkt fragmentert av nyere hogstinngrep, særlig langs bekken fra 500-600 moh. og ned lisidene 
fra vest. Disse arealene er i dag stort sett åpne flater, med begynnende foryngelse av borealt løv og gran. En negativ uttør-
ringseffekt ved økt solinnstråling og vindpåvirkning kan ses i kantene av disse hogstinngrepene noe som også er påpekt av 
Brattli & Gaarder 1998. Intakte skogarealer domineres av nokså ensaldret og tett optimalfaseskog i lisidene, som gradvis 
får et mer fleraldret og flersjiktet preg i bunn av dalen. På produktive areal har skogen stedvis gått i sammenbrudd med mye 
fersk død ved og glennepreg med god foryngelse. Langs bekkene og på vanskelig tilgjengelige areal er flere tydelig gamle 
og grove grantrær spart ved tidligere gjennomhogster. Disse utgjør viktige nøkkelelementer og har bidratt til lang krone- og 
barkkontinuitet i kløfta. Kontinuiteten i død ved er derimot dårlig med overvekt av ferske læger, både av gran og borealt løv. 
Skyggefulle bergvegger på 2-3 m finnes spredt i hovedkløftas nedre deler. Skogen har generell høy luftfuktighet i bunn av 
kløfta. Svært fuktig skog som delvis har klare trekk av boreal regnskog, er registret langs små fossefall og på svært humide 
lokaliteter nederst i hovedkløfta, samt langs fosser øverst i sidebekken. 

Kjerneområder
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Bergdøla. Nummereringen referer til inn-
tegninger vist på kartet.

1  Bergdøla nedre
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft
Naturtypeverdi: A Hoh: 320-480 moh

Tidligere beskrevet av Brattli & Gaarder 1998. Lav- og delvis karplantefloraen i Bergdøla er tidligere nokså grundig undersøkt av Hjelme-
stad (1979), Mattsson & Middelborg (1985), Øvstedal (1986), Lindblad (1994) og Brattli & Gaarder (1998). I tilegg til disse publikasjonene 
ligger det ute en rekke lavfunn fra andre registranter på museets databaser (Artskart 2008). Kløfta er vurdert for vern i Korsmo & Svalastog 
1994 og naturtyperegistrert i 2000 (Naturbase 2008). Karplantefloraen i kløfta er tidligere undersøkt av Berg (1983). 

Nedre del og mest markerte del av Bergdølas nordvendte bekkekløft. Humid eldre barskog dominerer dette området. Kløfta har en typisk 
sonering av vegetasjonstyper ned lisidene og mellom skygge og solside. Gran dominerer i tresjiktet i hele kløfta med spredt innslag av 
gråor, selje, hegg, rogn og bjørk. Blåbær- og småbregnegranskog dominerer i skyggefulle lisider, i mer eksponerte lisider finnes også et 
betydelig innslag lågurtmark. Dalbunnen og nedre deler av lisidene, domineres av høgstaudegranskog med små fragmenter av gråor-
heggeskog langs bekken i nedre deler. Av spesielle karplanter kan huldreplantene huldregras og skogranke nevnes spesielt. Huldregras 
inngår spredt langs elveløpet i nedre halvdel av kløfta. Skogranke er tidligere registrert i lisidene (Artskart 2008), men ble ikke gjenfunnet 
under feltarbeidet i 2007. Ellers finnes krevende arter som bl.a. strutseving, fjell-lok, turt, tyrihjelm, vendelrot, maigull, dvergsnelle, stor-
rapp, fjellfiol, trollurt, moskusurt og trollbær. 

Intakte skogarealer domineres av nokså ensaldret og tett optimalfaseskog i lisidene, som gradvis får et mer fleraldret og flersjiktet preg i 
bunn av dalen. På produktive areal har skogen stedvis gått i sammenbrudd med mye fersk død ved og glennepreg med god foryngelse. 
Langs bekkene og på vanskelig tilgjengelige areal er flere tydelig gamle og grove grantrær spart ved tidligere gjennomhogster. Disse ut-
gjør viktige nøkkelelementer og har bidratt til lang krone- og barkkontinuitet i kløfta. Kontinuiteten i død ved er derimot dårlig med overvekt 
av ferske læger, både av gran og borealt løv. Skyggefulle bergvegger på 2-3 m finnes spredt. Skogen har generell høy luftfuktighet i bunn 
av kløfta. Svært humid skog som delvis kan karakteriseres som boreal regnskog, er registret langs små fossefall og på svært humide 
lokaliteter nederst langs bekken.

Kløfta har i partier en nokså artsrik karplanteflora, der forekomster av de to rødlistede huldreplantene huldregras (NT) og skogranke (VU) 
er mest interessant. Ellers finnes en rekke krevende og mindre vanlige arter som storrapp, moskusurt, fjell-lok, trollurt og myskemaure.

Lavfloraen i Bergdøla er tidligere grundig undersøkt og det er registrert et svært rikt artsmangfold med en rekke rødlistede arter (Hjelme-
stad 1979, Mattsson & Middelborg 1985, Øvstedal 1986, Haugan 1994, Brattli & Gaarder 1998 og Artskart 2008). Disse er supplert med 
ytterligere funn under feltarbeidet i 2007.

Rike hengelavsamfunn på gran med huldrestry (EN), samt gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT) karakteriserer området. Huldrestry fin-
nes i dag spredt langs bekken i dette strekket og forekomsten virker nokså stabil. Forekomsten av huldrestry i Bergdøla er eneste kjente 
lokalitet for arten i Gudbrandsdalen og er i så måte av regional interesse. Kløfta har også rike skorpelavsamfunn er også påvist på eldre 
trær av gran, selje og bergvegger. Langnål (NT), rimnål (NT), fossenål (EN) og rotnål (NT) er registrert sammen med en rekke andre 
signalarter. Lobarionsamfunn er også registrert på løv og bergvegger. Av andre krevende arter finnes trådragg (VU), kort trollskjegg (NT) 
og randkvistlav, samt mosene fleinljåmose og putevrimose på berg. Randkvistlav finnes også spredt på grangrener, noe som er en god 
indikator på svært humide miljøer. På grove granstammer inngår signalartene gammelgranlav og kattefotlav.

Mest interessant fra feltundersøkelsene i 2007 var flere funn av Lobarion-arter på gran på svært humide deler av elva og i fosserøyksoner 
nederst i hovedkløfta. Vanligst var stiftfiltlav, skjellglye og vrenge-arter, mer spredt filthinnelav, lungenever og flere rikbarksarter som bleik 
knopplav og torvringlav. På ett grantre hengende i konstant fosserøyk ble også småblæreglye (EN) dokumentert, en nokså sjelden art 
bare kjent fra Oppland og Buskerud (Botanisk museum 2008b). Arten ble sommeren 2007 funnet på gran på en lignende lokalitet i en 
velutviklet fosserøyksone langs Krossåni i Nord-Aurdal, ellers er den kun kjent fra osp.

Som følge av tidligere hard kulturpåvirkning var mangfoldet av strukturbetingede gammelskogsarter svært utarmet, uten funn av krevende 
arter. Potensialet for markboende sopp er noe større, særlig i rikere lågurtlier. Tidlig registreringstidspunkt i kombinasjon med dårlig sopp-
høst i 2007 var trolig årsaken til lite sopp i skogen. Tidligere er den rødlistede mosegelekølle (NT) registrert i kløfta (Artskart 2008). 

Svært artsrik bekkekløft med en rekke høyt rødlistede og regionalt sjeldne arter gir uten tvil verdi svært viktig A

2  Bergdøla midtre
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft
Naturtypeverdi: B Hoh: 520-580 moh

Tidligere beskrevet av Brattli & Gaarder 1998

Smal stripe med skog langs bekken i midtre deler av Bergdølas nordvendte bekkekløft. Blåbærskog og høgstaudeskog er de viktigste 



vegetasjonstypene. Gran dominerer med innslag av gråor, selje og rogn. Området har en del grove steinblokker. Randsonene er sterkt på-
virket av hogst. Den gjenværende gammelskogen har trær av ulik alder. En del fersk død ved finnes, stort sett som følge av skogsdriften. 
Det er før skogsdriften i området påvist en rekke krevende arter, deriblant skogranke, fossenål, olivenfiltlav og huldrestry. Nye registre-
ringer har kun påvist taiganål (VU). Lavfloraen i området har tydelige tørkeskader og det er usikkert om de tidligere registrerte artene har 
overlevd hogstinngrepene. Området ses på som et viktig restaureringsareal til de mer intakte kjernene langs Bergdøla og vurderes isolert 
som viktig B. Del av svært viktig bekkekløft.

3  Bergdøla øvre
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft
Naturtypeverdi: B Hoh: 600-700 moh

Gammel granskog i øvre deler av Bergdøla. Nokså åpen bekkekløft. Blåbær og småbregneskog dominerer med noe høgstaudeskog langs 
bekken. Eldre trær finnes spredt, spesielt over veien. Død ved kun enkelte ferske læger. Gubbeskjegg finnes spredt i trekronen, ellers 
finnes sukkernål, granseterlav og gammelgranskål på gamle graner. Hvithodenål og fleinljåmose på fuktig berg. Mangler de aller mest 
fuktighetskrevende artene som finnes lenger ned i kløfta. Isolert sett viktig B, men del av svært viktig bekkekløft.

4  Bergdøla V
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft
Naturtypeverdi: A Hoh: 460-600 moh

Fuktig granskog, fosserøyksone og lågurtskrenter langs sørøstvendt sidebekk til Bergdøla. Vegetasjonen preges av småbregne, lågurt og 
høgstaudeskog med noe gråor-heggeskog i bunn. Huldregras finnes i nedre deler og myskemaure og leddved i skrenter. Gran dominerer 
med en del innslag av gråor, selje og rogn. I de sørvendte skrentene finnes også noe osp og furu spredt. Lite død ved men en del gamle 
trær spredt langs bekken og i skrenter. Styltejordstjerne (NT) var eneste sopp registrert i området, den ble funnet under gran i rik lågurts-
krent. Tidlig registreringstidspunkt i kombinasjon med dårlig sopphøst i 2007 var trolig årsaken til lite sopp i skogen.

Mest interessant var funn av rike ragglavsamfunn langs bekken der den kaster seg ut i kløfta og danner en serie med små fossefall over 
en høyde på 40 m. Her ble et tyvetalls graner med den kritisk truede hjelmragg (CR) sammen med barkragg, pulverragg og flatragg (NT) 
dokumentert. Hjelmragg er en kontinental art med svært få funn her i landet. Det er kun to kjente lokaliteter med arten på Østlandet, begge 
disse fra Gudbrandsdalen i hhv. Vinstra og Søråas bekkekløfter (Botanisk museum 2008b). Funnene fra Søråa er riktignok gamle, arten er 
ikke gjenfunnet i senere år og statusen usikker. Interessant var også funn av Lobarion-arter på gran på svært humide partier langs bekken 
og i fosserøyksonen (boreal regnskog). Vanligst var filthinnelav, med enkeltfunn av lungenever og rikbarksarter som bleik knopplav og 
torvringlav. Randkvistlav, kort trollskjegg (NT), skrubbenever og grynfiltlav ble dokumentert på berg.

En rekke fuktighetskrvende epifytter, samt god forekomst av kritisk truet art gir verdi svært viktig A.

Artsmangfold
Artsmangfoldet i Bergdøla er de siste tiårene nokså grundig undersøkt, både publisert i rapportform (Hjelmestad 1979, 
Mattsson & Middelborg 1985, Øvstedal 1986, Lindblad 1996, Brattli & Gaarder 1998) og som enkeltfunn i museumsbasene 
fra en rekke botanikere (Naturkart 2008). Disse funnene er gjengitt i kapittelet under og supplert med ytterligere funn fra 
feltarbeidet i 2007.

Kløfta har i partier en nokså artsrik karplanteflora, der gode forekomster av de to rødlistede huldreplantene huldregras (NT) 
og skogranke (VU) er mest interessant. Ellers finnes en rekke krevende og mindre vanlige arter som storrapp, moskusurt, 
fjell-lok, trollurt og myskemaure.

Rike hengelavsamfunn på gran med huldrestry (EN), samt gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT) karakteriserer hoved-
kløfta fra kote 360-450. Huldrestry finnes i dag spredt langs bekken i dette strekket og forekomsten virker nokså stabil. Det 
er riktignok på 90-tallet påvist sterk tilbakegang av arten etter nokså omfattende hogstinngrep i øvre deler av kløfta (Brattli 
& Gaarder 1998). Populasjonen ble i løpet av få år redusert fra en populasjon på opptil 89 trær til 56 trær, noe som trolig 
er det populasjonen ligger på i dag. Forekomsten av huldrestry i Bergdøla er eneste kjente lokalitet for arten i Gudbrands-
dalen og er i så måte av regional interesse. Kløfta har også rike skorpelavsamfunn påvist på eldre trær av gran, selje og 
bergvegger. Taiganål (VU), langnål (NT), rimnål (NT), orenål (NT), fossenål (EN), rotnål (NT), hvithodenål (NT) og Micarea 
hedlundii (VU) er registrert sammen med en rekke andre signalarter. Lobarionsamfunn med bl.a. olivenfiltlav (VU) er også 
registrert på løv og bergvegger. Av andre krevende arter finnes trådragg (VU), kort trollskjegg (NT) og randkvistlav, samt 
mosene fleinljåmose og putevrimose på berg. Randkvistlav finnes også spredt på grangrener, noe som er en god indikator 
på svært humide miljøer. På grove granstammer inngår signalartene gammelgranlav og kattefotlav.

Mest interessant fra feltundersøkelsene i 2007 var nyfunn av rike ragglavsamfunn i en fosserøyksone langs Bergdølas 
sidebekk. Her ble et tyvetalls graner med den kritisk truede hjelmragg (CR) sammen med barkragg, pulverragg og flatragg 
(NT) dokumentert. Hjelmragg er en kontinental art med svært få funn her i landet. Det er kun to kjente lokaliteter med 
arten på Østlandet, begge disse fra Gudbrandsdalen i hhv. Vinstra og Søråas bekkekløfter (Botanisk museum 2008b). 
Funnene fra Søråa er riktignok gamle, arten er ikke gjenfunnet i senere år og statusen usikker. Interessant var også flere 
funn av Lobarion-arter på gran på svært humide deler langs elva og i fosserøyksoner. Heller ikke dette elementet er sær-
lig dokumentert fra kløfta tidligere. Vanligst var stiftfiltlav, skjellglye, filthinnelav og vrenge-arter, mer spredt lungenever og 
rikbarksarter som bleik knopplav og torvringlav. På ett grantre hengende i konstant fosserøyk ble også småblæreglye (EN) 
dokumentert, en nokså sjelden art bare kjent fra Oppland og Buskerud (Botanisk museum 2008b). Arten ble sommeren 
2007 funnet på gran på en lignende lokalitet i en velutviklet fosserøyksone langs Krossåni i Nord-Aurdal, ellers er den kun 
kjent fra osp.

Som følge av tidligere hard kulturpåvirkning var mangfoldet av strukturbetingede gammelskogsarter svært utarmet, uten 
funn av krevende arter. Potensialet for markboende sopp er noe større, særlig i rikere lågurtlier. Styltejordstjerne (NT) var 
eneste sopp registrert under feltarbeidet. Tidlig registreringstidspunkt i kombinasjon med dårlig sopphøst i 2007 var trolig 
årsaken til lite funn av sopp i skogen. Tidligere er den rødlistede mosegelekølle (NT) registrert i kløfta (Artskart 2008).



Tabell: Artsfunn i Bergdøla. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfun-
net ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i 
kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hvert  
kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-
område (nr)

Soleiefamilien Clematis sibirica Skogranke VU 2 

Clematis sibirica Skogranke VU 1 

Grasfamilien Cinna latifolia Huldregras NT 0 1
0
 2 4

0
 

Poa remota Storrapp 1 

Maurefamilien Galium triflorum Myskemaure 1 4
1
 

Bladmoser Cirriphyllum piliferum Lundveikmose 1 

Bladmoser Dicranodontium denudatum Fleinljåmose 1   3
1
 

Levermoser Conocephalum conicum 1 1 4
1
 

Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 0 3
0
 

Bryoria bicolor Kort trollskjegg NT 1 1 4
1
 

Bryoria nadvornikiana Sprikeskjegg NT 1 

Collema curtisporum Småblæreglye EN 1 1
1
 

Collema flaccidum Skjellglye 1 1
1
 

Fuscopannaria mediterranea Olivenfiltlav VU 2 

Hypogymnia bitteri Granseterlav 1 2 3
1
 

Hypogymnia vittata Randkvistlav 2 1
1
 2 4

1
 

Leptogium saturninum Filthinnelav 3 1
1
 4

2
 

Lobaria pulmonaria Lungenever 2 1
1
 2 4

1
 

Lobaria scrobiculata Skrubbenever 1 4
1
 

Nephroma bellum Glattvrenge 1 1
1
 

Nephroma resupinatum Lodnevrenge 1 1
1
 

Pannaria conoplea Grynfiltlav 1 4
1
 

Parmeliella triptophylla Stiftfiltlav 2 

Peltigera collina Kystårenever 1 2 

Phaeophyscia endophoenicea Kystrødmarglav 2 

Ramalina obtusata Hjelmragg CR 1 4
1
 

Ramalina sinensis Flatragg NT 1 4
1
 

Ramalina thrausta Trådragg VU 1 

Usnea longissima Huldrestry EN 1 1
1
 2 

Skorpelav Arthonia leucopellaea Kattefotlav 1 1
1
 

Calicium adaequatum Orenål NT   2 

Calicium lenticulare Fossenål EN   2 

Chaenotheca brachypoda Dverggullnål 1 2 

Chaenotheca chlorella Vortenål 1 

Chaenotheca gracilenta Hvithodenål NT 1 3
1
 

Chaenotheca gracillima Langnål NT 1 1
1
 2 

Chaenotheca laevigata Taiganål VU 2 

Chaenotheca stemonea Skyggenål 2 

Chaenotheca subroscida Sukkernål 2 1
1
 2 3

1
 

Chaenothecopsis viridialba Rimnål NT 1 2 

Gyalecta ulmi Almelav NT   

Lecanactis abietina Gammelgranlav 1 

Lecanactis latebrarum 1 

Lecidea albofuscescens 1 1
1
 

Micarea hedlundii VU 1 

Microcalicium ahlneri Rotnål NT 1 

Sopp markboende Eocronartium muscicola Mosegelékølle NT   



Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-
område (nr)

Geastrum quadrifidum Styltejordstjerne NT 1 4
1
 

Sopp vedboende Crumenulopsis pinicola Gammelgranskål NT 1 3
1
 

Avgrensing og arrondering
Bergdølas bekkekløft er ikke topografisk sett optimalt avgrenset grunnet store hogstinngrep på kantene av kløfta. Gren-
sene er forsøkt trukket slik at mest mulig av kløftas gammelskog og alle de viktige kjernene er inkludert, samtidig som store 
hogstflater og veier i øvre del av lisiden er forsøkt utelatt. En god del ungskog i bunn av kløfta er dermed også inkludert. 
Disse arealene er tiltenkt en bufferfunksjon til eksisterende fuktig gammelskog og vil også på sikt fungere som restaure-
ringsareal for fuktig kløfteskog av samme type som i kjerneområdene.

Vurdering og verdisetting
Bergdøla omfatter en skyggefull, svært fuktig granskogskløft med et usedvanlig rikt artsmangfold med flere nasjonalt, re-
gionalt og lokalt sjeldne arter karakteristisk for de aller best utviklede kløftene i regionen. Av truede vegetasjonstyper inngår 
en del høgstaudegranskog (LR) (Fremstad & Moen 2001). I tilegg til flere typiske ”kløftearter” for Gudbrandsdalen, utgjør 
kløfta en utkantpost for flere krevende arter med nokså forskjellige utbredelsesmønstre. Kløfta innehar bl.a. landets sørlig-
ste forekomst av den svært kontinentale hjelmragg (CR) og Østlandets nordligste forekomst av den noe mer suboseaniske 
huldrestry (EN). Innslag av lavsamfunn som viser tydelige trekk av boreal regnskog i fosserøyksoner og på svært humide 
deler av kløfta er også verdt å nevne spesielt. Svært negativt er en serie med hogstinngrep utført innenfor kløftemiljøet 
de senere år, senest på midten av 1990-tallet. Store biologiske verdier med en rekke rødlistede arter var tidligere kjent fra 
disse uthogde områdene. Hogstinngrepene har også ført til negative indirekte effekter på tilgrensende inntakt gammel-
skog, der økt solinnstråling og vindpåvirkning synes å ha hatt en utørrende effekt på kløftas fuktighetskrevende lavflora 
(Brattli & Gaarder 1998). Det er derfor viktig å unngå all type hogst i kløftas randsoner og restaurere frem skog på allerede 
uthogde areal for å bevare og videreutvikle kløftemiljøet langs Bergdøla. 

I henhold til mangelanalysen for skogvern (Framstad et al. 2002, 2003) fyller Bergdøla en rekke mangler. Av generelle 
mangler er det særlig ”rike skogtyper”, ”internasjonale ansvarstyper” (bekkekløft og boreal regnskog) og ”viktige forekom-
ster av rødlistearter” som dekkes inn. Av spesielle skogtyper inngår ”bekkekløft”, ”høgstaudeskog”, ”boreal regnskog” og 
”rik lågurtskog”. Mangelinndekkingen anses samlet sett som stor.

Verdimessig ligger Bergdøla helt i øvre sjiktet av Gudbrandalskløftene og lokaliteten vurderes som nasjonalt verdifull (5). 
Uten senere års flatehogstinngrep ville kløfta, med bakgrunn i det sjeldent rike artsmangfoldet, trolig blitt vurdert helt til 
topps på verdiskalaen (6).

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Bergdøla. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet er 
fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. Forkortel-
ser; UR = urørthet, DVM = død ved mengde, DVK = død ved kontinuitet, GB = gamle bartær, GL = gamle løvtrær, GE 
= gamle edelløvtrær, TF = treslagsfordeling, VA = Variasjon, TVA = treslagsvariasjon, VVA = vegetasjonsvariasjon, RI = 

rikhet, AM = arter,  ST = størrelse, AR = arondering, FOR = Fosserøyk. For kjerneområder er kun variasjon vurdert som 

en kombinasjon av topografi og vegetasjon. For området samlet er det delt i to ulike vurderinger.

Kjerneområde UR DVM DVK GB GL GE TF VA TVA VVA RI AM ST AR FOR Samlet 
verdi

1 Bergdøla nedre *** ** 0 ** * – ** ** – - *** *** - - - ***
2 Bergdøla midtre * ** 0 * * – ** ** – - ** ** - - - **
3 Bergdøla øvre ** * 0 ** 0 – * * – - * * - - - **
4 Bergdøla V *** * 0 ** ** – ** *** – - ** *** - - - ***
Totalt for Bergdøla * ** 0 ** * – ** *** ** ** *** *** ** *** 5
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Bilder fra området Bergdøla

Landskapet rundt Bergdøla er svært hardt hogstpåvirket. 

Gammelskogen langs bekken ses som en mørk stripe nede i 

kløfta. Foto: Sigve Reiso

Skogmiljø fra KO1 Foto: Sigve Reiso

Hjelmragg (CR) på gran i fosserøyksone fra KO4 Foto: Sigve 

Reiso

Huldrestry (EN) på gran fra KO1 Foto: Sigve Reiso


