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restrisk naturovervåking
••• 

Program for terrestrisk naturovervåking rettes mot effekter av langtransportert forurensninger
og skal følge bestands- og miljøgiftutvikling i dyr og planter. Integrerte studier av nedbør, jord,
vegetasjon og fauna, samt landsomfattende representative registreringer inngår. Programmet
supplerer andre overvåkingsprogram i Norge når det gjelder terrestrisk miljø.

Hovedmålsettingen med overvåkingsprogrammet er at det skal gi grunnlag for bedømming av
eventuelle langsiktige forandringer i naturen. Sammen med øvrige program for overvåking av
luft, nedbør, vann og skog skal det gi grunnlag for å klarlegge årsakssammenhenger.

Data for overvåkingsprogrammet skal bidra til å dekke forvaltningens behov med hensyn til å ta
administrative avgjørelser (utslippsavtaler, mottiltak, forurensningskontroll). Det skal også gi
grunnlag for vurdering av naturens tålegrenser (kritiske konsentrasjons- og belastningsgrenser)
for effekter av langtransporterte forurensninger i terrestriske økosystemer.

Det er opprettet et fagråd for programmet. Dette organiseres av Direktoratet for
naturforvaltning (DN). Fagrådet skal sørge for at nødvendige faglige kontakter blir etablert,
sørge for koordineringen av ulike aktiviteter, og ha en rådgivende funksjon overfor DN.

Fagrådet har følgende sammensetning:

Eiliv Steinnes, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Rolf Langvatn, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Kjell Ivar Flatberg, NTNU Vitenskapsmuseet
Kåre Venn, Norsk institutt for skogforskning (NISK)
Terje Klokk, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Asbjørn Solås, Statens Forurensningstilsyn (SFT)

En programkoordinator ved DN fungerer som sekretær for fagrådet.

Overvåkingsprogrammet finansieres i hovedsak over statsbudsjettet. DN er ansvarlig for
gjennomføringen av programmet.

Resultater fra de enkelte overvåkingsprosjekter vil bli publisert i årlige rapporter.

Henvendelser vedrørende programmet kan i tillegg til de aktuelle institusjoner rettes til
Direktoratet for naturforvaltning, 7005 Trondheim, tlf 73 58 05 00.
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NINA Fagrapport
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Her publiseres resultater av NINAs og NIKUs eget fors-
kningsarbeid, problemoversikter, kartlegging av kunn-
skapsnivået innen et emne, og litteraturstudier. Rapporter
utgis også som et alternativ eller et supplement til inter-
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mer populærfaglig form og med mer bruk av illustrasjoner
enn ovennevnte publikasjoner.
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Referat
Gaare, E. & Wilmann, B. 1997. Skyldes død lav i Nordfjella
villreinområde klima eller forurensing - NINA Oppdrags-
melding 504: 1-13.

Rapportert skade på lav i vinterbeitene i Ål kommune i
Nordfjella reinbeiteområde er undersøkt i august 1997. På
tre ulike omåder som ble besøkt, var kvitkrull  (Cladonia
stellaris)  død i flekker av varierende størrelse, 0,25 til 1 m2.
De fleste skadene ble observert på lerabber. Skadene ble
påvist i forsenkninger, på mer eller mindre flat mark, eller i
dreneringsrenner i skrånende terreng. Skadene anslås å
være av ulik alder og kan ha skjedd for 3-8 år siden. Den
utløsende årsak til disse skadene så ut til å være drukning i
smeltevann om våren.

I det befarte området, var det dessuten målerlarveskader på
dvergbjørk, skader av ukjent årsak på vierarter, frostskade
på krekling og rustsoppskader på fjellbjørk. Dessuten ble
det funnet store frostskader på krekling, røsslyng og
melbær av ulike alder spredd utover den vestvendte lia av
øvre Hemsedal. Det ble her fortalt om regelmessige tilfeller
av skitten snø i flere vintre de siste årene.

På bakgrunn av de mange ulike skadene er det nær-
liggende å anta at plantene kan være satt tilbake av en
felles årsak. Om dette er klima eller forurensning kan vi ikke
si. Det er tatt prøver som ved kjemisk analyse vil kunne
kaste lys over dette.

Emneord: terrestrisk miljø - overvåking - død lav - plante-
skader - reinområde.

Eldar Gaare & Bodil Wilmann, Norsk institutt for natur-
forskning, Tungasletta 2, 7005 Trondheim.
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Abstract
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Gaare, E. & Wilmann, B. 1997. Reasons for dead lichens in
the Nordfjella reindeer range: climate or polution. - NINA
Oppdragsmelding 504: 1-13.

Damages on ground lichens have been reported on Nord-
fjella wild reindeer winter range, Ål Municipality. Three sites
were visited for ecological analyses in August 1997. At all
places patches of dead  Cladonia stellaris  varying from 0,25
to 1 m2 were found. Damage was most frequent on leeward
exposed ridges, on level ground in depressions and in slop-
es along channels for drainage of surface water. We esti-
mated the damage to be 3 to 8 years old. The damage
appeared to be triggered by drowning of the lichens, most
probably from spring melt water.

In addition to this, other damage phenomena were seen in
the visited areas: caterpillers on  Betula nana,  discoloration
of  Salix  spp. leaves, frost damage on  Empetrum nigrum
ssp. hermaphroditum  and rust fungi  on Betula pubescens
ssp. czerepanovii.  In the westward valley side in Hemsedal,
35 km further north, we localized large areas with frost
darnage of a different age of  Empetrum nigrum ssp. herma-
phroditum, Calluna vulgaris  and  Arctostaphylos uva-ursi.  A
local informant said that polluted (grayish) snow had
occurred annually during the recent years.

The many and different types of damage and species in-
volved may indicate that the organisms suffer reduced
vitality from some common cause. Either climate or pollu-
tion, perhaps in combination, may be the reason. Samples
are taken and are ready for chemical and other analyses to
test this.

Key words: terrestrial environment - monitoring - dead
lichens - damaged plants - reindeer range.

Eldar Gaare og Bodil Wilmann, Norsk institutt for
naturforskning, Tungasletta 2, N-7005 Trondheim, Norway.
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Forord Innhold
Den første henvendelse om utdøing av lavarter kom fra
Trygve Haug, Ål, i 1994. Han var knyttet til den lokale vill-
reinforvaltningen og har senere ment at problemet øker.
Dette ønsket lokale og regionale forvaltningsledd å få
undersøkt. I oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning
(DN) har Norsk institutt for naturforskning (NINA) derfor fått
som oppgave å kartlegge omfanget av og vurdere mulig
årsak til innrapportert lavdød i vinterbeitene i Nordfjella vill-
reinområde. I NINA var vi også kjent med at en av våre
lokale samarbeidpartnere (Odd Sandaker, Hemsedal) våren
1993 observerte lyngdød i sørvendte lier på overgangen
mellom Hemsedal og Mørkedal. Disse forhold har heller
ikke  vært særlig undersøkt.

Vi vil få takke Trygve Haug og Odd Sandaker for all hjelp
både med hensyn til all den informasjon de kunne gi, og for
at de ble med oss ut. Det er verdifullt at folk har øynene
med seg og varsler om unormale forhold de observerer.
Videre vil vi takke Trygve Haug for at vi fikk benytte hytta
hans og alle som har svart på spørreundersøkelsen vår.
Dan Aamlid fra Norsk institutt for skogforskning (NISK)
takkes for informasjon om rustsoppangrep på fjellbjørk.

Trondheim oktober 1997

Eldar Gaare & Bodil Wilmann
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1 Innledning
Sommeren 1993 ble det observert en utdøing av lavarter,
første og fremst kvitkrull (Cladonia  stellaris)  i sørøstre deler
av Nordfiella villreinområde i Al statsalmenning.

Lav er viktig vinterbeite for rein (Gaare 1986, Skogland
1994) og dessuten er mange lavarter brukt som indikatorer
på forurensningstilstanden i et område (Fields 1988, Bruteig
1994, Krog et al. 1994).

Villreinforvaltningen er stammeorientert. I det som oppfattes
som hver stammes leveområder søker man å finne fram til
de delområder som gir beite til ulike årstider. Konkurranse
om utmarksarealene fra annen kommersiell bruk har ført til
at forvaltningens viktigste oppgave har blitt å sikre reinen
de nødvendige beitearealer og ro til å beite i dem. Særlig
oppmerksomhet gir en til vinterbeitet. En rekke lavarter,
fjelltagg  (Bryocaulon divergens),  rabbeskjegg  (Alectoria
ochroleuca),  og gulskinn*  (Cetraria nivalis),  hører vind-
rabben til. Andre er knyttet til lerabben: fjellreinlav*
(Cladonia mitis),  kvitkrull*  (Cladonia stellaris)  og saltlav*
(Stereocaulon paschale).  Dette er de mest snøfattige om-
rådene og overalt er reinen tilpasset å utnytte disse lav-
artene som beite. De arter som er stjernemerket er viktigst i
reinens diett.

Det området det her gjelder er fra begynnelsen av 1980-
årene kalt Nordfjella. Fra samme tid ble Hol tamreinlags
område innlemmet. Fordelingen og størrelsen av sesong-
beitene er gitt i Gaare 1986.

Det området der død lav var observert, ligger i Nordfjellas
vinterbeiteland, i alt vesentlig også innen det tidligere tam-
reinområde. Vi gjennomførte sammen med kjentmann en
befaring til tre av stedene. Det muliggjorde en økologisk
analyse og kartlegging av omfanget av problemet.
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2 Materiale og metoder
Innen rammen av de økonomiske mulighetene ble intervjuer
og forespørsler kombinert med befaring og beskrivelser og
noe prøvetaking av observerte fenomener. Til alle villrein-
nemder og fylkenes miljøvernavdelinger ble det utsendt
spørreskjema for å kartlegge omfanget av den rapporterte
lavdøden.

En befaring i Al ble foretatt i tidsrommet 4-6. august
sammen med Trygve Haug som lokalkjent. Beskrivelser,
prøvetaking og fotografisk dokumentasjon ble fortatt på
foreviste steder. Haug ble intervjuet. Det ble også foretatt et
intervju med Odd Sandaker og en kort befaring sammen
med ham for å se på beslektede fenomener fra Hemsedal.

Lokalt ble vi vist tre steder i terrenget med typiske
eksempler på kjente tilfeller av død lav. Det var ved Fjell-
støltjørne, Gyrinosvatnet og på en høyde mellom vannet
Rødungen og toppen Snuten  (tabell  1). Det er tatt en del
oversiktsbilder for å lette eksakt gjenfinningen av alle
stedene.

Prøver av skadet eller død lav ble tatt. Det ble også tatt
prøver av kryptogamer der det er mulig å sortere fram deler
av forskjellig alder: hustorvmose  (Sphagnum capillifolium),
etasjehusmose  (Hylocomium splendens)  og bjørnemose
(Polytrichum  spp) i tillegg til levende kvitkrull  (Cladonia
stellaris).  Ett sted ble det også tatt en jordprøve.

Det ble tatt en del detaljbilder av både lav og lyng/dverg-
bjørk for å gi et bilde av hvordan fenomenene artet seg. 1
tillegg ble noen 0,5 x 0,5 meters ruter også fotografert for at
det bedre skal være mulig å følge endringer over tid. Derfor
ble det også tatt bilder som dokumenterer beliggenheten av
disse 0,25 m2-rutene slik at de kan gjenfinnes senere.

Tabell 1.  Lokalisering av de tre besøkte stedene i Al hvor det er påvist død lav. UTM-
angivelsene (ED50) er GPS-bestemt. - Localization of the three visited sites in Al where
dead lichens were found. The UTM-records (ED50) are measured by GPS.

Stedsnavn UTM Eksposisjon (g) Høyde over havet Kartblad
Locality Aspect (g) Altitude Map

Fjellstøltjørne 32V 465655 6733441 SSV, 220 1100 1516 ll
under Snuten 32V 455423 6731389 NV, 363 1060 1516 11
Gyrinosvatnet 32V 456526 6744071 1120 1516 I
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Området ved Fjellstøltjørne ligger mellom vatnet og en
hytte. Her ble det merket opp et 10 x 20 m felt for eventuell
overvåking. I dette samfunnet ble artssammensetning
taksert ved linjetaksering, 1 m linjer regelmessig fordelt
langs og vinkelrett på en 10 m lang linje gjennom feltet.
Høyden av laven ble målt med elektronisk skyvelær på 50-
100 punkter regelmessig fordelt i lavmatten langs denne
linjen. I dette feltet ble to 0,25 m2 ruter delt i fire småruter
analysert i tillegg til fotodokumentasjonen.

Det var også nylig oppdaget skader på dvergbjørk  (Betula
nana)  og fjellkrekling  (Empetrum nigrum  ssp.  hermaphro-
ditum) flere steder bl.a. i nærheten av Rødungen. Dette om-
rådet ble oppsøkt og dokumentert for å kunne sammen-
holde disse skadene med det som var rapportert fra
Hemsedal.

Fotograferingen ble foretatt med et Nikon F-601 kamera,
35-70 mm zoom-linse eller en 28 mm vidvinkel-linse. Blitz
ble benyttet i noen tilfelle for å dempe skyggene. En 200
ASA lysbildefilm ble benyttet.

Nomenklaturen følger Lid & Lid (1995) for karplanter,
Frisvoll et al. (1995) for moser og Krog et al. (1995) for lav.
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3 Resultater
3.1 Kartlegging av mulig lavdød

andre steder i Sør-Norge

For å få kjennskap til om tilsvarende lavskader er observert
andre steder enn i Ål, ble det foretatt en spørreunder-
søkelse våren 1997. Forespørslene gikk til:
• Alle villreinnemdene i Norge.
• Reindriftskontorene i Nord-Trøndelag og Sør-Trønde-

lag/Hedmark.
• Miljøvernavdelingene i Nord- og Sør-Trøndelag, Møre

og Romsdal, Sogn og fjordane, Hordaland, Rogaland,
Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og
Hedmark.

Brevet ga følgende beskrivelse av situasjonen:
«Bakgrunnen for denne forespørslen er at det er obser-
vert en utdøing av lavarter, først og fremst kvitkrull
(Cladonia stellaris)  i sørøstre deler av Nordfjella villrein-
området, Ål i Hallingdal. Det en ser er misfarging av
laven, gjerne brun til gul. Etter en tid blir den jevnt grå.
Det er også rapportert forsliming av deler av laven.
Gjennom de siste to år har dette økt i omfang. Dette
problemet ønsker lokale og regionale forvaltningsledd å
få undersøkt, og DN har gitt NINA midler til å utføre en
grunnlagsundersøkelse. I den forbindelse var det ønske
om å kartlegge omfanget av problemet. Er lavdøden et
lokalt fenomen eller finnes tilsvarende symptomer andre
steder i Sør-Norge.»

Spørreskjemaet er gjengitt i vedlegg 1.

Over halvparten svarte  (tabell 2)  og de fleste var ukjent
med problemet. Følgende positive svar ble mottatt:
• Reindriftsforvaltningen i  Nord-Trøndelag  rapporterte om

et lite problem på enkelte småøyer i Ytre Namdal for
ca fem år siden. Miljøvernavdelingen i samme fylke
rapporterte en reduksjon i lavmengden gjennom de siste
tiår, særlig på øyer i havet og på myrer i ytre strøk.

• Miljøvernavdelingen i Rogaland rapporterte om skader/-
utdøing i de mest sur-nedbørbelastede områdene i Lund
og tilføyde «Lite kvitkrull i fylket. Trelav er imidlertid
viktig vinterbeite for villrein.»

• Svært små skader er kjent i Hedmark. I svaret fra fylkes-
mannens miljøvernavdeling heter det: «Ved befaringer i
den nordlige delen av fylket de siste årene er det
registrert noen svært begrensede områder (noen m2)
med gul/brunfarget kvitkrull. Feltene har vært så små at
det har vært antatt at de har vært forårsaket av rent
lokale forhold.»

Etter den første henvendelsen angående problemet er det
sett etter fenomenet ved de årlige materialinnsamlinger for
radioøkologisk overvåkning på Dovrefjell og Dørålen i
Rondane. Noen små tilfeller av død kvitkrull ble registrert på
Dovrefjell, 950 m o.h. sommerene 1994 og 1995. Bare nor-
malt utseende kvitkrull og annen lav ble derimot observert
en rekke andre steder:
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Tabell 2.  Resultatet av spørreundersøkelsen, de rapporterte skadene i  Ål  er holdt utenfor.
Spørsmålet var: Er dere kjent med skader/utdøing av lavdekket i deres område. - Results of
the inquiry, excluding the reported damages in Ål. The question was: Do you know if
damaged/dead lichens are found in your area.

• På 20 stasjoner fra Hitra til Røros, to stasjoner i
området østre Trollheimen og tre stasjoner i Kvikne-
fjellene (prøvetaking i 1996, av hjortedyrbeite i skogs-
områder).

• På strekningen Osbu i Torbudalen til Reindølsseter
i Joradalen (beskrivelser for et klimaendringsprosjekt,
1997).

• I Kviknefjellene i Forelhogna villreinområde (ferieopp-
hold, 1997).

• I fjellområdene vest for Aursjøen (ferieopphold, 1997).

3.2 Nordfjella villreinområde, Ål i
Hallingdal

På de tre lokalitetene ble det funnet død lav, særlig kvitkrull
(Cladonia stellaris)  men også noe fjellreinlav (C.  mitis)  i
forsenkninger og i dreneringskanaler for ovenforliggende
rabb. Minst skader var det ved Gyrinosvatnet. Der virker det
som om skadeomfanget ikke har økt siden 1993. På de
andre to stedene ble det funnet skader som bar preg av å
ha forskjellig alder.

Rabbene i det oppmålte feltet ved Fjellstøltjørne (figur 1) er
helt typiske for området og for middels kontinentale strøk
med tynt snødekke i Langfjella. De er beskrevet ved en
bestandsanalyse langs en 10 m lang linje (tabell 3-4) som
følger en gradient fra lerabb til vindrabb. I tillegg til artene
som er nevnt finnes enkelte moser, bergsigd  (Dicranum
fusescens),  bjørnemoser  (Polytricum  spp.) og i kvitkrull-
mattene bakkefrynse  (Ptilidium ciliare).  Lavhøgden ble målt
til 48 ± 21 mm (n = 73).

Den døde laven på vindrabben skyldes reinbeiting (20 ± 14
% dekning i gjennomsnitt). Det er særlig fjellreinlav  (Cla-
donia mitis)  og gulskinn  (Cetraria nivalis)  som er beitet, og
deres basale deler ligger igjen. Beiting ble registrert som
vanlig også på andre vindrabber, men den ligger noen år
tilbake i tid. Det ble ikke funnet reinmøkk fra senere år i
området.
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Død lav på lerabben (8,3 ± 5,8 %) består først og fremst av
hele lavindivider av kvitkrull  (Cladonia stellaris)  og restene
finnes særlig i forsenkninger. I dette bestandet finnes rester
som vurderes å ha dødd samtidig for 5-10 år siden. Det
sees ikke beiteslitasje på lerabber hverken her eller andre
besøkte steder.

Skadeomfanget i feltet er dokumentert ved vegetasjonsana-
lyser av to fastruter (figur 2-3). Mesteparten av den døde
laven besto av fullstendige individer som inkluderer både
topp og basis. En ser at den grå laven har enkelte over-
levende skudd hvor bare de høyeste ragende toppene var
gule mens resten var grått og dødt (figur 3). Isolert sett kan
dette minne om flere år gamle spor etter beite av rein. Men
etter beiting består den grå, døde lav mest av basale deler
fra den tidligere lavmatten. Slike beitespor finner en oftere
på forhøyninger, enn som her i forsenkninger.

Skade på beslektet lav, kystreinlav  (Cladonia portentosa),
lys reinlav (C.  arbuscula)  og gaffelreinlav (C.  ciliata),  er be-
skrevet fra Vest-Jylland i Danmark (Søchting 1987). De
forekom i kystnære lavheier og skadene synes å være
lokalisert til toppene av lavlegemet. Dette er et annet
skadebilde enn det som er observert i Ål. Det økende
nedfall av nitrogenforbindelser i Jylland, sommer som
vinter, ble antatt å være årsaken til disse lavskadene.

Det er vanskelig å vite når skadene i Ål skjedde, men det
er klart at de er fra flere ulike år. Reinstammen i Snøhetta-
området ble redusert fra 12 000 til 1 200 dyr i perioden
1960-70 og store områder ble tomme for rein. Beiteskader
på rabber også i forlatte vinterområder viste store felter med
grå lavbasis i 1963-66. Disse var borte ved erosjon etter 5-
10 år. Bygges det på denne erfaring kan det anslås at
skadene som er sett er fra 3 til 8 år gamle.

Resultatet av vegetasjonsanalysene er vist i tabell  5. Det
ble tatt med en representativ prøve av mosen (det. Arne A.
Frisvoll til cf. nyskudd av bergsigd  (Dicranum fuscescens)).
Den kan være etablert der laven først ble skadd, slik at det
som vises av skadd lav har dødd senere. De første skad-
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Tabell 3. Analyse langs en 10 m lang linje gjennom feltet ved Fjellstølstjørne (%-dekning). Lokalisering av feltet
framgår av tabell 1. - Cover (in %) of plant species at 1-meter intervals along a 10 m transect going through the site
near Fjellstølstjørne. Table 1 shows the localization of the site.

Figur 1. Det faste prøvefeltet ved Fjellstøltjørne sett mot
Ny. Vegetasjonen langs takseringslinjen går fra lerabb i for-
grunn til vindrabb nær enden av målebåndet. - The perma-
nent site by the lake Fjellstøltjørne facing NW. The vegeta-
tion gradient along the transect goes from leeward ridge in
the front to windward ridge in the background.

Figur 2. Nærbilde av den ene 0,25 m2 store analyseruten i
det faste prøvefeltet ved Fjellstøltjørne med død lav i
forsenkingen. En kan ane et vannrett nivå, laven er grå og
død under dette nivået. - Closeup picture of one of the plots
(0,25 m2) from the permanent site by the lake Fjellstøltjørne
showing dead lichens in the depressions. A horizontal level
may be seen, below which the lichens are greyish and
dead.

Figur 3. Nærbilde av nedre venstre hjørne av den andre
0,25 m2 store analyseruten i det faste prøvefeltet. Den grå,
døde lavmatten har flere gule, friske skudd. Dette kan ligne
gamle beitespor fra rein. Flere av de døde skuddene er full-
stendige, og det er uvanlig etter reinbeiting. - Closeup

Ingen skorpelav - Crustose lichens absent
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picture of the bottom left corner of the other 0,25 m2 plot
from the permanent site. Some yellow, living shoots are
seen among all the dead lichens. It may look like old traces
of reindeer grazing, but many of the dead shoots are entire,
which is an unusual situation after reindeer grazing.

Figur 4.  En 0,25 m2 stor flate utlagt i en forsenking med
død lav i det flate partiet på lokaliteten under Snuten. - A
0,25 m2 plot in a depression with dead lichens from the flat
area at the site under Snuten Hill.

Figur 5. Dreneringskanaler med død lav i skrånende
terreng fra lokaliteten under Snuten. Terrenget i øvre, høyre
del av bildet ligger ca 2 dm høyere enn i nedre venstre del.
- Channels for drainage of surface water with dead lichens
in slopes near Snuten Hill. The terrain at the upper right part
of the picture is situated about 2 dm higher than the lower
left part.

Figur 6. Nærbilde av død kvitkrull (Cladonia stellaris). -
Closeup picture of dead Cladonia stellaris.
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Tabell 4. Gjennomsnittlig %-dekning av analysedataene fra tabell 3 (linjetaksering ved Fjellstølstjørne) fordelt på
lerabb og vindrabb. Lokalisering av feltet framgår av tabell 1. - Mean % cover of plants from table 3, divided in two
ridge types.
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Tabell 5. Analyse av to 0,25 m2 ruter inndelt i 4 småruter, %-dekning i smårutene og gjennomsnittlig %-dekning pr.
rute. - Analysis of two plots of 0,25 m2 divided into 4 subplots with %-cover in each and with mean %-cover per plot.

ene må ha kommet i 1993 eller før, og kan etter erfaringene
fra Snøhettaområdet ha rukket å bli nedbrutt nok til at
moseetableringen har vært mulig. Det ble jo fortalt at skade-
omfanget også her var økt med årene.

Området under Snuten hadde en vegetasjon som er nær
beslektet med lerabben ved Fjellstølstjørne (Betula nana-
Cladonia stellaris sosiasjon). Enkelte lesideindikatorer fore-
kommer: blåbær  (Vaccinium myrtilllus),  smyle  (Deschamp-
sia flexuosa),  men også melbær  (Arctostaphylos uva-ursi).
Lavhøgden var 74 ± 19 mm (n = 35). Det var ingen synbare
beiteslitasjer i dette bestandet. På nærliggende vindrabber
var det derimot tydelige spor etter gammel beiting. Ingen
reinmøkk ble påvist. Også denne vegetasjonen er nær
beslektet med rabben ved Fjellstølstjørne (Empetrum-
Cetraria nivalis sosiasjon). I motsetning til området ved
Fjellstøltjørne ble det, både i forholdsvis flat/skrånende
lerabb og i skrånende vindrabb, påvist lavskader som
tydelig var av forskjellig alder (figur 4-6).

Ved besøket på alle de tre beskrevne lokalitetene ble det
pekt ut andre områder hvor lavdød også er observert. Det vi
fikk anledning til å studere var med andre ord bare typiske
eksempler på fenomenet, noe som må tas i betraktning
under vurderingen av skadeomfanget.

Skadene på dvergbjørk  (Betula nana)  og fjellkrekling
(Empetrum nigrum  ssp.  hermaphroditum)  virket å være av
nyere dato (1996-97) enn skadene på lavdekket. Skade-
omfanget var stedvis relativt stort. Mest skader var det på
dvergbjørk. Målerlarvespinn (uten larver) ble observert, på
det grunnlag ble det antatt at skadene på dvergbjørken, i
hvert fall ett av årene, kunne skyldes et målelarveangrep.
Flere steder ble det, fra bilen, observert både mye skadd
fjellbjørk  (Betula pubescens  ssp.  czerepanovii)  og vier
(Salix  spp.), men det ble ikke anledning til å se nærmere på
disse skadene på grunn av tidsnød.
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3.3 Hemsedal

Ved intervjuet i Ål ble det fortalt at det også hadde vært
registrert død saltlav  (Stereocaulon paschale)  ved Pigg-
hovda i Mjøgedalen (Kbl 1516 IV, UTM 32 V MN 46-47 48,
ca 1600 m o.h.). Dette stedet ligger en 2-3 timers mars inn i
fjellet så det ble ikke oppsøkt. Prøver av denne laven ble
sendt til NINA senere. Dette er skadd, men ikke forslimet
som rapportert.

Skadene på fjellkrekling  (Empetrum nigrum  ssp. herma-
phroditum),  melbær  (Arctostaphylos uva-ursi)  og ikke minst
røsslyng  (Calluna vulgaris)  var til dels betydelige. Ulike
årganger av slike skader ble observert og bekrefter
utsagnet om at nye skader hadde oppstått flere ganger de
siste årene.

Det berettes også om store snøfall fra vest vinteren før
skadene ble oppdaget første gang (1993), noe som er
uvanlig i Hemsedal. Slik unormal snøsetting og mengde
skal ha forkommet også et senere år. Ved terreng-trening
av hvite hunder (engelsk setter) om vinteren ble de regel-
messig hver vinter skitne (grå-svarte) på beina opp til buken
(ca 30-40 cm høgde). Tilfeller av forurensning i snøen ser
derfor ut til å være vanlig.

I hele tatt var det mye skadd fjellbjørkeskog  (Betula pube-
scens  ssp.  czerepanovii  skog) å se både i Ål og i Hemse-
dal. I dalsidene langs riksvegen ved Eldrevatnet (ved
fylkesgrensen), samt innover i dalføret rett vest for Bjøberg
var det mye rustsopp  (Melampsoridium betulinum)  på
dvergbjørka (Aamlid pers. medd.). Rustsoppangrepet vistes
som brungule partier i dvergbjørkekrattene og kunne sees
på lang avstand. Det ble antatt at det var vanlig ellers i
området også, ikke bare på disse to stedene.
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4 Diskusjon
Det innhentete materiaie bekrefter at:
• Særlig lavarten kvitkrull  (Cladonia stellaris)  flere steder

er død av annen årsak enn kraftig reinbeiting.
• Skadeomfanget må ha økt fra de første observasjonene

ble gjort siden det tydelig kunne sees forskjellig alder på
den døde laven.

Etter kjennskap til lavartenes økologi, de observasjoner
som er gjort tidligere (sommeren 1994 og 1995) samt de
som ble gjorde i Ål formuleres følgende arbeidshypotese:

Den rapporterte lavdøden skyldes neddykking
smeltevann om våren av arter som ikke tåler dette.
Lavartene kan muligens ha vært svekket på forhånd
på grunn av en forurensingsbelastning.

Vi skal i det følgende drøfte de forhold som bekrefter eller
avkrefter en slik hypotese.

Lokalt var det, som fortalt, unormal snøsetting og mengde i
1993 og også et senere år. På lettdrenert mark i vind- og
lerabb vil det vanligvis ikke være vann i jordsmonnet ved
frost og snøfall om høsten. Om det likevel skjer kan tele
dannes som, påfølgende vår, gir problemer for lav, bl.a.
kvitkrull  (Cladonia stellaris),  i forsenkninger ved smelte-
vannsopphopning. Vanlig saltlav  (Stereocaulon paschale)
finnes gjerne der slike fenomener er vanlig. Den arten tåler i
likhet med snøskjerpe  (Cetraria delisei)  submersering godt.
Det at også saltlav er rapportert skadet ble ikke verifisert
ved selvsyn. Den tilsendte prøven viser ikke definitive
indikasjoner på skade, men virker forkrøblet.

Spørreundersøkelsen syntes å vise at fenomenet stort sett
er ukjent eller bare opptrer svært lokalt slik det ble
rapportert fra Hedmark. Befaringen i Nordfjella viste at
fenomenet forekommer flekkvis og at slike flekker finnes
spredt over et større område. De fleste steder der arten
vokser, ble den imidlertid funnet uten spor av skade. Lokalt
i flekkene kan skadeomfanget derimot være relativt stort.
Omfanget synes ikke å være særlig stort på landsbasis.
Imidlertid, slik vi har sett skadene forekomme f. eks også på
Dovrefjell, kan de forveksles med skader forårsaket av
beiting av rein (figur 3). Rein finnes utbredt i de fleste fjell-
områder nå. Det er nok få iakttakere som vil registrere
forskjellen. På tross av resultatet av spørreundersøkelsen
kan det derfor være mer utbredt. Det har betydning for
årsaksvurderingen.

Likevel ser det ut til at skadefrekvensen er større i Ål enn
noe annet kjent sted. Det bygger vi særlig på våre egne
observasjoner. Det kan skyldes synergi-effekter ved at
planter har vært svekket på forhånd på grunn av en
forurensingsbelastning, jevnfør opplysningen fra Hemsedal
om skitten hund. I undersøkelsen fra Jylland pekes det jo
på at nær beslektede arter kan skades av nitrogenfor-
bindelser.

Lyngskadene  i Hemsedal skyldes, etter vår mening, frost-
tørke og det hadde gjentatt seg flere ganger de siste årene.
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Også her kan det være snakk om at planter kan ha vært
svekket på forhånd på grunn av en forurensingsbelastning.
Det er oss bekjent ikke lokal virksomhet som kan forklare et
slikt omfang av nedfall.

De mange, store  dvergbjørkskadene  kan skyldes en
kombinasjon av angrep av målerlarver og andre ting, f.eks
frosttørke. Det var jo ingen levende larver i de spinnene
som ble funnet, så det angrepet var kan hende fra året før
(1996).
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5 Anbefalinger
Det var påfallende mange forskjellige arter som samtidig
var angrepet av et eller annet. Dette kan tyde på at noe har
skjedd i området som har satt artene tilbake, men at skaden
i hvert enkelt tilfelle kan være forårsaket av forskjellige ting.
En mulig forklaring kan være at området har fått et økt
forurensingsnivå på 90-tallet eventuelt i en kombinasjon
med mer ekstreme værforhold. Dette kan muligens en
kjemisk analyse av de innsamlete prøvene og en detaljert
studie av værforholdene si mer om. Derfor anbefaler vi at
prosjektet følges opp til neste år med:
• Analyser av de prøvene som ble tatt av flerårige moser,

lav og jord med hensyn til mulig nedfall.
• En studie av vær- og klimadata for å prøve å få bekreftet

den informasjonen som ble gitt om de lokale værfor-
holdene.

• Et nytt besøk i området for å se om skadebildet endrer
seg og eventuelt i hvilken retning utviklingen går.

Med en mulig negativ utvikling vil det være aktuelt å starte
en mer detaljert overvåking. Resultater fra et nytt besøk vil i
tilfelle gi et meget nyttig bakgrunnsmateriale for å lage et
godt overvåkingsopplegg.
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Kartlegging av lavdød

Svar fra:
Dato:

Er dere kjent med skader/utdøing av lavdekket i deres område:

Ja

Nei

Hvis ja, hvordan er omfanget:

fl Stort

fl Middels

Lite

Hvis begynnende lavdød er observert
• Når ble problemet observert første gang?

• Hvor er problemet observert?

Skjemaet returneres i utfylt stand til:

Eldar Gaare

NINA

Tungasletta 2

7005 Trondheim
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