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Referansedata
Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2017
Kommune: Tinn Inventør: SRE
H.o.h.: 220-725moh  Vegetasjonsone: sørboreal 60% (ca 460daa) mellomboreal 30% (ca 230daa) nordbo-
real 10% (ca 80daa) 
Areal:  762 daa Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon

Sammendrag
Rollagåsen ligger ved Mæl, i munningen av Vestfjorddalen, ca 10 km øst for Rjukan. Lengst øst utgjør Rollagåi utgjør en 
dramatisk og bratt bekkekløft, formet som et dypt ”øksehugg” i den nordvendt lisiden. Lia videre vestover er jevnt bratt, men 
flater noe ut mot dalbunnen. Her har bekker formet flere markerte løsmasseraviner med skarpe egger i mellom. Lia har 
også en rekke små bekker, ustabile skredrenner og fuktsig ned lia, som bryter opp og gir variasjon. Store deler av liene er 
preget av tykke løsmasser som gradvis avtar opp lia. Sand og grus dominerer, men legst vest også en del grov blokkmark. 
Langs Rollagåi er finmaterialer er vasket vekk i bunn av kløfta. Her inngår nakent berg i veksel med steinblokker.
Store deler av underøkelsesområdet er dominert av granskog iblandet varierende mengde med borealt løv. Svak lågurt-
skog med overganger til lågurtskog er vanligst i lisdene. Langs Rollagåi, samt fuktsig og bekkesøkk i lia også betydelig inn-
slag av frodigere høgstaudeskog. Lengst vest inngår også frisk blokkmark med rik edelløvskog av typen gråor-almeskog. 
Vegetasjonen rundt Høgefoss er ikke inventert, men der finnes trolig innslag av fosserøyksamfunn.
Eldre, kompakt og produktiv granskog med jevnt innslag av borealt løv dominerer arealet. Skogen er nokså ensaldret og 
svak sjiktet, hovedsaklig i sen optimalfase og stedvis oppløsningsfase med svært mye fersk død ved, spesielt i lias bratte 
og ustabile midtparti. Fersk død er nærmest enerådende og kontinuiteten i død ved er svak til fraværende. Lengst vest 
inngår partier med eldre edelløvskog med enkelte gamle og svært grove almer med gamle spor av styving. Den grøvste ble 
målt til hhv 4 m i omkrets. Dimensjonene på løvskogen forøvrig ligger på 20-30 (40) cm. Trolig er dette tidligere mer åpen 
og beitet høstingsskog som siste 60 år har grodd til etter opphørt drift. Humide bergvegger og steinblokker finnes langs 
bekken i nedre deler og utgjør viktige nøkkelelementer langs Rollagåis bekkekløft.
Elleve rødlistearter er påvist innenfor undersøkelsesområdet. Svært rike forekomster av huldregras (NT) i lia som helhet 
er av størst interesse. Også funn av fuktighetskrevende lav og moser langs Rollagåis bekkekløft er verdt å trekke frem. 
Forøvrig er artsmangfoldet lite utviklet. Men det er et betydelig fremtidspotensial for krevende gammelskogsarter i takt med 
at skogen blir eldre og kontinuiteten i gammelskogselementer blir bedre.
Rollagåsen har påviste kjerneområdeverdier på nær hele undersøkelsesarealet. Avgrenset område huser vernekvalite-
ter knyttet til eldre lavereliggende, høyproduktiv og dødvedrik grandominert skog og deler av en velutviklet og markert 
bekkekløft. Arealet innehar også stor andel borealt løv og partier med rik edelløvskog. Større areal med dødvedrik og 
høyproduktiv lavlandsskog er sjeldent forekommende, både i regional- og nasjonal sammenheng og fremhever områdets 
verneverdi i et større perspektiv. Negativte trekk ved området er dårlig arrondering med hensyn på kjente naturkvaliteter. 
Avgrensingen av tilbudt areal er snever mot øst, der kun halve bekkekløften langs Rollagsåi er fanget opp, samtidig som 
eldre nordvendt bar- og edelløvskog av samme type som innenfor verneforslaget fortsetter også med stor sannsynlighet 
videre en kilometer mot vest. Verneforslaget vurderes på bakgrunn av vurderte kriterier til sterkt regionalt verneverdig (**). 
I henhold til Framstad m.fl. (2017) oppnår området oppnår høy grad av mangeloppfyllelse. Først og fremst grunnet stor 
dekning av generelle/regionale manglene gammel granskog og rik skog på høy bonitet i lavlandet, i kombinasjon med en 
viss dekning av manglene bekkekløft og rik edelløvskog.

Feltarbeid
Området ble befart på en lang dag av Sigve Reiso 30.10.17. Fokus ved årets feltarbeid ble lagt på lisidene vest for Rollagåi 
som ikke tidligere er undersøkt. Rollagåis bekkekløft er tidligere kartlagt av Reiso ifm. regionale bekkeløftkartlegginger i 
2008 (Blindheim et al. 2009). Undersøkelsestidspunktet var noe sent på året for flere karplanter og ettårig sopp, men frem-
deles nokså gunstig for lav, mose og flerårige sopp.

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Lokaliteten inngår i arbeidet med frivillig vern i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Telmark og grunneier. Det på for-
hånd avgrensede undersøkelsesområdet ”Rollagåsen” omfatter et areal på 763 daa, der hele arealet ble ført videre som 
et verneforslag.

Tidligere undersøkelser
Rollagåis bekkekløft er tidligere kartlagt gjennom regionale bekkekløftkartlegginger fra 2008 og gitt verdien regional til 
nasjonal naturverdi (Blindheim et. al 2009). Det er også avgrenset enkelte MIS-figurer i lisiden. Rollagsåis bekkekløft har 
flere gamle artsfunn registrert i museumsbasene, flere er fra tilbake på 1800 tallet (Artskart 2017). 
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Beliggenhet
Rollagåsen ligger ved Mæl, i munningen av Vestfjorddalen, ca 10 km øst for Rjukan.

Naturgrunnlag
Topografi
Rollagåi utgjør en dramatisk og bratt bekkekløft, formet som et dypt ”øksehugg” i den nordvendt lisiden.. Lisidene rundt 
kløfta er jevnt over bratte, til dels med loddrette stup og bergheng. Mot bunn finnes flere store steinblokker og en del berg-
vegger. Innerst i kløfta kaster Høgfossen seg ned lisiden med et fall på hele 109 m, noe som er Tinns største fossefall. Til 
sammenligning er den mer kjente Rjukanfossen på 104 m. Videre nedstrøms er kløfta jevnt bratt med flere små terskler 
med tilhørende fossefall. Fra kote 400 og ned til munningen er fallet noe mindre og bekken går mer i stryk. Nedslagsfeltet 
er middels stort men inneholder en del myr og enkelte tjern som gir en nokså sikker men noe redusert sommervannføring. 
Lia videre vestover er jevnt bratt, men flater noe ut mot dalbunnen. Her har bekker formet flere markerte raviner med skar-
pe løsmasseegger i mellom.  Lia har også en rekke små bekker, ustabile skredrenner og fuktsig ned lia, som bryter opp 
og gir variasjon.

Geologi
Bergrunnen er dominert av metarhyoritt og metamorf tuff (NGU 2018a). Langs Rollagåi er løsmassedekket er mektig langs 
kløftesidene, men finmaterialer er vasket vekk i bunn av kløfta. Her inngår nakent berg i veksel med steinblokker. Liene 
videre vestover er preget av tykke løsmasser i nedre deler, stedvis i form av velutviklede raviner. Løsmassene avtar gradvis 
opp lia. Sand og grus dominerer, men legst vest også en del grov blokkmark. Øvre halvdel har stedvis berg i dagen. 

Vegetasjonsgeografi
Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, vegtasjonsone: sørboreal 60% (ca 460daa) mellomboreal 30% (ca 230daa) 
nordboreal 10% (ca 80daa) .
Området ligger ifølge Moen (1998) i overgangsseksjon (OC). Gunstig lokalklima gir stor andel med sørboreal vegetasjons-
sone, da edelløvskog går høyt opp i lia. 

Vegetasjon og treslagsfordeling
Store deler av underøkelsesområdet er dominert av granskog iblandet varierende mengde med borealt løv. Bjørk, osp, 
rogn, gråor, hegg og selje er vanligst og dominerer mest i friske søkk og brattere skrenter der grana står svakere. Svak 
lågurtskog med overganger til lågurtskog er vanligst i lisdene. Typiske arter er ormetelg, gullris, liljekonvall, skogsalat, 
skogsyre, markjordbær og trollbær. Langs Rollagåi, samt fuktsig og bekkesøkk i lia også betydelig innslag av frodigere 
høgstaudeskog med strutseving, skogrørkvein, skogburkne og rike forekomster av huldregras. Noe furu finnes spredt på 
veldrenerte areal. Lengst vest inngår også frisk blokkmark med rik edelløvskog av typen gråor-almeskog med stort innslag 
av alm iblandet mye borealt løv og noe gran. Her inngår også mye huldregras, samt myske, leddved, skogsvingel, skogs-
vinerot, skogstjerneblom og strutseving. Hassel og spisslønn forekommer også sparsomt. På overrislede berg i Rollagåis 
bekkekløft finnes fjellplanter som snøsildre. Vegetasjonen rundt Høgefoss er ikke inventert, men der finnes trolig innslag 
av fosserøyksamfunn.

Skogstruktur og påvirkning
Eldre, kompakt og produktiv granskog dominerer arealet i selve lisiden. Skogen er nokså ensaldret og svak sjiktet, hoved-
saklig i sen optimalfase og stedvis oppløsningsfase med svært mye fersk død ved, spesielt i lias bratte og ustabile midtpar-
ti. Fersk død er nærmest enerådende og kontinuiteten i død ved er svak til fraværende. Det er også et jevnt med innslag 
av borealt løv i granskogen, med størstkonsentrasjon nederst i lia eller langs åpne bekkedaler og i kløfta i øst. Gamle osp, 
seljer, rogn og bjørk finnes, men som regel av middlere dimensjoner. Fersk død er også vanlig av løvtrær. Lengst vest inn-
går partier med eldre edelløvskog med stort innslag av borealt løv og spredte grantrær. Her finnes enkelte gamle og svært 
grove almer med gamle spor av styving. Den grøvste ble målt til hhv 4 m i omkrets. En 3 m i omkrets ble også sett. Døde 
tredeler, grov bark og hulheter ble sett tilknyttet de gamle almene, som gjør disse til viktige nøkkelelementer. Dimensjonene 
på løvskogen forøvrig ligger på 20-30 (40) cm. Trolig er dette tidligere mer åpen og beitet høstingsskog som siste 60 år 
har grodd til etter opphørt drift. Av nyere hogstinngrep er en stripe opp lia sentralt i området mest omfattende. Men dette 
arealet er i dag preget av en  yngre løvsuksesjon av variert borealt løv, og svekker ikke området nevneverdig. Forøvrig 
finnes enkelte spor etter hogst langs stier og nær innmark/bebyggelse i bunn av lia. 
Rållagåis kløft er til dels hardt påvirket av hogstinngrep for 40-100 år siden og i dag preget av løvblandet ungskog av gran 
i mosaikk med eldre ensjiktet granskog i sen optimalfase. Flere steder i lisiden ses rester etter kabler fra tidligere drifter og 
gamle kjerreveier vitner om tidligere bruk. Løvinnslaget øker mot bunn av kløfta, få trær er grove og gamle. Trolig finnes 
gammel skog i de mer utilgjengelige indre delene av kløfta rundt Høgefoss. Død ved finnes flekkvis, mest i form av ferske 
vindfall på gode granboniteter. Kontinuiteten er svak.Humide bergvegger og steinblokker finnes langs bekken i nedre deler 
og utgjør viktige nøkkelelementer.

Kjerneområder
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Rollagåsen. Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet.



1  Rollagåi
Naturtype: Skogsbekkekløft - Lavlands-granbekkekløft på Østlandet Areal: 63daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2017 av Sigve Reiso, BioFokus i forbindelse med Frivilligvern 2017. Lokalitet erstatter gammel lok 
BN00109120. For øvrig følger definisjon og verdisetting av naturtypen DN-håndbok 13 (revidert faktaark fra 2014) og arter har rødlistesta-
tus basert på Henriksen & Hilmo (2015). 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Markert nordvendt bekkekløft langs Rollagsåi ved Mæl i Tinn kommune. Berggrunnen er ifølge berggrunns-
kart metarhyoritt og metamorf tuff. Løsmassedekket er mektig langs kløftesidene, men finmaterialer er vasket vekk i bunn av kløfta. Her 
inngår nakent berg i veksel med steinblokker. Vannføringen er nok sesongvariabel, men virker nokså sikker. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er vurdert til skogsbekkekløft av utforming lavlands-granbekkekløft på 
Østlandet. Vestsiden av kløfta er dominert av svak lågurtskog med overganger mot høgstaudeskog mot kløftebunnen. Østsiden består 
stort sett steile nakne bergvegger med enkelte smale hyller med skrinn lavskog.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilgjengelig areal for feltundersøkelser domineres av granskog i sen optimalfase med økende mengde borealt 
løvinnslag langs elva. Lisidene bærer preg av harde hogstinngrep for 50-100 år siden. Gamle trær er svært fåtallige på tilgjengelig areal. 
Enkelte gamle kraggfuruer kan riktignok ses på berghyller. Boniteten er jevnt over høy på den skogkledde vestsiden. Østsiden består stort 
sett steile nakne bergvegger med enkelte smale hyller med skrinn furuskog. 
Artsmangfold: Langs bekken i nedre del står en del huldregras (NT) og på steinblokker er de luftfuktighetskrevende buktporelav (rogn), 
hodeskoddelav (berg) (NT) og praktlav (rogn og berg) (VU) registrert. Ellers er pusledraugmose, rosenkjuke (NT) og granrustkjuke funnet 
på død ved av gran. Grønnsko (NT) er tidligere funnet i nedre deler (Arne Heggland pers medd). Det er også gjort flere gamle funn av lav 
og moser, ofte udaterte, men enkelte av de eldste helt tilbake fra 1826 (Artskart.no 2008). Det er bla.a notert signalarter som fleinljåmose, 
rugledraugmose, skjerfmose, småstylte, kystblæremose, krusfellmose, sveipfellmose og buktporelav. Av disse er særlig rugledraugmose 
og kystblæremose interessante funn, begge er oseaniske arter som er sjeldne på Østlandet og med utbredelsestyngdepunkt på Vestlan-
det. Trolig ligger forholdene til rette for at artene fremdeles kan finnes på berg i kløfta.
Fremmede arter: Ingen notert.
Del av helhetlig landskap: Ikke vurdert.
Verdivurdering: Kløft med innslag av flere rødlistede arter og en rekke fuktighetskrevende arter. Lokaliteten scorer høyt på topografi, men 
middels på øvrige vurderte kriterier. Vurderes derfor til verdi viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det er ingen kvaliteter ved biotopen som er avhengig av skjøtsel for å ivaretas.

2  Høgefoss
Naturtype: Skogsbekkekløft - Lavlands-granbekkekløft på Østlandet Areal: 15daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2017 av Sigve Reiso, BioFokus i forbindelse med Frivilligvern 2017. Lokalitet erstatter gammel lok 
BN00109275. For øvrig følger definisjon og verdisetting av naturtypen DN-håndbok 13 (revidert faktaark fra 2014) og arter har rødlistesta-
tus basert på Henriksen & Hilmo (2015). 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en markert gryte øverst i Rollagsåi sin nordvendte bekkekløft ved Mæl i Tinn kommu-
ne. Lokaliteten huser kommunens høyeste fossefall på 109 m og tilhørende fosserøyksoner.  Berggrunnen er ifølge berggrunnskart me-
tarhyoritt og metamorf tuff, nakne berg dominerer i vekel med steinblokker. Vannføringen er nok sesongvariabel, men virker nokså sikker. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er vurdert til skogsbekkekløft av utforming lavlands-granbekkekløft på 
Østlandet. Det er også trolig et betydelig innslag av fosserøykskog/fosseberg, men dette er ikke undersøkt i detalj, da fossesonen var 
svært vanskelig tilgjengelig. På avstand er det dokumentert både fosserøy og skog under fossen. Befaring fra vestsiden ble forsøkt men 
bergrevner og stup gjorde videre gange inn kløfta virker vanskelig uten klatreutstyr.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilgjengelig areal for feltundersøkelser domineres av granskog i sen optimalfase med økende mengde borealt 
løvinnslag langs elva. Lisidene bærer preg av harde hogstinngrep for 50-100 år siden. Gamle trær er svært fåtallige på tilgjengelig areal. 
Enkelte gamle kraggfuruer kan riktignok ses på berghyller. Boniteten er jevnt over høy på den skogkledde vestsiden. Østsiden består stort 
sett steile nakne bergvegger med enkelte smale hyller med skrinn furuskog. 
Artsmangfold: Området er ikke undersøkt for artsmangfold. Området rundt fossen har godt potensial for foss-engmiljøer og fosserøykskog 
med tilhørende krevende mangfold. 
Fremmede arter: Ingen notert.
Del av helhetlig landskap: Ikke vurdert.
Verdivurdering: Kløft med høyt fossefall og fosserøykmiljøer, men ikke undersøkt i detalj grunet vanskelig tilgjengelighet. Området er på 
bakgrunn av dette derfor foreløpig vurdert som viktig (B). Nøyere undersøkelser av fosserøyksonens artsmangfold kan med stor sann-
synlighet heve denne verdien.
Skjøtsel og hensyn: Det er ingen kvaliteter ved biotopen som er avhengig av skjøtsel for å ivaretas.

3  Heimstaulhovda nord
Naturtype: Gammel granskog - Gammel lavlandsgranskog Areal: 578daa
BMVERDI: B

Innledning:  Lokaliteten er registrert i 2017 av Sigve Reiso, BioFokus i forbindelse med Frivilligvern 2017. For øvrig følger definisjon og 
verdisetting av naturtypen DN-håndbok 13 (revidert faktaark fra 2014) og arter har rødlistestatus basert på Henriksen & Hilmo (2015). 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter gammelskogen i de nordvendte lisdene av Rollagåsen, ved Mæl i Tinn kommune. 
Liene er preget av tykke løsmasser i nedre deler, som gradvis avtar opp lia. Øvre halvdel har stedvis berg i dagen. Berggrunnen er ifølge 
berggrunnskart metarhyoritt og metamorf tuff.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er vurdert til gammel granskog utforming gammel lavlandsgranskog. 
Dominerende grunntyper er svak lågurtskog med raske overganger mot høgstaudeskog langs en rekke raviner, sig og bekker bortover lia.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eldre, kompakt,  nokså ensaldret, svak sjiktet og produktiv granskog dominerer arealet. Det er også innslag 



av eldre osp, selje, bjørk og gråor med størstkonsentrasjon av løv nederst i lia, enkelte hasselkratt og alm finnes også spredt her. Enkelte 
furu står også spredt på rygger. Området har tidligere vært hard hogstpåvirket og trolig beitepåvirket, men er i dag helt dominert av eldre 
skog. Enkelte partier i nedre del av lia bærer preg av å ha vært tidligere beitehager med spredte løvtrær som i dag har grodd igjen. Skogen 
er i sen optimalfase og stedvis oppløsningsfase med svært mye fersk død ved. Spesielt i lias bratte midtparti. Lias bratte topografi gir også 
ustabil skog med mye rotvelt, spesielt langs friske sig og bekker. Fersk død er nærmest enerådende og kontinuiteten brutt.
Artsmangfold: Som følge av brutt kontinuitet er det få krevende råtevedsopper registret, trass svært store mengder død ved. Noterte arter 
er enkeltfunn av rosenkjuke (NT) på gran og honninghvitkjuke (VU )på selje. Det finnes også noe lungenever på eldre selje og rogn. Av 
størst interesse er svært rike forekomster av huldregras (NT). Den finnes rikelig i nærmest hvert eneste søkk i nedre halvdel av lia.
Fremmede arter: Ingen notert
Del av helhetlig landskap: Ikke vurdert
Verdivurdering: Større areal med gammel produktiv lavlandsgranskog med mye fersk død ved. Lokaliteten scorer høyt på areal og på 
rikhet/bonitet, men middels på skogtilstand og lavt på artsmangfold. Vurderes derfor som viktig (B), men vil trolig på sikt utvikle kvaliteter 
som tilsier høyere verdi etterhvert som kontinuiteten blir bedre.
Skjøtsel og hensyn: Det er ingen kvaliteter ved biotopen som er avhengig av skjøtsel for å ivaretas.

4  Håtveit sør
Naturtype: Rik edellauvskog - Rasmark- og ravine-almeskog Areal: 43daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2017 av Sigve Reiso, BioFokus i forbindelse med Frivilligvern 2017. For øvrig følger definisjon og 
verdisetting av naturtypen DN-håndbok 13 (revidert faktaark fra 2014) og arter har rødlistestatus basert på Henriksen & Hilmo (2015). 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter skogkledd, frisk og nokså stabil rasmark sør for Håtveit, ved Mæl i Tinn kommune. 
Berggrunnen er ifølge berggrunnskart metarhyoritt og metamorf tuff.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er vurdert til rik edelløvskog av utforming rasmark- og ravine-almeskog. 
Dominerende grunntyper er lågurtskog med innslag av høgstaudeskog langs friske sig.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området domineres av halvgammel-eldre løvskog med spredte grantrær og enkelte gamle og svært grove 
almer med styvingsspor, der en ble målt til hhv 4 m i omkrets med hulhet og en til 3 m i omkrets. Treslagsblandingen er stor med alm, 
hassel, gråor, hegg, osp, bjørk, selje, rogn og gran. Dimensjonene på dominerende løvskog ligger på 20-30 (40) cm. Trolig tidligere mer 
åpen og beitet høstingsskog som siste 60 år har grodd igjen. Stedvis mye fersk død ved av forekommende løvtrær inngår, også enkelte 
ferske læger av gran. Også døde tredeler, grov bark og hulheter er sett tilknyttet de gamle almene. Disse utgjør viktige nøkkelelementer.
Artsmangfold: Tilknyttet de gamle almene er det funnet almekullsopp og bleikdoggnål. Det ble også notert enkeltfunn av rosenkjuke på 
gran. Av størst interesse er svært rike forekomster av huldregras (NT) langs fuktsig. Krevende karplanter som skogsvingel og myske 
finnes også.
Fremmede arter: Ingen notert
Del av helhetlig landskap: Ikke vurdert
Verdivurdering: Rik skyggefull edelløvskog med innslag av gammel alm. Lokaliteten scorer høyt på areal, men middels på øvrige vurderte 
parametre. Vurderes derfor som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det er ingen kvaliteter ved biotopen som er avhengig av skjøtsel for å ivaretas.

Artsmangfold
Elleve rødlistearter er påvist innenfor undersøkelsesområdet. Svært rike forekomster av huldregras (NT) i lia som helhet 
er av størst interesse. Også funn av fuktighetskrevende lav og moser langs Rollagåis bekkekløft er verdt å trekke frem. 
Forøvrig er artsmangfoldet lite utviklet. Men det er et betydelig fremtidspotensial for krevende gammelskogsarter i takt med 
at skogen blir eldre og kontinuiteten i gammelskogselementer blir bedre.  
Som følge av lav kontinuitet i død ved er artsmangfoldet av kontinuitetskrevende gammelskogsarter lite utviklet i området 
som helhet. Trass store mengder død granved er beholdningen kun spredte funn av naturskogsarter som rosenkjuke (NT), 
rynkeskinn (NT) granrustkuke, kjøttkjuke og svartsonekjuke (NT). Mer krevende gammelskogsarter knyttet til gran er ikke 
påvist. Nederst i Rollagåi er råtevedmosene grønsko (NT) (Arne Heggland pers medd.) og pusledraugmose funnet på 
morkne granlæger. Bildet er stort sett det samme for råtevedarter knyttet til løvtrær. Få krevende arter er notert. Enkeltfunn 
av almekullsopp (NT) på gammel alm og honninghvitkjuke (VU) på selje er mest interessant.
På spredte løvtrær i lisiden inngår svakt utviklede Lobarionsamfunn med bl.a. lungenever og kystårenever. Langs Rolla-
gåis bekkekløft er mangfoldet av noe fuktighetskrevende arter på berg og dels epifyttisk på løvtrær noe bedre utviklet med 
flere interessante arter. I nedre deler er det kjent enkeltforekomster av rødlistede arter som praktlav (VU) og skoddelav 
(NT), samt signalarter som buktporelav (på rogn), flatfellmose, hulefellmose og grynfiltlav (alle på berg). Det er også gjort 
flere gamle funn av lav og moser, ofte udaterte, men enkelte av de eldste helt tilbake fra 1826 (Artskart 2018). Her inngår 
arter som fleinljåmose, rugledraugmose, skjerfmose, småstylte, kystblæremose, krusfellmose og sveipfellmose (VU). Av 
disse er særlig rugledraugmose og kystblæremose interessante funn, begge er oseaniske arter som er sjeldne på Østlan-
det og med utbredelsestyngdepunkt på Vestlandet. Trolig ligger forholdene til rette for at artene fremdeles kan finnes på 
berg i kløfta. 
Kløfta er i tilegg godt egnet som hekkeområde for vassdragstilknyttede arter som fossekall og vintererle, samt for klippe-
hekkende rovfugl i bergheng. Den rike edelløvskogen lengst vest kan også huse spettearter som dvergspett og hvitryggs-
pett.



Tabell: Artsfunn i Rollagåsen. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at arts-
funnet 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-om-
råde (nr)

Karplanter Lonicera xylosteum leddved 4 

Ulmus glabra alm VU 3 4 

Cinna latifolia huldregras NT 3 4 

Drymochloa sylvatica skogsvingel 4 

Galium odoratum myske 4 

Lav Cetrelia olivetorum praktlav VU 1 

Lobaria pulmonaria lungenever 3 

Menegazzia terebrata skoddelav NT 1 

Peltigera collina kystårenever 3 

Sticta sylvatica buktporelav 1 

Moser Buxbaumia viridis grønnsko NT 1 

Neckera pennata svøpfellmose VU 1 

Porella platyphylla almeteppemose 4 

Sopper Antrodia mellita honninghvitkjuke VU 3 

Fomitopsis rosea rosenkjuke NT 1 4 

Hypoxylon vogesiacum almekullsopp NT 4 

Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT 1 

Phlebia centrifuga rynkeskinn NT 1 

Avgrensing og arrondering
Avgrensingen av verneforslaget følger tilbudt areal og utgjør et middels stort areal. Arronderingen av tilbudt areal er nokså 
god med tanke på helhetlige lisidegradienter og høydespenn, men er snever med tanke på å fange opp kjente naturkvali-
teter i den nordvendte lisiden forøvrig. Først og fremst er avgrensingen snever mot øst, der kun halve bekkekløften langs 
Rollagsåi er fanget opp. Eldre nordvendt bar- og edelløvskog av samme type som innenfor verneforslaget fortsetter også 
med stor sannsynlighet videre en kilometer mot vest, bl.a. ble det sett edelløvskog videre vest for grensen under feltbefa-
ringen i 2017, samtidig som en stor MIS-figur langs Mjona 500 meter vest for grensa understreker potensialet.

Vurdering og verdisetting
Rollagåsen har påviste kjerneområdeverdier på nær hele undersøkelsesarealet. Avgrenset område huser vernekvaliteter 
knyttet til eldre lavereliggende, høyproduktiv og dødvedrik grandominert skog og deler av en velutviklet og markert bek-
kekløft. Arealet innehar også stor andel borealt løv og partier med rik edelløvskog. De rødlistede naturtypene høgstaude-
granskog (NT) og kontinental bekkekløft (NT) har betydelig dekning. Løvblandet produktiv granskog med mer eller mindre 
innslag av gråor-almeskog er typisk for de skyggefulle liene i Vestfjorddalen. Typisk for dalføret er også en skogtilstand der 
det finnes mye fersk død ved, men svak/ingen kontinuitet som følge av tidligere påvirkning av både beite og hogst. Dette 
gjenspeiles i  artsmangfoldet av gammelskogsarter, som er lite utviklet, samtidig som at området scorer lavt/middels på 
kontinuitet og gamle trær. Større areal med dødvedrik og høyproduktiv lavlandsskog er likevel sjeldent forekommende, 
både i regional og nasjonal sammenheng og fremhever områdets verneverdi i et større perspektiv. Verneverdiene styrkes 
også av at skogen i verneforslaget har et svært godt utviklingspotensial for mer krevende gammelskogsarter og luftfuktig-
hetskrevende arter på sikt,  i takt med at skogen blir eldre og kontinuiteten av død ved og gamle trær øker. Negativte trekk 
ved området er dårlig arrondering med hensyn på kjente naturkvaliteter. Avgrensingen av tilbudt areal er snever mot øst, 
der kun halve bekkekløften langs Rollagsåi er fanget opp, samtidig som eldre nordvendt bar- og edelløvskog av samme 
type som innenfor verneforslaget fortsetter også med stor sannsynlighet videre en kilometer mot vest. Verneforslaget 
vurderes på bakgrunn av vurderte kriterier til sterkt regionalt verneverdig (**).  Rollagåis bekkekløft isolert sett er tidligere 
vurdert til lokal/regional verdi, der topografi, innslag av luftfuktighetskrevende arter og velutviklet fossefall er mest positivt. 
Lite totalareal, en del ungskog kombinert med strukturfattig gammelskogsareal er derimot klare negative elementer.
I henhold til Framstad m.fl. (2017) oppnår området høy grad av mangeloppfyllelse. Først og fremst grunnet stor dekning av 
generelle/regionale manglene gammel granskog og rik skog på høy bonitet i lavlandet, i kombinasjon med en viss dekning 
av manglene bekkekløft og rik edelløvskog.



Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Rollagåsen. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet 
er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet.

Kjerneområde Urørt-
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
bar-
trær

Gamle 
løv-
trær

Gamle 
edel-

løvtrær

Tre- 
slags- 

fordeling

Topo- 
grafisk- 

variasjon

Vegeta- 
sjons- 

variasjon

Rik- 
het

Arter Stør-
relse

Arron- 
dering

Samlet 
verdi

1 Rollagåi *** *** * ** ** – ** *** ** ** ** - – **
2 Høgefoss *** ** * ** * – * *** ** ** ** - – **
3 Heimstaul-
hovda nord

*** *** 0 * ** 0 ** ** ** *** * - – **
4 Håtveit sør *** ** * * ** ** *** * ** *** * - – **
Samlet        
vurdering

*** *** * * ** ** *** ** ** *** ** ** ** **
  

Mangeloppfyllelse
I henhold til Framstad m.fl. (2017) oppnår området høy grad av mangeloppfyllelse. Først og fremst grunnet stor dekning av 
generelle/regionale manglene gammel granskog og rik skog på høy bonitet i lavlandet, i kombinasjon med en viss dekning 
av manglene bekkekløft og rik edelløvskog.

Vurdering av mangeloppfyllelse for ulike vernemålsetninger for lokalitet Rollagåsen
Naturtype - fylkesvis ansvar: Høy mangeloppfyllelse
Internasjonale ansvarstyper: Ingen mangeloppfyllelse
Restaureringsarealer: Ingen mangeloppfyllelse
Artsmangfold: Lav mangeloppfyllelse
Generelle mangler (lavlandsskog, rik skog/høybonitetsskog og gammelskog): Høy mangeloppfyllelse
Generelle mangler i kombinasjon med naturtyper som skal prioriteres lavere: Ikke aktuell
Storområder: Ikke aktuell
Totalvurdering mangeloppfyllelse: Høy mangeloppfyllelse
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Figur: Blå sirkel angir området Rollagåsen sin områdeverdi (loddrett akse) og grad av mangeloppfyllelse (vannrett
akse). Fargene i figuren gir en indikasjon på om området bør vurderes for vern*.

* Områder som i dag har lav naturverdi (0 og *) kan potensielt ha egenskaper som dekker inn viktige mangler i skogvernet. Tilsvarende kan områder som
har middels og høy naturverdi, ha få egenskaper som dekker inn viktige mangler i skogvernet, fordi det allerede er vernet mange slike områder i en
region. Forvaltningen bør derfor skjele til våre vurderinger av mangeloppfyllelse når det skal bestemmes om den bør vernes eller ikke. Figuren over er
ment som en veiledende hjelp i dette arbeidet. Ligger den blå sirkelen helt eller delvis over grønne felter er det meget gode faglige grunner for vern av
området. Ligger den blå sirkelen over gule felter bør området vurderes nøyere. Ligger den blå sirkelen over rød felter er det lavt faglig grunnlag for vernet.
Hvite felter angir kombinasjoner som svært sjeldent eller aldri er realisert.
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Bilder fra området Rollagåsen

Dødvedrik granskog preger lisiden. Foto: Sigve Reiso

Huldregras (NT) langs fuktsig. Foto: Sigve Reiso

Høgefoss og østre del av Mælsåsen sett fra øst. Foto: Sigve
Reiso

Grov, tidligere styvet alm. Foto: Sigve Reiso


