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Referat
Hassel, K. & Holien, H. 2006. Biologisk kartlegging av fossesprutsoner i kommunene Høylandet, Stjørdal
og Verdal i Nord Trøndelag. – NTNU, Vitenskapsmus. Bot. Rapport 2007-2:1-28.
Biologisk kartlegging av fosser med hovedvekt på moser og lav er gjennomført på ti lokaliteter i kommunene Høylandet (4), Verdal (4) og Stjørdal (2). Undersøkelsen viser at det er stor variasjon mellom de
undersøkte lokalitetene når det gjelder forekomst av arter. Dette er et resultat av flere faktorer, men
stabilitet i fuktighetsforholdene, treslagssammensetning og berggrunn er tre viktige faktorer.
På mosesiden ble det registrert fire rødlistearter, alle knyttet til fuktige bergvegger, blygmose-arten Seligeria patula, nurkblygmose Seligeria pusilla, fjellsleivmose Jungermannia borealis og råtetvebladmose
Scapania carinthiaca. De mest krevende arter knyttet til liggende dødved var råteflak Calypogeia suecica
og råteflik Lophozia ascendens.
Totalt ble det registrert ni rødlistede lavarter, de fleste er epifytter, rognelundlav Bacidia absistens, granbendellav Bactrospora corticola, hvithodenål Chaenotheca gracilenta, langnål Chaenotheca gracillima,
huldrelav Gyalecta friesii, fossenever Lobaria hallii, gullprikklav Pseudocyphellaria crocata, trådragg
Ramalina thrausta og rustdoggnål Sclerophora coniophaea.
Fellhanera bouteillei ble gjenfunnet i Norge etter mer enn 50 år. Dessuten ble seks lavarter med færre enn
ti funn i Norge registrert, Bacidia arceutina, Bryophagus gloeocapsa, Porpidia hydrophila, Rinodina
exigua, Rinodina sheardii og Stereocaulon subdenudatum. Rinodina exigua og Stereocaulon subdenudatum er begge nye for Trøndelag.
Kristian Hassel, NTNU, Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie, 7491 Trondheim.
Kristian.Hassel@vm.ntnu.no
Håkon Holien, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for samfunn, næring og natur, Serviceboks 2501,
7729 Steinkjer.
Hakon.Holien@hint.no

1

Innhold
Referat ....................................................................................................................................................... 1
Forord ........................................................................................................................................................ 2
1 Innledning............................................................................................................................................... 3
2 Metode.................................................................................................................................................... 3
3 Undersøkte lokaliteter ............................................................................................................................. 4
3.1 Grongstadfossen i Nordåa, Høylandet kommune ........................................................................... 4
3.2 Skogafossen i Skogaelva, Høylandet kommune ............................................................................. 7
3.3 Årnengfossen i Kvernelva, Høylandet kommune............................................................................. 8
3.4 Bekkekløft i Kvernelva, Høylandet kommune ................................................................................. 9
3.5 Bekkekløft i Ramsåa, Verdal kommune......................................................................................... 10
3.6 Svartfossen i Merkesbekken, Verdal kommune............................................................................ 12
3.7 Ravine ved Ulvilla, Verdal kommune ............................................................................................ 13
3.8 Dillfossen i Inna, Verdal kommune................................................................................................ 13
3.9 Sonfossen i Sona, Stjørdal kommune............................................................................................. 16
3.10 Fagerbekken, Stjørdal kommune.................................................................................................. 18
4 Oppsummering...................................................................................................................................... 19
5 Referanser ............................................................................................................................................... 2
Appendix 1 .............................................................................................................................................. 22

Forord
Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Høgskolen i Nord Trøndelag og NTNU,
Vitenskapsmuseet er etablert i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold i fossesprutsoner.
Fossefall med fossesprutsoner er en lite undersøkt naturtype i Trøndelagsregionen og det er viktig å få
kartlagt det biologiske mangfoldet knyttet til naturtypen bl.a. for bedre å kunne prioritere hvilke fosser
som blir utbygd og for å dokumentere effekter av eventuelle utbygginger ved reinventeringer. Et annet
viktig punkt er innsamling av materiale til Vitenskapsmuseets samlinger for fremtidig taksonomisk og
økologisk forskning. Hovedfokus for denne undersøkelsen har vært moser og lav som begge er organismer uten aktivt vannopptak og dermed særlig følsomme for lokale endringer i fuktighetsforhold.
For Vitenskapsmuseet, NTNU har professor Kjell Ivar Flatberg vært ansvarlig for prosjektet, mens
museumslektor Kristian Hassel, Vitenskapsmuseet, NTNU og førsteamanuensis Håkon Holien, Høgskolen i
Nord-Trøndelag har utført arbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/Erlend Skutberg.
Trondheim, april 2007
Kristian Hassel

Håkon Holien
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1 Innledning

2 Metode

Små fossefall er under økende utbyggingspress.
Dette har sammenheng med et uttalt ønske fra
offentlige myndigheter om å utnytte elver og
fosser til kraftproduksjon. Samtidig er kunnskapen
om det biologiske mangfoldet knyttet til fossesprutsoner mangelfull. Stortingsmelding nr. 42
(Miljøverndepartementet 2000-2001) om Biologisk mangfold formulerer nasjonale resultatmål
for bevaring av biologisk mangfold. To av resultatmålene er: i) i trua naturtyper skal inngrep unngås, og i hensynskrevende naturtyper skal viktige
økologiske funksjoner opprettholdes, ii) trua arter
skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til livskraftige nivåer. Som en konsekvens av dette er det
av NVE utarbeidet en veileder til bruk i småkraftverksaker (Brodtkorb & Selboe 2004). Små
elver og fosser er viktige element for biologisk
mangfold. De inneholder naturmiljøer som ellers
mangler i landskapet. Mange arter er spesialisert i
forhold til et jevnt fuktig mikroklima og finnes
utelukkende her. Et tankekors er imidlertid at det
ikke er utarbeidet en samla plan for utbygging av
vassdragene. Områder med attraktive fosser for
utbygging står derfor i fare for å miste deler av sitt
biologiske mangfold.

Ti lokaliteter i kommunene Høylandet (4), Verdal
(4) og Stjørdal (2) ble undersøkt med hovedvekt
på lav- og mosefloraen (fig. 1). Undersøkelsene
ble foretatt i siste del av august og begynnelsen av
september 2006. Dette tidspunktet ble valgt fordi
vannstanden da var forventet å være lav og det var
derfor lettere å bevege seg langs vassdragene og
det var lettere å fastslå hvor det var stabile fossesprutsoner. Det ble avsatt omtrent en halv dag for
hver lokalitet og i tillegg til registreringer i felt ble
materiale samlet inn for videre bestemmelse på
lab. Innsamlet materiale vil bli innlemmet i Vitenskapsmuseets samlinger (herb. TRH).
For hver lokalitet er naturtype og verdi ut ifra DNhåndbok 13 (DN 1999) angitt. Avgrensing av lokalitetene er vist på vedlagte kart, se Appendiks 1.
Nomenklatur følger Frisvoll et al. (1995), Santesson et al. (2004) og Lid & Lid (2005).

Fossefall i lavlandsområdene rundt Trondheimsfjorden er dårlig undersøkt med tanke på biologisk
mangfold. Innen organismegruppene moser og lav
finner vi mange arter som har spesielle habitatkrav
og enkelte er svært følsomme i forhold til uttørking. De kan derfor ha signalverdi i forhold til
andre uttørkingsømfintlige organismegrupper. Med
denne undersøkelsen vil de biologiske kvalitetene
knyttet til utvalgte fossefall i kommunene Høylandet, Verdal og Stjørdal kartlegges. Dette vil gi
et bedre grunnlag for forvaltingen når de må
vurdere hvilke verdier som skal vektlegges ved
eventuelle utbyggingssaker.
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Figur 1. Oversikt over de undersøkte lokalitetene, 1 Grongstadfossen på Høylandet, 2 Skogafossen på Høylandet,
3 Årnengfossen på Høylandet, 4 Kvernelva på Høylandet, 5 Ramsåa i Verdal, 6 Svartfossen i Verdal, 7 Ulvilla i
Verdal, 8 Dillfossen i Verdal, 9 Sonfossen i Stjørdal og 10 Fagerbekken i Stjørdal.

ganske hard metamorf bergart som ikke gir fra seg
mye næringsstoffer. Området har en gjennomsnittlig årsnedbør fra 1000 til 1500 mm (Førland
1993) og ligger i mellomboreal vegetasjonssone i
overgangen svakt til klart oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).

3 Undersøkte lokaliteter
3.1 Grongstadfossen i Nordåa,
Høylandet kommune
Grongstadfossen (UTMWGS84 33W UM 691-694,
696-697, kartblad 1824 III, 50-100 moh.) ligger i
Nordåa, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag
(fig. 2B). Fossen ligger omtrent 1,5 km vest for
Høylandet sentrum og har et fall på omtrent 75 m.
Grongstadfossen hadde lav vannføring ved undersøkelsestidspunktet og det var ingen utpregete
fossesprutsoner. På sørvestsiden av fossen var det
likevel ganske fuktige forhold og det er nok en del
fosserøyk i perioder med høyere vannføring.
Berggrunnen ved Grongstadfossen består av
granatglimmerskifer (NGU 2005). Dette er en

Nordøst for fossen
Vegetasjonen på nordøstsiden av fossen var preget
av plantet granskog med noe innslag av gråor
Alnus incana, osp Populus tremula, selje Salix
caprea og rogn Sorbus aucuparia. Dominerende
arter i feltsjiktet var fugletelg Gymnocarpium
dryopteris, stormarimjelle Melampyrum pratense,
hengeaks Melica nutans, hengeving Phegopteris
connectilis, gullris Solidago virgaurea og blåbær
Vaccinium myrtillus. Det var noe liggende død
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ved og det meste av denne var fra løvtrær av små
dimensjoner, men det var også noe gran og løvtrær av grovere dimensjoner.

Sørvest for fossen
Forholdene på sørvestsiden av fossen virket generelt å være fuktigere og her var det storbregnegranskog med innslag av høgstaudegranskog.
Vanlige arter i feltsjiktet var tyrihjelm Aconitum
lycotonum, skogburkne Athyrium filix-femina, turt
Cicerbita alpina, sumphaukeskjegg Crepis paludosa, sauetelg Dryopteris expansa, ormetelg
Dryopteris filix-mas og strutseving Matteuccia
struthiopteris. Det var betydelig innslag av løvtrær
spesielt selje og rogn. Skogen var også her kulturpåvirket og det var lite liggende død ved i form av
nedblåste trær. Det lå derimot rester av en tømmerrenne i kanten av skogen mot fossen og der
var det rikelig med dødt trevirke.

Den epifyttiske mosefloraen bestod av relativt
vanlige arter som bl.a. hjelmblæremose Frullania
dillatata, duskbustehette Orthotrichum speciosum,
krinsflatmose Radula complanata, krusgullhette
Ulota crispa og snutegullhette U. drummondii.
Mosefloraen på død ved bestod også av vanlige
arter med pusledraugmose Anastrophyllum hellerianum som den mest krevende arten. Ellers var
det arter som piggtrådmose Blepharostoma trichophyllum, stubbefauskmose Herzogiella seligeri,
grokornflik Lophozia ventricosa, sagtvebladmose
Scapania umbrosa og firtannmose Tetraphis pelucida som dominerte.

Også på denne siden bestod epifyttfloraen for
moser av vanlige arter og var meget lik den på
nordøstsiden av fossen.

Det er få bergvegger i øvre del av lia og de bratte
bergveggene ned mot fossen ble ikke undersøkt på
grunn av vanskelig tilgjengelighet.

Mosefloraen på død ved var derimot bedre utvikla
her og i tillegg til pusledraugmose Anastrophyllum hellerianum ble den mer krevende råteflak
Calypogeia suecica også funnet. Andre arter var
blygglefsemose Cephalozia leucantha, myrglefsemose C. lunulifolia, fauskflik Lophozia longiflora,
rødmuslingmose Mylia taylorii og fingersaftmose
Riccardia palmata.

Den epifyttiske lavfloraen på nordøstsida av elva
var relativt frodig, men bød ikke på spesielt
sjeldne eller rødlista arter. På selje, sporadisk også
på rogn, var lungeneversamfunnet godt utviklet
med arter som lungenever Lobaria pulmonaria,
skrubbenever L. scrobiculata, glattvrenge Nephroma bellum, grynvrenge N. parile, lodnevrenge N.
resupinatum, kystårenever Peltigera collina, skjellnever P. praetextata, stiftfiltlav Parmeliella triptophylla og skålfiltlav Protopannaria pezizoides.
På osp var det flere fine forekomster av filthinnelav Leptogium saturninum, mens vanlig blåfiltlav
Degelia plumbea forekom sparsomt på rogn.
Sistnevnte er i regional sammenheng den minst
vanlige av cyanolavene fra denne delen av lokaliteten, men ikke sjelden.

Det var ingen større bergvegger på denne siden av
elva og ingen interessante steinboende moserarter
ble registrert.
Selv om skogen på denne siden av fossen også var
sterkt kulturpåvirka var den rikere og noe mer
beskytta mot sterk solinnstråling og derfor gjenomgående fuktigere. Også her var lungeneversamfunnet godt utvikla på selje og rogn, stedvis
også på skjørtegraner som står inntil løvtrær.
Artsutvalget var stort sett det samme som på
nordøstsida, men det ble her registrert en sparsom
forekomst av fossenever Lobaria hallii (fig. 2F)
på ei gran som står tett inntil et stort seljetre.
Arten er rødlista i kategori VU (Timdal et al.
2006).

Granskogen var generelt ung her, svært kulturpåvirket og med bare de vanlige epifyttene en kan
forvente. Typisk er at gammelgranlav Lecanactis
abietina manglet fullstendig på granstammene. Av
knappenålslav ble bare de vanlige artene grønn
sotnål Calicium viride, hvitringnål C. glaucellum
og gullnål Chaenotheca furfuracea funnet.

På de eldste grantrærne ble det registrert sparsomme forekomster av gammelgranlav Lecanactis
abietina. Dessuten forekom fuktighetskrevende
arter som groplav Cavernularia hultenii og skrukkelav Platismatia norvegica. Vinflekklav Arthonia vinosa på basis av ei gammel gran er typisk
for eldre granskog av rik vegetasjonstype.

Mest interessante lavfunn på denne sida av elva
var forekomster av en hittil ubeskrevet art i slekta
vedskriftlav Xylographa på avbarka læger av
selje. Arten er neppe sjelden og ble funnet her
sammen med slektningene mørk vedskriftlav
Xylographa parallela og X. vitiligo.
5

Figur 2. A) Fossesprutsone ved Sonfossen, B) Grongstadfossen sett fra nordøst, C) fuktig skogsmiljø ved Dillfossen
med lungeneversamfunn og frodig mosematter på løvtrær, D) fuktig og rikt skogsmiljø fra leirravine i Ulvilla, E)
blokkmark ved Årnengfossen, F) og G) viser to av de trua lavartene som ble registrert i undersøkelsen, fossenever
Lobaria hallii (G) og gullprikklav Pseudocyphellaria crocata (H). (Foto: A-E, K. Hassel og F-G, H. Holien.)

På en høgstubbe av gråor ble knappenålslaven
langnål Chaenotheca gracillima påvist. Arten er
kategorisert som NT i rødlista (Timdal et al. 2006)

og krever ganske rike sumpskoger med god tilgang på stående død ved i sein nedbrytningsfase.
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På overrisla berg i elvekanten vokste en stor
bestand av blokklavarten Porpidia hydrophila.
Arten er lite samlet i Norge og har trolig en spredt
opptreden, men er neppe sjelden. Ellers ble kulesaltlav Stereocaulon pileatum påvist her. Den har
også en spredt opptreden og er gjerne knyttet til
elvebredder.

mose Blepharostoma trichophyllum, broddglefsemose Cephalozia bicuspidata, stripefoldmose Diplophyllum albicans, grokornflik Lophozia ventricosa og sagtvebladmose Scapania umbrosa.
Bergveggene langs fossen var dominert av fuktighetskrevende arter typiske for fattige bergarter.
Det ble bl.a. registrert tråddraugmose Aanastrophyllum minutum, bergskortemose Cynodontium
polycarpon, stripefoldmose Diplophyllum albicans, bergfoldmose D. taxifolium, rabbeåmemose
Gymnomitrion concinnatum, skogåmemose G.
obtusum, mattehutremose Marsupella emarginata,
rødmuslingmose Mylia taylorii, oljetrappemose
Nardia scalaris, heigråmose Racomitrium lanuginosum, fjordtvebladmose Scapania nemorea og
storhoggtann Tritomaria quinquedentata.

Naturtyper og verdi: Fossesprutsone A

3.2 Skogafossen i Skogaelva, Høylandet kommune
Skogafossen (UTMWGS84 33W UM 745 881-882,
kartblad 1824 IV, 50-80 moh.) ligger i Skogaelva,
Høylandet kommune, Nord-Trøndelag. Skogaelva
munner ut i Innerfolda ved Kongsmoen omtrent
10 km nord for Skogafossen. Lokaliteten består av
flere mindre fall med en total fallhøyde på omtrent
30 meter. Fossen ligger åpent til og vestvendt,
men vannføringen virket god og det er en stabil
sprutsone mot skogkanten sør for fossen. På vestsiden grenser fossen mot kulturmark. Berggrunnen
ved Skogafossen består av granatglimmerskifer
(NGU 2005), og er ikke spesielt rik på tilgjengelige næringsstoffer. Området har en gjennomsnittlig årsnedbør fra 1000 til 1500 mm (Førland
1993) og ligger i mellomboreal vegetasjonssone i
overgangen fra svakt til klart oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).

Den epifyttiske lavfloraen på løvtrærne var forholdsvis frodig, men uten spesielt sjeldne arter. I
lungeneversamfunnet dominerte arter som lungenever Lobaria pulmonaria, skrubbenever L. scrobiculata, vrengearter Nephroma spp og kystårenever Peltigera collina.
Potensialet for uvanlige skorpelaver på gråor ble
vurdert som brukbart uten at det ble gjort spesielt
interessante funn. Dominerende arter var bleik
knopplav Biatora efflorescens og kornbønnelav
Buellia griseovirens, med innslag av arter som
Biatora toensbergii, Lecidea pullata, skålkorkje
Ochrolechia szatalaensis og Pertusaria leioplaca.
Minst vanlig av de registrerte skorpelavene på
gråor er nok Lecidea praetermissa som har en noe
østlig utbredelse i Norge (Tønsberg 1992).

Undersøkelsen ble konsentrert til skogen og bergveggene sør for fossen som også er det området
sterkest påvirket av fossesprøyten. Skogen var
grandominert med vesentlig innslag av løvtrær.
Området nærmest fossen kunne karakteriseres
som en høgstaudeskog som gradvis gikk over i en
sumpskog. Feltsjiktet var dominert av skogburkne
Athyrium filix-femina, turt Cicerbita alpina, sumphaukeskjegg Crepis paludosa, sauetelg Dryopteris
expansa og hengeving Phegopteris connectilis.
Løvinnslaget bestod av gråor Alnus incana, bjørk
Betula pubescens, selje Salix caprea, osp Populus
tremula og rogn Sorbus aucuparia. Skogen var
relativt ung og det var lite med død ved. Bergene
ved fossen var eksponerte, men fosserøyken
gjorde at de var jevnt fuktige. Bergveggene ble
gradvis tørrere sørover inn mot skogen.

Lavfloraen på grantrærne var dominert av trivielle
arter som vanlig kvistlav Hypogymnia physodes
og papirlav Platismatia glauca, og gammelgranlav Lecanactis abietina var fullstendig fraværende.
På de fuktige bergene rett ved fossen vokste
rikelig med saltlav vesentlig skjoldsaltlav Stereocaulon vesuvianum som er svært vanlig. Innimellom vokste imidlertid tette tuer av en liten art
som morfologisk kunne minne om korallsaltlav S.
subcoralloides, men som hadde stictinsyre i stedet
for lobarsyre. Nærmere studier viste at det dreier
seg om Stereocaulon subdenudatum, en art som
står nært skjoldsaltlav (Lamb 1977, Degelius
1982). Den skilles imidlertid lett fra denne i felt på
fargen, gråbrun versus hvitgrå, ved å være mindre
og mer forgreina og er ofte fertil. Arten har inntil
nylig vært betraktet som et uklart takson som
delvis har vært innlemmet i skjoldsaltlav, men

Den epifyttiske mosefloraen bestod av vanlige
arter som bl.a. duskbustehette Orthotrichum speciosum, krinsflatmose Radula complanata og
krusgullhette Ulota crispa.
Mosefloraen på død ved var relativt dårlig utviklet
og det ble observert vanlige arter som piggtråd7

som den mest dominerende. Vanlige arter i feltsjiktet var bjønnkam Blechnum spicant, turt
Cicerbita alpina sumphaukeskjegg Crepis paludosa, sauetelg Dryopteris expansa, fugletelg Gymnocarpium dryopteris, maiblom Maianthemum
bifolium, stormarimjelle Melampyrum pratense,
smørtelg Oreopteris limbosperma, hengeving
Phegopteris connectilis, tågebær Rubus saxatilis,
gullris Solidago virgaurea og blåbær Vaccinium
myrtillus.

nyere studier tyder på at dette er en god art som er
utbredt langs kysten av Norge, gjerne i fuktige
habitat. Det foreligger forholdsvis få funn av
arten, men den er trolig en del oversett. Arten er
også observert ved Kvernelva (se nedenfor), og
kan vise seg å være en bekkekløft- og fosseart.
Naturtyper og verdi: Fossesprutsone (velutviklet,
men uten rødlistearter) og Sumpskog (dårlig
utviklet).

3.3 Årnengfossen i Kvernelva, Høylandet kommune

Det var noe innslag av rogn i granskogen ved det
nedre fallet. Død ved var dårlig representert i
området.

Årnengfossen (UTMWGS84 33W UM 797-799,
960, kartblad 1824 IV, 120-190 moh.) ligger i
Kvernelva, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag
(fig. 2E). Kvernelva munner ut i Innerfolda ved
Kongsmoen. Lokaliteten består av et vestvent fall,
bestående av flere mindre og ett større fall ned
mot dalbunnen. Det virket å være en stabil sprutsone ved det største fallet, men det er mindre
sprutsoner lengre opp som trolig er mer variable.
Bortsett fra granskog ved det største fallet ved
dalbunnen ligger hele fallet ganske eksponert med
enkelte trær her og der. Kun området langs sørsiden av fossen ble undersøkt. Området på
nordsiden virket ikke å ha stabile sprutsoner og
det var også her åpent uten sammenhengende
skog. Berggrunnen varierer fra granitt der fallet
starter og går over i granatglimmerskifer lenger
ned. Granatglimmerskifer danner bergveggene
nede ved hovedfallet (NGU 2005). Begge bergartene regnes som fattige bergarter og gir ikke
grunnlag for spesielt rik flora. Området har en
gjennomsnittlig årsnedbør fra 1500 til 2000 mm
(Førland 1993) og ligger i mellomboreal til nordboreal vegetasjonssone i klart oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).

Den epifyttiske mosefloraen bestod av vanlige
arter som bl.a. duskbustehette Orthotrichum speciosum, krinsflatmose Radula complanata og krusgullhette Ulota crispa.
Mosefloraen på død ved var dårlig utviklet og den
mest kravfulle arten som ble registrert når det
gjelder fuktighet er rødmuslingmose Mylia taylorii, som også vokste på berg.
Moser knyttet til berg og blokker var bra utviklet
og det var særlig innslaget av fuktighetskrevende
og til dels oseaniske arter som utmerket seg. Både
i lyngheia og nede ved hovedfossen var det fine
forekomster av bl.a. heimose Anastrepta orcadensis, steindraugmose Anastrophyllum saxicola,
småstylte Bazzania tricrenata, planskortemose
Cynodontium jenneri, stripefoldmose Diplophyllum albicans, sveltfingermose Kurzia cf. pauciflora rødmuslingmose Mylia taylorii og heigråmose Racomitrium lanuginosum.
Den epifyttiske lavfloraen var forholdsvis fattig
lengst oppe hvor skogen var glissen. Der hvor
elva begynner å flate ut litt var det noe mer
storvokst granskog med innslag av rogn. På
rognetrærne var lungeneversamfunnet ganske
godt utviklet med lungenever Lobaria pulmonaria, skrubbenever L. scrobiculata, glattvrenge
Nephroma bellum, grynvrenge N. parile og
kystårenever Peltigera collina som de vanligste.
Ellers forekom oseaniske filtlavarter som vanlig
blåfiltlav Degelia plumbea, grynfiltlav Pannaria
conoplea og kystfiltlav P. rubiginosa og den
oseaniske skorpelaven grynfløyelslav Megalaria
pulverea.

Vegetasjonen fra starten på fallet og ned til
hovedfallet var variert, men med lynghei som den
dominerende vegetasjonsutformingen. Innimellom
er det lave bergvegger og små myrdrag. Lyngheia
var tildels tresatt med ung bjørk og noe furu og
gran. Dominerende karplanter i feltsjiktet var
kvitlyng Andromeda polifolia, bjønnkam Blechnum spicant, blåtopp Molinia caerulea, blåbær
Vaccinium myrtillus, blokkebær V. uliginosum og
tyttebær V. vitis-idaea.
Fra hovedfallet og et stykke nedover dalen var det
granskog som dominerte langs elva. I tilegg var
det noe blokkmark nærmest fossen. Granskogen
varierte fra småbregne-, lågurt-, storbregne- til
høgstaudeutforming, med storbregneutformingen

Lavfloraen på gran var fattig, men fuktighetskrevende arter som skrukkelav Platismatia norvegica og brun korallav Sphaerophorus globosus
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vokste bl.a. trollbær Actaea spicata, grønnburkne
Asplenium viride, svarttopp Bartsia alpina, liljekonvall Convallaria majalis, fjellsnelle Equisetum
variegatum, gulsildre Saxifraga aizoides og fjellfiol Viola biflora.

forekom spredt. Gammelgranlav Lecanactis abietina var også her helt fraværende.
På et par granstammer som var sterkest influert av
fossespruten ble den oseaniske skorpelaven Micarea lignaria påvist i store mengder. Arten er ikke
vanlig i Trøndelag og er tidligere observert under
tilsvarende forhold ved en større foss i Rissa
(Hassel & Holien 2005). Assosierte arter på stammene var Lopadium coralloideum, Pertusaria
dactylina og grå korallav Sphaerophorus fragilis,
som for alles vedkommende bare unntaksvis
vokser på gran.

Både den epifyttiske mosefloraen og moser knyttet til liggende død ved var dårlig utviklet og bestod bare av vanlige arter. Det skyldes hovedsaklig lite tilgjengelig substrat.
Mosefloraen på blokk og bergvegger var svært
artsrik med flere interessante arter. Rødlistearten
nurkblygmose Seligeria pusilla (NT) ble registrert
med svært rike forekomster og vokste både på
blokker og bergvegger. Ellers var det først og
fremst innslaget av kalkkrevende og fuktighetskrevende arter som var dominerende selv om det
også var noen blokker av hardere bergarter som
gjorde at variasjonen i mosefloraen ble stor. Noen
av de mest interessante artene var hakemose
Campylophyllum halleri, spindelmose Cololejeunea calcarea, krokodillemose-arten Conocephalum salebrosum, kammose Ctenidium molluscum,
kjempebust Ditrichum gracile, storbust D. flexicaule, rabbemånemose Gymnomitrion concinnatum, trådfloke Heterocladium heteropterum, skåltrindmose Myurella julacea, rødhøstmose Orthothecium rufescens, bleikkrylmose Plagiobryum
zierii og kalktvebladmose Scapania calcicola.

På fuktige bergvegger vokste videre oseaniske
arter som Fuscidea gothoburgensis og kystgrønnever Peltigera britannica. Ved elvebredden på
fuktige berg vokste rike forekomster av den
forholdsvis sjeldne saltlavarten Stereocaulon subdenudatum som også ble funnet ved Skogafossen,
se ovenfor.
Naturtyper og verdi: Fossesprutsone (velutviklet,
men uten rødlistearter).

3.4 Bekkekløft i Kvernelva, Høylandet
kommune
Bekkekløft i Kvernelva (UTMWGS84 33W UM
793-796, 960-962, kartblad 1824 IV, 80-100 moh.)
ligger i Høylandet kommune, Nord-Trøndelag.
Bekkekløfta er trang og var kun tilgjengelig for
undersøkelser i den nedre delen hvor det begynner
å åpne seg. Dette syntes imidlertid også å være
den mest interessante delen botanisk sett. Det er
mange bergvegger og blokker i selve gjelet som er
omkranset av granskog på begge sider. Granskogen ble undersøkt langs sørsiden av bekkekløfta til
hogstflatene ved dalbunnen der kløfta begynner å
grave seg ned. Bekkekløfta er omtrent 300 m lang.
Berggrunnen består av kalkspatmarmor (NGU
2005). Dette er en bergart rik på tilgjengelige
næringsstoffer. Området har en gjennomsnittlig
årsnedbør fra 1500 til 2000 mm (Førland 1993) og
ligger i mellomboreal vegetasjonssone i klart
oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).

Lavfloraen på de kalkrike bergene ved elva var
ikke spesielt artsrik, bl.a. på grunn av frodig
mosedekke, men enkelte typiske kalkindikatorer
ble påvist som matt alvelav Mycobilimbia tetramera åregrønnever Peltigera leucophlebia og vanlig skållav Solorina saccata. Mest interessant her
var kanskje frynsehinnelav Leptogium tenuissimum og Porpidia superba som begge er forholdsvis lite samlet i Norge, men som forekommer spredt i kalkområder i hele landet.
På overrisla berg på elvebredden ble bekkekartlav
Rhizocarpon lavatum påvist sammen med rustblokklav Porpidia melinodes. Direkte på marmor
vokste ganske mye av en pyrenokarp art i slekta
Polyblastia. Materialet er trolig P. cupularis selv
om sporene er i øvre sjikt av variasjonsbredden
for arten. Arter i denne slekta er lite samlet og
studert i Norge, men P. cupularis er neppe
sjelden.

Granskogen langs bekkekløfta var av lågurt-, storbregne-, til høgstaudeutforming. Selve skogen var
sterkt kulturpåvirket og manglet gamle og grove
trær. Liggende død ved var dårlig representert og
innslaget av løvtrær var lite. De mest interessante
karplantene var vårerteknapp Lathyrus vernus,
smørtelg Oreopteris limbosperma og skogvikke
Vicia sylvatica. Nede i selve bekkekløfta var
karplantefloraen straks mer interessant og her

Den epifyttiske lavfloraen virket generelt mindre
frodig her enn lenger opp mot Årnengfossen. På
rognetrær var lungeneversamfunnet utviklet med
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ble brukt her. Bekkekløfta er omtrent 400 m lang.
Berggrunnen består av kalkstein (NGU 2005).
Dette er en bergart rik på tilgjengelige næringsstoffer. Området har en gjennomsnittlig årsnedbør
rundt 1000 mm (Førland 1993) og ligger i mellomboreal vegetasjonssone i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).

lungenever Lobaria pulmonaria og vrengearter
Nephroma spp som dominerende arter. Mest
interessante enkeltfunn var likevel gullprikklav
Pseudocyphellaria crocata (fig. 2E) som ble
påvist sparsomt på ett rognetre i den bratte
skråninga litt ovenfor den trangeste delen av gjelet
(fig. 3). Arten er rødlista i kategori VU (Timdal et
al. 2006).

Skogen på begge sider av kløfta var dominert av
gran. På vestsida dannet granskogen en smal
stripe langs kløfta. Skogen var en kulturpåvirket
blåbær-småbregnegranskog. Det var noe innslag
av løvtrær spesielt nærmest kløfta. Det var lite
innslag av gamle grove trær og liggende død ved.
Den mest interessante floraen fant vi på bergveggene fra kanten og ned mot bunnen av kløfta.
Artene som vokste her var næringskrevende, men
ellers var det en blanding av fjell og lavlandsarter
som for eksempel grønnburkne Asplenium viride,
hårstarr Carex capillaris, fjell-lok Cystopteris montana, dvergsnelle Equisetum scirpoides, kalktelg
Gymnocarpium robertianum, fjellrapp Poa alpina, gulsildre Saxifraga aizoides og krattfiol Viola
mirabilis. På østsida var skogen yngre og mer åpen,

Naturtyper og verdi: Bekkekløft A.

3.5 Bekkekløft i Ramsåa, Verdal kommune
Bekkekløfta i Ramsåa ligger i Verdal kommune,
Nord-Trøndelag og ble undersøkt langs elva fra
UTMWGS84 32V PR 297, 674 til PR 295, 677
(kartblad 1722 III, 220-260 moh.). Bekkekløfta er
trang og faller fra sør mot nord. Den har tildels
svært bratte vegger og var kun tilgjengelig for
fullstendige undersøkelser i den nordligste delen
hvor den begynner å åpne seg. Langs kløfta ble
mindre bergvegger og skogen undersøkt. Bekkekløfta ble undersøkt på begge sider. Vestsida ble
vurdert som mest interessant og det meste av tiden

Figur 3. Forekomst av gullprikklav Pseudocyphellaria crocata ved Kvernelva i Høylandet kommune. Utsnitt av
kartblad 1824 IV, Kongsmoen.
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S. cuspiduligera, svaiblygmose Seligeria brevifolia og huleblygmose S. donniana. Begge artene
av krokodillemose Conocephalum conicum og C.
salebrosum (Szweykowski et al. 2005) ble registrert og de vokste også sammen.

og av lågurtutforming. Her vokste bl.a. hengeaks
Melica nutans, knerot Goodyera repens, markjordbær Fragaria vesca, flekkmure Potentilla
crantzii og mer kalktelg.
Mosefloraen i Tromsdalen er tidligere undersøkt
av Frisvoll (1977), men bekkekløfta i Ramsåa ble
ikke undersøkt. Undersøkelsen viste at området
generelt har en veldig artsrik moseflora og Frisvoll (1977) angir 359 arter.

Den epifyttiske lavfloraen i området var ikke
spesielt frodig, men det forekom flere interessante
arter. På noen få rognetrær på vestsida av elva var
det noen mindre forekomster av lungeneversamfunn med bl.a. lungenever Lobaria pulmonaria, skrubbenever L. scrobiculata, glattvrenge
Nephroma bellum, stiftfiltlav Parmeliella triptophylla og skålfiltlav Protopannaria pezizoides.

Epifyttfloraen for moser langs bekkekløfta var
triviell og bare vanlige arter ble registrert. Det er
trolig for tørt til at epifyttene trives. Dette skyldes
trolig at de smale skogkantene langs kløfta ikke
beskytter noe særlig mot uttørking.

I en liten skogrest med gamle grantrær (resten var
nylig hogd) lengst sør på vestsida var det velutvikla samfunn med gammelgranlav Lecanactis
abietina og kattefotlav Arthonia leucopellaea.
Assosiert med disse på et par grantrær forekom
også Chrysothrix chrysophthalma og meldråpelav
Cliostomum leprosum. Sistnevnte er rødlistet som
VU (Timdal et al. 2006). På grankvister kan
nevnes fuktighetskrevende arter som skrukkelav
Platismatia norvegica og brun korallav Sphaerophorus globosus. I samme skogrest ble også
rustdoggnål Sclerophora coniophaea påvist sparsomt på basis av et par grantrær, mens huldrelav
Gyalecta friesii vokste i hulrom mellom granrøtter
et par steder. Begge er rødlistet som NT (Timdal
et al. 2006).

Det var forholdsvis lite liggende død ved og store
grove stokker på fuktig mark manglet. De mest
krevende artene var pusledraugmose Anastrophyllum hellerianum, fauskflik Lophozia longiflora og rødmuslingmose Mylia taylorii.
De mest spennende mosene fantes i tilknytning til
bergvegger med blygmose-arten Seligeria patula
som et høydepunkt. Arten er vurdert til kategori
EN på rødlista (Flatberg et al. 2006). Den er
tidligere kun kjent fra to lokaliteter i Norge og
begge er i Tromsdalen, Verdal kommune. Disse er
Ramsåsen og Bjølloberget, og her vokste arten på
bergvegger av kalkstein i granskog. Det nye funnet i en bekkekløft er derfor et nytt voksested for
arten. På lokaliteten i Ramsåsen var det to forekomster, mens det fra Bjølloberget var en. I
bekkekløfta i Ramsåa ble den funnet på to steder.
Også i Sverige er arten svært sjelden (EN) og den
er kjent fra fire lokaliteter; to på Gotland, en i Östergötland og en i Västmanland (Lönell 1998).
Også på de svenske lokalitetene er den angitt å
vokse på skyggefulle og fuktige bergvegger av
kalkstein. Endring av de lokale fuktighetsforholdene (hogst og vannstandsendringer) sammen
med bergverksdrift er trolig de største truslene
mot arten både i Norge og Sverige.

Lenger nedover langs elva vokste rike forekomster av Gyalecta jenensis på kalkrike berg,
mens bl.a. Caloplaca chrysodeta vokste på overhengende bergvegger. På en mosegrodd stokk
samt på noen graner vokste randkvistlav Hypogymnia vittata. En foreløpig ikke identifisert
sorediøs skorpe på et par granstammer her kan
vise seg å være en ubeskrevet art.
Av skorpelav på løvtrær må spesielt nevnes de to
knopplavartene Biatora hypophaea og B. toensbergii som ble påvist på gråor. Begge er
plantegeografisk interessante ved å tilhøre Trøndelagselementet (Printzen 1995, Holien & Tønsberg 1996, Printzen & Tønsberg 1999), men er
ikke rødlistet. Ellers på rogn kan nevnes skålkorkje Ochrolechia szatalaensis, Pertusaria leioplaca og P. sommerfeltii.

Som hos karplantene var det også blant mosene
innslag av typiske fjellarter som vortesliremose
Timmia norvegica. Ellers var bergveggene dominert av mer typiske kalkbergsamfunn med bl.a.
spindelmose Cololejeunea calcarea, hakemose
Campylophyllum halleri, kammose Ctenidium
molluscum, hinnetrollmose Cyrtomnium hymenophylloides, rødhøstmose Orthothecium rufescens,
nålepute-mose Plagiopus oederianus, kalktvebladmose Scapania calcicola, spriketvebladmose

På østsida av elva var skogen yngre og lavfloraen
fattigere. Likevel ble hvithodenål, Chaenotheca
gracilenta påvist et par steder her i hulrom under
overhengende røtter og på lignum under over11

Av død ved var det noe i søkket ved siden av
hovedkløfta og her vokste bl.a. pusledraugmose
Anastrophyllum hellerianum, piggtrådmose Blepharostoma trichophyllum, blygglefsemose Cephalozia leucantha og rødmuslingmose Mylia
taylorii og sagtvebladmose Scapania umbrosa.

hengende kalkrikt berg. Arten er rødlistet som NT
(Timdal et al. 2006). Ellers kan nevnes pionearten Arthrorhaphis citrinella på ei rotvelte og
Bacidia circumspecta på einer samt en Chaenothecopsis som tilhører ”pusilla-komplekset”.
På en stor fattig blokk i skogen kan ellers nevnes
vanlige, men lite samlete arter som skjellrødbeger
Cladonia metacorallifera og Pertusaria geminipara.

Også her som bekkekløfta i Ramsåa var det de
kalkrike bergveggene som hadde den best utviklede mosefloraen. Det var mange av de samme
artene som også vokste her som spindelmose
Cololejeunea calcarea, hakemose Campylphyllum halleri, kammose Ctenidium molluscum, hinnetrollmose Cyrtomnium hymenophylloides, storbust Ditrichum gracile, storklokkemose Encalypta
streptocarpa, piskflik Lophozia heterocolpos, rødhøstmose Orthothecium rufescens, nålepute-mose
Plagioupus oederianus, kalktvebladmose Scapania calcicola og huleblygmose S. donniana.

Naturtyper og verdi: Bekkekløft A.

3.6 Svartfossen i Merkesbekken, Verdal kommune
Svartfossen i Merkesbekken (UTMWGS84 32V PR
297, 670, kartblad 1722 III, 280 moh.) ligger i
Verdal kommune, Nord-Trøndelag. Svartfossen
har et fall på omkring 7 m og det er en stabil
sprutsone inne i en trang kløft. Kløfta er veldig
smal og det kommer svært lite lys ned på
bergveggene i de indre og smaleste delene. På
østsiden av kløfta er det en mindre, mer åpen og
skogbevokst kløft med lave bergvegger og noe
død ved som også ble undersøkt. Dette er trolig et
gammelt bekkeløp. Begge køftene ligger vendt
mot nord. Berggrunnen består av kalkstein (NGU
2005). Dette er en bergart rik på tilgjengelige
næringsstoffer. Området har en gjennomsnittlig
årsnedbør rundt 1000 mm (Førland 1993) og
ligger i mellomboreal vegetasjonssone i svakt
oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).

Dette er en svært liten lokalitet med få aktuelle
substrattrær noe den epifyttiske lavfloraen bar
preg av. Likevel forekom noen interessante arter.
På noen granstammer i søkket øst for hovedkløfta
vokste gammelgranlav Lecanactis abietina relativt
sparsomt med innslag også av kattefotlav Arthonia leucopellaea og krukkenål Microcalicium
disseminatum. På grankvister forekom skrukkelav
Platismatia norvegica og brun korallav Sphaerophorus globosus. Mest interessant var likevel
hvithodenål Chaenotheca gracilenta og huldrelav
Gyalecta friesii som begge ble funnet i hulrom
under overhengende moser og røtter. De er begge
rødlistet i kategori NT (Timdal et al. 2006).

Det var sparsomt med vegetasjon i de indre delene
av kløfta inn mot fossen. Dette skyldes de dårlige
lysforholdene. Rundt åpningen av kløfta var det
ung og glissen granskog av småbregne-lågurt
utforming, som grenset mot en hogstflate i nord.
Her vokste arter som tyrihjelm Aconitum lycotonum, marikåpe Alchemilla sp., grønnburkne
Asplenium viride, gulstarr Carex flava, maigull
Chrysosplenium alternifolium, fjell-lok Cystopteris montana, geitsvingel Festuca vivipara, enghumleblom Geum rivale, gulsildre Saxifraga
aizoides, hestehov Tussilago farfara og fjellfiol
Viola biflora. I den skogbevokste kløfta øst for
hovedkløfta var det enkelte store grantrær og noe
død ved. Her var det dominans av moser på de
lave bergveggene. Rundt åpningen av hovedkløfta
var mer glissent med moser.

På skyggefulle, overhengende berg ble de leprøse
lavene Caloplaca chrysodeta og Lepraria eburnea
påvist sammen med minst to arter i grønnalgeslekta Trentepohlia. Sistnevnte grønnalger
opptrer som guloransje dusker og er ofte svært
godt utviklet ved fossefall. Ellers var det fine
forekomster av bekkekartlav Rhizocarpon lavatum på steiner i bekkefaret. På de kalkrike bergene
vokste ellers typiske kalkindikatorer som åregrønnever Peltigera leucophlebia og vanlig skållav Solorina saccata, men det ble ikke gjort mer
interessante funn her.
Naturtyper og verdi: Bekkekløft B, Fossesprutsone (dårlig utviklet).

På grunn av lite innslag av løvtrær var det en
svært begrenset epifyttflora på mosesiden.
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3.7 Ravine ved Ulvilla, Verdal kommune

særlig de granene som stod helt inntil større
løvtrær. Typiske arter var lungenever Lobaria
pulmonaria, skrubbenever L. scrobiculata, kystvrenge Nephroma laevigatum, grynvrenge N.
parile, lodnevrenge N. resupinatum, dvergfiltlav
Parmeliella parvula, stiftfiltlav P. triptophylla og
kystårenever Peltigera collina. Det ble ikke funnet
rødlistede cyanolaver, men tidligere er fossenever
Lobaria hallii (fig. 2F) påvist sparsomt i området
på ei stor selje (Timdal 2007). I og med at
ravinesystemet her er ganske omfattende og tida
var litt knapp er det overveiende sannsynlig at den
fortsatt finnes her.

Ravine ved Ulvilla (UTMWGS84 32V PR 375-377,
768-796, kartblad 1722 I, 100-120 moh.) ligger i
Verdal kommune, Nord-Trøndelag (fig. 2D). Denne ravinen ligger på leirgrunn og er forholdsvis
åpen. Den faller fra vest mot øst med en liten
bekk, men mangler sprutsoner. Det er en del berg
i dagen ved bekkeløpet, men ellers er ravinen
skogbevokst med gran og gråor som de dominerende treslagene. Marin leire er rik på tilgjengelige næringsstoffer, og den holder godt på
fuktighet noe som fører til en langsom fordamping
og lokalt høy luftfuktighet. Området har en gjennomsnittlig årsnedbør rundt 1000 mm (Førland
1993) og ligger i mellomboreal vegetasjonssone i
svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).

Av den øvrige floraen av makrolav på gran må
framheves rødlistearten trådragg Ramalina thrausta (VU) som ble påvist ganske sparsom på noen
trær. Ellers forekom randkvistlav Hypogymnia
vittata til dels vanlig samt groplav Cavernularia
hultenii og skrukkelav Platismatia norvegica.

Vegetasjonstypen varierte med fuktigheten og det
var antydning til forsumping i bunnen av ravinen,
mens det gikk over i høgstaude- og storbregne
samfunn opp langs sidene av ravinen. Vanlige
arter var bl.a. skogburkne Athyrium filix-femina,
trollurt Circaea alpina, sauetelg Dryopteris expansa, mjødurt Filipendula ulmaria, springfrø
Impatiens noli-tangere, bringebær Rubus idaeus
og skogstjerneblom Stellaria nemorum.

Skorpelavfloraen på tynne grankvister var også
artsrik og av de mest interessante nevnes
Arctomia delicatula, Bacidia arceutina, Biatora
hypophaea, granpensellav Gyalideopsis piceicola
og Micarea cinerea.
På granstammene var det rike forekomster av
gammelgranlav Lecanactis abietina med følgearter som kattefotlav Arthonia leucopellaea og
granbendellav Bactrospora corticola. Sistnevnte
er rødlistet i kategori VU (Timdal et al. 2006).

Epifyttiske moser som vokste på gråor var vanlige
arter som ryemose Antitrichia curtipendula,
hjelmblæremose Frullania fragilifolia, reipmose
Pterigynandrum filiforme, barkfrynse Ptilidium
pulcherrimum, krinsflatmose Radula complanata
og krusgullhette Ulota crispa.

Av knappenålslav ble det gjort funn av rustdoggnål Sclerophora coniophaea på basis av et
par store grantrær. Arten er kategorisert som NT i
rødlista (Timdal et al. 2006). Ved ett tilfelle
vokste den sammen med Opegrapha vulgata som
er en sørlig varmekjær art med nordgrense i NordTrøndelag (Timdal 2007), se også nedenfor.

Det var ikke mye død ved i ravinen, men det var
et par grove stokker som lå gunstig eksponert og
her vokste relativt krevende arter som råteflak
Calypogeia suecica og råteflik Lophozia ascendens, i tilegg til mer vanlige arter som piggtrådmose Blepharostoma trichophyllum, stubbeblonde Chiloscyphus profundus, broddglefsemose
Cephalozia bicuspidata, lurvflik Lophozia incisa,
fauskflik L. longiflora, sagtvebladmose Scapania
umbrosa og firtannmose Tetraphis pellucida.

Det ble ellers litt for knapp tid til en skikkelig
inventering av skorpelav på løvtrærne, men ved
ett tilfelle ble Rinodina sheardii påvist på ei gråor.
Arten har klar affinitet til kløfter og fossesprutlokaliteter (Mayrhofer & Moberg 2002, Hassel &
Holien 2006, Timdal 2007), se også nedenfor.

På stein i bekken vokste svullbekkmose Hygrohypnum alpestre som ikke har mange innsamlinger fra Nord-Trøndelag og ingen tidligere fra
Verdal.

Naturtyper og verdi: Kystgranskog/Sumpskog A.

3.8 Dillfossen i Inna, Verdal kommune

Den epifyttiske lavfloraen i området var ganske
frodig og velutviklet. I denne rike skogtypen var
lungeneversamfunnet godt utviklet både på store
løvtrær (gråor, selje og rogn) og på grantrærne,

Dillfossen i Inna er en stor lokalitet (det
undersøkte området strekker seg fra UTMWGS84
32V PR 356, 738 til PR 364, 735 kartblad 1722 I,
40-150 moh.) som ligger i Verdal kommune,
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Skogen bestod her hovedsakelig av gran, med til
dels mye ungskog men det var også enkelte eldre
trær. Det var også en del innslag av løvtrær (selje,
gråor og rogn). Det var ingen vegetasjonstyper
med stor utstrekning her, men det var stedvis rikt
og fuktig og partier med høgstaudeskog.

Nord-Trøndelag (fig. 2C). Elvestrekningen har et
fall mot nordøst. Hele strekningen er omtrent en
km lang og det var sørøstsiden av elva som ble
undersøkt, ettersom den virket mest interessant.
Selv om hele strekningen bør ses i sammenheng,
var det tre partier som pekte seg ut som de mest
interessante. Det første er i den sørlige delen av
undersøkelsesområdet hvor det var flere fossefall
med stabile sprutsoner, det andre var i den midtre
delen av området og det tredje helt i nord like før
Inna møter Kverna. Berggrunnen består av
grønnstein og grønnskifer (NGU 2005). Dette er
bergarter middels rike på tilgjengelige næringsstoffer. Området har en gjennomsnittlig årsnedbør
rundt 1000 mm (Førland 1993) og ligger i mellomboreal vegetasjonssone i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).

Epifyttfloraen for moser var best utviklet ved
hovedfallet og selv om ingen sjeldne arter ble
registrert var det frodige og relativt artsrikt. Noen
av artene som ble registrert var gulbånd Metzgeria
furcata, flatfellmose Neckera complanata, hårjamnemose Plagiothecium piliferum og kystkransmose Rhytidiadelphus loreus. Hårjamnemose er en art som tidligere er lite samla i NordTrøndelag. Kystkransmose er normalt en skogbunnsart, men her trivdes den epifyttisk og den
reproduserte seg, noe som understreker de gode
fuktighetsforholdene på denne lokaliteten.

Vegetasjonen på sørøstsida av elva var variert og
vekslet fra frodig høgstaudeskog til tørrere og
fattigere blåbærgranskog. Skogen var delvis sterkt
påvirket av hogst og granplanting og det var lite
liggende død ved langs elva. Død ved forekom i
hovedsak i form av stubber og noen løvtrær. Det
er flere fuktige bergvegger langs elva og helt i
nordøst var det også grov blokkmark.

Mosefloraen knyttet til død ved var ganske triviell
og de mest krevende artene var pusledraugmose
Anastrophyllum hellerianum, fauskflik Lophozia
longiflora og fingersaftmose Ricardia palmata.
Ellers var det vanlige arter som piggtrådmose
Blepharostoma trichophyllum, stubbeblonde Chiloscyphus profundus, broddglefsemose Cephalozia bicuspidata, skogkrekmose Lepidozia reptans, lurvflik Lophozia incisa, sagtvebladmose
Scapania umbrosa og firtannmose Tetraphis pellucida.

Delområde sør
Området ved hovedfallet, sørvestlige del av
undersøkelsesområdet, hadde stabile sprutsoner
og var skogbevokst. Skogen bestod hovedsakelig
av ung granskog, men med innslag av enkelte
gamle grantrær og endel eldre rogn og selje. Det
var her stabil luftfuktighet og det vokste mye
epifytter på trærne. Vegetasjonen varierte mye og
det var betydelig innslag både av høgstaude- og
storbregneskog. Her var det også noen lave bergvegger.

Mosefloraen tilknyttet bergvegger var ganske
artsrik, men bergrunnen er en begrensende faktor
og mange typiske kalkarter var ikke representert.
Begge krokodillemoseartene (Conocephalum conicum og C. salebrosum) ble registrert flere steder
og vokste til dels sammen på fuktig jord ved basis
av bergvegger. Typiske arter på bergveggene var
fettmose Aneura pinguis, skortejuvmose Anoectangium aestivum, rødmesigmose Blindia acuta,
sumplundmose Brachythecium rivulare, bekkevrangmose Bryum pseudotriquetrum, sildremose
Dichodontium pellucidum, puteplanmose Distichium capillaceum, berghinnemose Plagiochila
porelloides, bekketvebladmose Scapania undulata, huleblygmose Seligeria donniana og svaiblygmose Seligeria brevifolia.

Delområde midt
Det var et interessant område i den midtre delen
av undersøkelsesområdet. Her var granskogen
hogd bortsett fra noen få trær nede ved elva og det
var stort oppslag av unge løvtrær (gror, selje og
rogn), men enkelte gamle løvtrær stod også igjen.
Topografien var her relativt flat og uten bergvegger. Vegetasjonen var rik og bestod hovedsakelig av høgstauder som turt Cicerbita alpina,
mjødurt Filipendula ulmaria, strutseving Matteuccia struthiopteris, bringebær Rubus idaeus og
vendelrot Valeriana sambucifolia.

Den epifyttiske lavfloraen i området var frodig,
særlig gjelder det området i nærheten av hovedfallet hvor lungeneversamfunnet var svært velutviklet både på løvtrær (gråor, selje og rogn) og på
kvistrike grantrær inntil. Dominerende arter var
lungenever Lobaria pulmonaria, skrubbenever L.

Delområde nord
Denne delen av elvebredden er svært ulendt med
bergvegger, stor blokkmark og variert topografi.
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den ble påvist på minst 4 grantrær hvorav én i
direkte tilknytning til selve sprutsonen. To av
trærne stod i umiddelbar nærhet til store løvtrær
(selje og rogn) og det er overveiende sannsynlig at
arten vokser lenger opp også på disse trærne.
Videre nedover langs elva ble gullprikklav påvist
på ei selje og ei rogn. Rund porelav er ikke
rødlistet, men regionalt sjelden. Den ble påvist
ved hovedfallet på totalt minst 4 grantrær. Begge
artene er svært sjeldne på østsida av Trondheimsfjorden og er her sannsynligvis avhengig av
kløfter og fosselokaliteter.

scrobiculata, vrengelavarter Nephroma spp. og
stiftfiltlav Parmeliella triptophylla. Frodigheten
var fullt på høyde med de fineste lokalitetene av
boreal regnskog lenger vestover i regionen, riktignok på et forholdsvis begrenset areal. Lungeneversamfunnet fantes også ganske godt utviklet på
en del løvtrær videre nedover langs elva, men her
var skogen generelt sterkere påvirket av hogst.
Av andre fuktighetskrevende og mer oseaniske
cyanolaver kan nevnes puteglye Collema fasciculare, vanlig blåfiltlav Degelia plumbea, kystfiltlav Pannaria rubiginosa og kystårenever Peltigera collina. Grynfiltlav Pannaria conoplea
opptrådde sparsomt på rogn i nærheten av ei lita
sideravine lengst nord i lokaliteten.

Hengelavene var også godt representert i området
bl.a. med rødlistearten trådragg Ramalina thrausta
(VU) som ble påvist på noen grantrær ved
hovedfallet, noe mer sparsom ved bekkeutløpet
lengst nord i lokaliteten. Dessuten var det velutvikla strylavsamfunn, særlig i kronene av de store
løvtrærne, med narrepiggstry Usnea wasmuthii
som den mest interessante arten. Den er forholdsvis lite samlet i Norge, tydeligvis med en
spredt utbredelse, men er neppe sjelden.

Mest interessante cyanolaver fra området var
likevel gullprikklav Pseudocyphellaria crocata
(fig. 2G) og rund porelav Sticta fuliginosa. Gullprikklav er rødlistet i kategori VU (Timdal et al.
2006) og ble påvist 3 steder i lokaliteten (se fig.
4). Størst forekomst var omkring hovedfallet hvor

Figur 4. Forekomstene av gullprikklav Pseudocyphellaria crocata ved Dillfossen i Verdal kommune. Utsnitt av
kartblad 1722 I, Vuku.
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Lavfloraen på død ved i området var forholdsvis
fattig og triviell med et par unntak. På en stor
granstubbe i et eldre plantefelt mellom stien og
gammelskogen nær hovedfallet vokste velutviklet
materiale av den uanselige arten Bryophagus
gloeocapsa. Arten vokser vanligvis på moser, men
opptrer av og til på død ved. Den er svært lite
samlet i Norge, men som så mange små arter kan
den nok være oversett. Dessuten vokser den
samme ubeskrevne arten i slekta vedskriftlav
Xylographa som er omtalt fra Grongstadfossen.

Av øvrige fuktighetskrevende makrolav nevnes
kun randkvistlav Hypogymnia vittata som ble
påvist på minst ti grantrær. Arten er å betrakte
som en sumpskogsart med noe østlig tendens i
Trøndelag.
Floraen av knappenålslav var stort sett ganske
triviell med unntak av hvithodenål Chaenotheca
gracilenta som ble funnet lengst nord i lokaliteten
på stein i hulrom under røtter av ei stor gran.
Arten er oppført i rødlista i kategori NT (Timdal
et al. 2006) og er generelt knyttet til rike skogtyper.

På noen overhengende bergvegger i lokaliteten
vokste blant annet blodøyelav Haematomma
ochroleucum og Schismatomma umbrinum. Begge
er å betrakte som vanlige arter i dette habitatet.

Gammelgranlav Lecanactis abietina fantes godt
utviklet på granstammer, særlig nær hovedfallet,
noe mer sparsomt lengst nord. Begge steder var
den ledsaget av kattefotlav Arthonia leucopellaea.
På granbasiser forekom den rikskogstilknyttede
arten vinflekklav Arthonia vinosa. På gran i sprutsonen vokste Rinodina sheardii, en art som
tydeligvis trives ved fossefall, også påvist ved
Granfossen (Hassel & Holien 2006), se også
lokalitetene Ulvilla og Sonfossen.

Totalt sett var dette en rik lavlokalitet med forekomster av fire rødlistearter og flere, både regionalt og nasjonalt sjeldne eller lite samlete arter.
Naturtyper og verdi: Fossesprutsone A.

3.9 Sonfossen i Sona, Stjørdal kommune

På grankvister forekom flere fuktighetskrevende
arter, bl.a. rognelundlav Bacidia absistens, Bacidia arceutina og granpensellav Gyalideopsis
piceicola. Førstnevnte er en oseanisk art som
normalt forekommer på løvtrestammer ellers i
Trøndelag. Den er rødlistet i kategori VU (Timdal
et al. 2006). Mest overraskende var likevel funn
av Fellhanera bouteillei. Den hører økologisk sett
til de bladboende lavene som er best utviklet på
vintergrønne blader i tempererte og subtropiske
regnskoger. Fellhanera bouteillei er observert i
Norge bare én gang tidligere i nærheten av Kristiansand for over 50 år siden hvor den ble funnet
på nåler av gran (Timdal 2007). Arten er rødlistet
som NT i Sverige hvor den vokser på gran (nåler
og tynne kvister) samt på blad og kvister av blåbær og tyttebær (Santesson et al. 2004, Gärdenfors 2005). Arten kan nok være noe oversett i
Norge selv om den har vært aktivt ettersøkt.

Bekkekløft i Kvernelva (UTMWGS84 32V PR 143144, 312-313, kartblad 1721 IV, 140-180 moh.)
ligger i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag (fig.
2A). Sonfossen faller mot nord og har et fall på
omkring 40 m. Det er en stabil sprutsone mot
østsida av elva. På østsida er det noe spredt
tresetting av gran og gråor og flere fuktige bergvegger og blokker. Det meste av tiden ble brukt på
denne siden. Vestsida er tresatt og med noen lave
bergvegger og blokker ved dalbunnen. Berggrunnen består i hovedsak av grønnstein og grønnskifer, men helt nede ved elva er det innslag av
grågrønn fylitt og gråvakke (NGU 2005). Dette er
bergarter middels rike på tilgjengelige næringsstoffer. Området har en gjennomsnittlig årsnedbør
rundt 1200 mm (Førland 1993) og ligger i mellomboreal vegetasjonssone i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).

Skorpelavfloraen på løvtrær var også forholdsvis
artsrik i området. På gråorstammer dominerte
arter som bleik knopplav Biatora efflorescens og
kornbønnelav Buellia griseovirens mens vanlig
skriftlav Graphis scripta og barkravnlav Lopadium disciforme forekom spredt. På rogn lengst
nord i lokaliteten ble oseaniske arter som Biatora
toensbergii, stor fløyelslav Megalaria grossa og
grynfløyelslav M. pulverea påvist samt den
sørlige arten Opegrapha vulgata.

Lokaliteten var variert og det fantes rike vegetasjonstyper som høgstaudeskog med mye turt
Cicerbita alpina og storbregner, men også med
innslag av mer nitrofile arter som geitrams
Epilobium angustifolium og bringebær Rubus
idaeus. Det var også velutviklede fosseenger ned
mot fossen. Her vokste bl.a. tyrihjelm Aconitum
lycotonum, marikåpe-arter Alchemilla spp., geitsvingel Festuca vivipara, mjødurt Filipendula
ulmaria, kvitmaure Galium boreale, skogstorkenebb Geranium sylvaticum, jåblom Parnassia
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palustris, hengeving Phegopteris connectilis,
tågebær Rubus saxatilis, bergfrue Saxifraga cotyledon, dvergjamne Selaginella selaginoides, gullris Solidago virgaurea, fjellfrøstjerne Thalictrum
alpinum, fuglevikke Viccia cracca og fjellfiol
Viola biflora. I de mest fossesprututsatte områdene nede ved fossen var det stort sett moser som
dominerte.

lokale fuktighetsforholdene på moderat fosserøykutsatte blokker er kanskje ikke så ulik de på
liggende død ved nær en bekk/elv. Begge artene
vokste sammen med skavlmose Eremonotus
myriocarpus.
Den mest interessante epifyttiske lavfloraen i
området var knyttet til noen få, ganske små, men
ikke spesielt unge, sturende, kvistrike graner som
stod i sprutsonen fra fossen langs ryggen på
østsida av elva (fig. 5). Her vokste noen få eksemplarer (fire talli observert) av rødlistearten (VU)
gullprikklav Pseudocyphellaria crocata (fig. 2G)
på ei gran. Her var lungeneversamfunnet ganske
godt utviklet med arter som vanlig blåfiltlav
Degelia plumbea, lungenever Lobaria pulmonaria, skrubbenever L. scrobiculata, grynvrenge
Nephroma parile, kystfiltlav Pannaria rubiginosa,
stiftfiltlav Parmeliella triptophylla og skålfiltlav
Protopannaria pezizoides.

Epifyttfloraen på mosesida bestod kun av vanlige
arter og det var også sparsomt med løvtrær rundt
fossen. Død ved elementet var fraværende på
grunn av mangel på voksesteder.
Mosefloraen i fosserøyksamfunnene nede ved
elva var ganske artsrik og med dominans av svakt
oseaniske arter som småstylte Bazzania tricrenata
og heigråmose Racomitrium lanuginosum. Ellers
var de typiske artene fettmose Aneura pinguis,
skortejuvmose Anoectangium aestivum, eplekulemose Bartramia pomiformis, rødmesigmose Blindia acuta, stjernemose-arten Campylium protensum, kammose Ctenidium molluscum, sprikesleivmose Jungermannia obovata, skøytmose Preissia
quadrata, bekketvebladmose Scapania undulata,
rødmakkmose Scorpidium revolvens, bleiktujamose Thuidium delicatulum og storhoggtann Tritomaria quinquedentata.

På de samme grantrærne forekom videre skorpelavarter som rognelundlav Bacidia absistens,
melkantlav Lecanora farinaria, Normandina acroglypta, Pertusaria albescens og Rinodina sheardii. Rognelundlav er rødlistet i kategori VU
(Timdal et al. 2006), mens R. sheardii er en typisk
fossesprutart (se foran).

Svanenikke Pohlia elongata og stråmose Anomobryum filiforme er to arter som er lite samlet i
Nord-Trøndelag, men som forekom med gode
bestand ved fossen.

Gammelgranlav Lecanactis abietina forekom på
noen få grantrær, men var generelt dårlig utviklet.
Det samme gjaldt floraen av knappenålslav der
bare vanlige arter ble påvist som for eksempel
hvitringnål Calicium glaucellum på en granstubbe.
Like nedenfor de nevnte grantrærne stod noen
mindre gråorer. Her forekom skorpelavarter som
Lecanora argentata, skålkorkje Ochrolechia
szatalaensis, Pertusaria alpina og Rinodina exigua. De to sistnevnte er begge sjeldne arter på
landsbasis. For Pertusaria alpina er dette det
tredje funnet i Trøndelag mens Rinodina exigua er
ny for regionen.

Bergene på vestsida av fossen var tørrere og
fattigere og mosefloraen var her ganske triviell
med arter som fjellpolstermose Amphidium
lapponicum, sigdknausing Grimmia hartmanii og
krusknausing G. torquata.
På eksponerte blokker som lå i utkanten av
fosseprutsonen ved elva i dalbunnen var det fine
pionersamfunn av levermoser og her vokste rødlisteartene fjellsleivmose Jungermannia borealis
og råtetvebladmose Scapania carinthiaca. Fjellsleivmose har fra før bare fem funn i Norge, men
kunnskapen om arten er mangelfull og den er
derfor plassert i kategorien DD (Flatberg et al.
2006). Råtetvebladmose er fra før kjent fra en
lokalitet i Alvdal og to i Oppdal. På alle lokalitetene vokste den på liggende død ved nær
elvebredder (Hassel et al. 2006). Råtetvebladmose
er plassert i kategorien EN (Flatberg et al. 2006),
og er rødlistet også i Sverige og Finland. Det nye
funnet på fuktig berg var overraskende, men de

Lavfloraen på berg og blokker ved elva ble også
registrert. På kalkrike sildreberg i sprutsonen på
østsida forekom blant annet Gyalecta jenensis og
Polyblastia cruenta. Sistnevnte er en liten pyrenokarp art som er lite samlet, men neppe sjelden.
Videre på blokker ved elvebredden vokste ganske
mye av en blokklavart som trolig er Porpidia
flavocruenta. Arten er nylig beskrevet, men er
sannsynligvis vanlig i fuktige habitat langs vassdrag og på ferkskvannstrender (Fryday 2005).
Ellers forekom her Ionaspis lacustris og rustblokklav Porpidia melinodes.
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Figur 5. Forekomst av gullprikklav Pseudocyphellaria crocata ved Sonfossen i Stjørdal kommune. Utsnitt av
kartblad 1721 IV, Flornes.

middels rik på tilgjengelige næringsstoffer. Området har en gjennomsnittlig årsnedbør rundt 1200
mm (Førland 1993) og ligger i mellomboreal
vegetasjonssone i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).

På berg ved elvebredden på vestsida av elva
forekom småfiltlav Fuscopannaria leucophaea
samt Pertusaria lactea og Porpidia speirea som
alle foretrekker ganske rike bergarter. Helt i
elvekanten vokste kulesaltlav Stereocaulon pileatum ganske velutviklet.

Skogen langs bekken var dominert av gran med
innslag av gråor nærmest bekken. Den var sterkt
kulturpåvirket og det var ikke innslag av gamle
trær. Vegetasjonen var rik og høgstaudesamfunn
fantes flere steder langs bekken med arter som
tyrihjelm Aconitum lycotonum, sløke Angelica
sylvestris, sumphaukeskjegg Crepis paludosa, turt
Cirerbita alpina, strutseving Matteuccia struthiopteris og skogstjerneblom Stellaria nemorum.

Naturtyper og verdi: Fossesprutsone A.

3.10 Fagerbekken, Stjørdal kommune
Fagerbekken (UTMWGS84 32V PR 141-142, 307,
kartblad 1721 IV, 190-220 moh.) ligger i Stjørdal
kommune, Nord-Trøndelag. Bekken ligger ovenfor Sonfossen og faller fra vest mot øst og
området langs bekken er dominert av granskog.
Det var i tillegg noen bergvegger hvor bekken
smalner til en liten kløft i den vestligste delen av
det undersøkte området. Vannføringen var lav ved
undersøkelsestidspunktet og ingen sprutsoner ble
observert. Berggrunnen består av grønnstein og
grønnskifer (NGU 2005). Dette er en bergart

Epifyttfloraen var dårlig utviklet på mosesida, noe
som nok skyldes lite innslag av løvtrær.
Det var noe død ved langs bekken og mosefloraen
var middels rik men uten de mest krevende artene.
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Arter som ble registrert var råtedraugmose
Anastrophyllum michauxii, piggtrådmose Blepharostoma trichophyllum, broddglefsemose Cephalozia bicuspidata, blygglefsemose C. leucantha og
sagtvebladmose Scapania umbrosa.

4 Oppsummering
Biologisk kartlegging av fosser med hovedvekt på
moser og lav er gjennomført på ti lokaliteter i
kommunene Høylandet (4), Verdal (4) og Stjørdal
(2). Undersøkelsen viser at det er stor variasjon
mellom de undersøkte lokalitetene når det gjelder
forekomst av arter. Dette er et resultat av flere
faktorer, men stabilitet i fuktighetsforholdene,
treslagssammensetning og berggrunn er tre viktige
faktorer. Oversikt over naturtyper, rødlistearter og
andre uvanlige arter er gitt i tabell 1.

Lengst vest hvor det er en liten kløft vokste en del
moser på bergveggene, og representert var arter
som juvskortemose Anoectangium aestivum, eplekulemose Bartramia pomiformis, puteplanmose
Distichium capillaceum, puslingmose Hygrobiella
laxifolia, rottehalemose Isothecium alopecuroides,
putevrimose Tortella tortuosa, berghinnemose
Plagiochila porelloides, storhoggtann Tritomaria
quinquedentata.

Det ble registrert fire rødlistearter av moser, alle
knyttet til fuktige berg, blygmose-arten Seligeria
patula, nurkblygmose Seligeria pusilla, fjellsleivmose Jungermannia borealis og råtetvebladmose
Scapania carinthiaca. De mest krevende arter
knyttet til liggende død ved var råteflak Calypogeia suecica og råteflik Lophozia ascendens,
ellers ble også pusledraugmose Anastrophyllum
hellerianum, fauskflik Lophozia longiflora og
fingersaftmose Riccardia palmata registrert. Den
epifyttiske mosefloraen var ikke spesielt velutviklet på de undersøkte lokalitetene og det mest
spennende artsfunnet var hårjamnemose Plagiothecium piliferum. Den fuktighetskrevende og
oseaniske heimosen Anastrepta orcadensis ble
registrert på en lokalitet.

På noen rikere blokker i bekken vokste de mer
næringskrevende artene gullklokkemose Encalypta ciliata og reipblomstermose Schistidium
frigidum.
Floraen av epifyttiske lavarter var forholdsvis
fattig her, men randkvistlav Hypogymnia vittata
forekom ganske rikelig på en del grantrær,
sporadisk også på stammer av gråor. Ellers forekom vrangskjegg Bryoria implexa, skrukkelav
Platismatia norvegica og brun korallav Sphaerophorus globosus spredt på noen grantrær.
Lungeneversamfunnet forekom sparsomt, men på
noen kvistrike grantrær i den rikeste skogen
vokser arter som skrubbenever Lobaria scrobiculata, glattvrenge Nephroma bellum, kystvrenge N. laevigatum, grynvrenge N. parile,
lodnevrenge N. resupinatum og kystårenever Peltigera collina.

Totalt ble det registrert ni rødlistearter av lav i
lokalitetene. Av disse er rognelundlav Bacidia
absistens, granbendellav Bactrospora corticola,
fossenever Lobaria hallii, gullprikklav Pseudocyphellaria crocata og trådragg Ramalina
thrausta eksklusive epifytter. Alle ble påvist på
gran. Rustdoggnål Sclerophora coniophaea ble
påvist på basis av store grantrær i rik skog, men
opptrer mange steder ellers vel så ofte på stående
død ved. Langnål Chaenotheca gracillima opptrer
nesten bare på død ved, i dette tilfellet på høgstubber av gråor som er det vanligste substratet for
arten i Trøndelag. Hvithodenål Chaenotheca gracilenta ble registrert i hulrom under overhengende
røtter, men opptrer mange andre steder også på
stående død ved. Huldrelav Gyalecta friesii er en
typisk ”huleboer” som oftest vokser i hulrom
under overhengende røtter og lignende.

Gammelgranlav Lecanactis abietina forekom på
noen få grantrær, men var dårlig utviklet og det
manglet interessante følgearter.
På kalkrike blokker ved bekken vokste bl.a.
kalkpolster Cladonia symphycarpia, småfiltlav
Fuscopannaria leucophaea, åregrønnever Peltigera leucophlebia, kalknever P. venosa, fingernever
P. polydactylon og skålfiltlav Protopannaria
pezizoides.
På død ved i bekkefaret vokste den samme
ubeskrevne arten i slekta vedskriftlav Xylographa
som er omtalt både for Grongstadfossen og
Dillfossan.

I tillegg til de rødlistede lavartene ble det gjort
funn av flere, både nasjonalt og regionalt sjeldne
arter. Fellhanera bouteillei er ikke funnet i Norge
på over 50 år. Den ble funnet på grankvister på én
lokalitet. Dessuten ble seks arter med færre enn ti
funn i Norge påvist. Bacidia arceutina, Rinodina

Naturtyper og verdi: Bekkekløft (dårlig utviklet).
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exigua og Rinodina sheardii er alle epifytter.
Sistnevnte ser ut til å være en typisk ”fosseart”.
Bryophagus gloeocapsa opptrer oftest på døde
moser, men ble i denne undersøkelsen funnet på
død ved. Porpidia hydrophila og Stereocaulon
subdenudatum er begge steinboende arter som er
mer eller mindre knyttet til sildreflater.

Tabell 1. Oppsummering med viktige naturtyper og artsforkomster på de undersøkte lokalitetene i NordTrøndelag.

Lokalitet

Naturtype, verdi

Rødlistearter (status)

Uvanlige arter

Grongstadfossen,
Høylandet
Skogafossen,
Høylandet
Årnengfossen,
Høylandet

Fossesprutsone, A

Chaenotheca gracillima (NT)
Lobaria hallii (VU)

Calypogeia suecica
Porpidia hydrophila
Stereocaulon subdenudatum

Bekkekløft i
Kvernelva,
Høylandet
Bekkekløft i
Ramsåa, Verdal

Bekkekløft A

Pseudocyphellaria crocata (VU)
Seligeria pusilla (NT)

Bekkekløft A

Svartfossen,
Verdal
Ravine ved
Ulvilla, Verdal

Bekkekløft B
Fossesprutsone
Kystgranskog/
Sumpskog A

Chaenotheca gracilenta (NT)
Cliostomum leprosum (VU)
Gyalecta friesii (NT)
Sclerophora coniophaea (NT)
Seligeria patula (EN)
Chaenotheca gracilenta (NT)
Gyalecta friesii (NT)
Bactrospora corticola (VU)
Lobaria hallii (VU)
Ramalina thrausta (VU)
Sclerophora coniophaea (NT)

Dillfossen, Verdal

Fossesprutsone A

Bacidia absistens (VU)
Chaenotheca gracilenta (NT)
Pseudocyphellaria crocata (VU)
Ramalina thrausta (VU)

Sonfossen,
Stjørdal

Fossesprutsone A

Bacidia absistens (VU)
Jungermannia borealis (DD)
Pseudcyphellaria crocata (VU)
Scapania carinthiaca (EN)

Fagerbekken,
Stjørdal

Bekkekløft

Fossesprutsone
Sumpskog
Fossesprutsone
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Anastrepta orcadensis
Micarea lignaria
Stereocaulon subdenudatum
Leptogium tenuissimum
Porpidia superba
Biatora hypophaea
Timmia norvegica

Bacidia arceutina
Biatora hypophaea
Calypogeia suecica
Hypogymnia vittata
Lophozia ascendens
Opegrapha vulgata
Bryophagus gloeocapsa
Fellhanera bouteillei
Hypogymnia vittata
Megalaria grossa
M. pulverea
Opegrapha vulgata
Plagiothecium piliferum
Rinodina sheardii
Sticta fuliginosa
Usnea wasmuthii
Anomobryum filiforme
Pertusaria alpina
Polyblastia cruenta
Rinodina exigua
R. sheardii
Hypogymnia vittata

ved i bekkekløfter og småvassdrag. – Blyttia
64: 143-154.
Holien, H. & Tønsberg, T. 1996. Boreal regnskog
i Norge – habitatet for trøndelagselementets
lavarter. Blyttia 54: 157-177.
Lamb, I. M. 1977. A conspectus of the lichen
genus Stereocaulon (Schreb.) Hoffm. – Journ.
Hattori Bot. Lab. 43: 191-355.
Lid, J. & Lid, D. T. 2005. Norsk flora. 7. utg. Red.
R. Elven. – Det norske Samlaget, Oslo. 1230 s.
Lönell 1998. Seligeria patula gotländsk dvärgmossa.
http://www.artdata.slu.se/rodlista/Faktablad/sel
i-pat.PDF
Mayrhofer, H. & Moberg, R. 2002. Rinodina. –
Nordic Lichen Flora 2: 41-69.
Miljøverndepartementet. 2000-2001. Stortingsmelding nr. 42. Biologisk mangfold. Sektoransvar
og samordning.
Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. – Statens kartverk, Hønefoss. 199 s.
NGU, Norges Geologiske undersøkelser 2005.
Berggrunn. http://www.ngu.no/kart/bg250/
Printzen, C. 1995. Die Flechtengattung Biatora in
Europa. – Bibliotheca Lichenologica 60: 1-275.
Printzen, C. & Tønsberg, T. 1999. The lichen
genus Biatora in Northwestern North America.
– Bryologist 102: 692-713.
Santesson, R., Moberg, R., Nordin, A., Tønsberg,
T. & Vitikainen, O. 2004. Lichenforming and
lichenicolous fungi of Fennoscandia. – Museum of Evolution, Uppsala University. 359 s.
Szweykowski, J., Buczkowska, K. & Odrzykoski,
I. J. 2005. Conocephalum salebrosum (Marchantiopsida, Conocephalaceae) - a new Holarctic liverwort species. - Plant Syst. Evol.
253: 133-158.
Timdal, E. 2007. Search the Norwegian Lichen
Database. – http://www.nhm.uio.no/lichens [First
posted 1997.04.16, latest update 2006.12.12].
Timdal, E., Bratli, H., Haugan, R., Holien, H. &
Tønsberg, T. 2006. Lav. ”Lichenes”. – I: Kålås,
J. A., Viken, Å. & Bakken, T. (red.). Norsk
rødliste 2006. Artsdatabanken, Norway.
Tønsberg, T. 1992. The sorediate and isidiate,
corticolous, crustose lichens in Norway. –
Sommerfeltia 14: 1-331.

5 Referanser
Brodtkorb, E. & Selboe, O.-K. 2004. Dokumentasjon av biologisk mangfald ved bygging av
småkraftverk. – Veileder 1/2004. NVE. 17 s.
Degelius, G. 1982. The lichen flora of the island
of Vega in Nordland, Northern Norway. –
Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Botanica 2, Göteborg.
DN, Direktoratet for naturforvaltning 1999. Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. –
DN-rapport 3: 1-161.
Flatberg, K. I., Blom, H. H., Hassel, K. & Økland,
R. H. 2006. Moser. Anthocerophyta, Marchantiophyta, Bryophyta. – I: Kålås, J. A., Viken,
Å. & Bakken, T. (red.). Norsk rødliste 2006.
Artsdatabanken, Norway.
Frisvoll, A. A. 1977. Undersøkelser av mosefloraen i Tromsdalen i Verdal og Levanger,
Nord-Trøndelag, med hovedvekt på kalkmosefloraen. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus.
Rapp. Bot. Ser. 1977-7: 1-37.
Frisvoll, A. A., Elvebakk, A., Flatberg, K. I. &
Økland, R. H. 1995. Sjekkliste over norske
mosar: vitskapleg og norsk namneverk. –
NINA Temahefte 4: 1-104.
Fryday, A. M. 2005. The genus Porpidia in
northern and western Europe, with special
emphasis on collections from the British Isles.
– Lichenologist 37: 1-35.
Førland, E. J. 1993. Nedbørnormaler, normalperiode 1961-90. – Det norske meteorologiske
institutt Rapport Klima 39-93: 1-63.
Gärdenfors, U. (ed.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Hassel, K. & Holien, H. 2005. Kartlegging av
biologisk mangfold med hovedvekt på lav og
moser. Liafossen og Storfossen i Holvasselva,
Rissa kommune. – NTNU Vitensk.mus. Bot.
Notat 2005-8: 1-10.
Hassel, K. & Holien, H. 2006. Biologisk kartlegging av fossesprutsoner i kommunene
Leksvik, Verdal og Verran i Nord-Trøndelag.
– NTNU, Vitenskapsmus. Bot. Rapport 20061: 1-15.
Hassel, K., Jordal, J. B. & Gaarder, G. 2006.
Scapania apiculata, S. carinthiaca og S.
glaucocephala, tre sjeldne levermoser på død

2

Appendix 1
Lokalitetsavgrensninger for de undersøkte lokalitetene. Alle avgrensningene er foretatt i etterkant av
feltundersøkelsene, men bygger på feltnotater.
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