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sumpskog, men lokale i forsenkninger i nedre deler av den sørvendte lia er det 

middels til rike utforminger med noe svartor, bl.a. ovenfor Heggen og på lok. 5 

øst for Kjelda. 

Berg- og rasmarkssamfunn ble nesten ikke påvist, men lokale ble enkelte 

karakteristiske arter tilknyttet slike samfunn funnet, som sisselrot, lodnebregne 

og stankstorkenebb. 

Rikenger med arter som engsvingel, hundregras, firkantperikum, stormaure, 

ryllik, løvetann og hundekjeks er ganske vanlige på gjengroende, gammel 

beitemark i ravinelandskapet. Engene blir nå hverken beitet eller slått, og er i 

ferd med å gro igjen. 

Ulike utforminger av kantsonesamfunn finnes mange steder, særlig i 

overgang mellom dyrket mark, veger o.l. og skog. Artssammensetningen og 

utseende på disse samfunnene vil variere og de er ofte stadier i en gjengroing til 

skog. I ravinelandskaper forekommer gjerne bringebær og geitrams i en 
overgangsfase før de gamle engsamfunnene vokser igjen med skog. 

Ferskvannsvegetasjon finnes i undersøkelsesområdet bare lokalt i og langs Sokna. 
Med unntak av små flekker med elvesnelle-srarr-sump ble spesielle samfunn ikke 

registrert, og av typiske ferskvannsplanter ble bare tusenblad og vassgro tilfeldig 

notert. 

Det er også fragmenter av flommarksskog langs Sokna enkelte steder, med 

vier-aner og gråor, men større, velutviklede bestand mangler i 

undersøkelsesområdet. 

5.2 Dyreliv 

5.2.1 Virvelløse dyr, insekter 

Elveperlemusling ble påvist i Sokna ved Heiern under feltarbeidet. Arten er 

påvist flere steder i elva mellom Hønefoss og Sokna i forbindelse med et prosjekt 

av Nacurvernforbundet i Buskerud (Else Reitan pers. medd.) , og er bl.a. utbredt 

utenfor Sætra (Espen Brømebråten pers. medd.). Arten er oppført som sårbar i 

Norge (Størkersen 1992) og er generelt i tilbakegang og nuet over hele Europa. 

Kreps forekommer i Sokna, men vandrer antagelig ikke forbi Sørkefoss 

nedenfor undersøkelsesområdet (Erik Garnås pers. medd.). Den har blitt forsøke 

san ut ovenfor Sætra, men dette har trolig ikke resultert i noen fast bestand 

(Espen Brønrebråten pers. medd.). 

5.2.2 Fisker 

Sokna har forekomst av bl.a. abbor, ørret og ørekyt (Morten Eken og Erik 

Garnås pers. medd.). Krøkle og sik gyter i nedre del av elva opp til Sørkefoss 

nedenfor undersøkelsesområdet (Erik Garnås pers. medd.). Sokna har på 

strekningen gjennom undersøkelsesområdet sannsynligvis god produksjon av 

ørret, brukbar pH, mye småfisk og gode gyceforhold (Erik Garnås pers. medd.). 

Konsekvensulredning Plante- og dyreliv -21 - Miljøfaglig Utredning 1994 

I 
I 



5.2.3 Amfibier og krypdyr 
Det har under prosjektarbeider ikke kommet fram opplysninger om forekomst 

av spesielt interessante amfibier eller krypdyr i områder. 

5.2.4 Fugl 
Kunnskapen om fuglelivet i undersøkelsesområdet er sparsom. På tross av flere 

aktive ornitologer i distriktet, til dels også personer som i perioder har vært 

bosatt i eller like inntil undersøkelsesområdet, har omtrent all aktivitet foregått i 

andre deler av kommunen. Derte gir en god indikasjon på at området har fa 
gode fuglebioroper, noe som også var inntrykket under årets feltarbeid. Nedenfor 

følger ei ansliste over observerte fuglearter i undersøkelsesområdet. Når ikke 
annet er nevnt, baserer opplysningene seg på egne registreringer i oktober 1994. 

Gråhegre: Spredte eksemplarer sees langs elva på næringssøk på ettersommeren 
(Espen Brønrebråten pers. medd.). 

Stokkand: Observeres jevnlig i hekkeperioden uren for Sætra, og enkelte par 

hekker antagelig (Espen Brøntebråten pers. medd.). 
Musvåk 2 individ (trolig ett par) observert i hekketida langs Sokna (Kendt 

Myrmo pers. medd.). Arten blir hørt av og til ved Sæter (Ingar 
Tingelstad pers. medd.). Det er grunn til å anta at anen hekker i 

områder. 

Orrfugl: Forekommer på åsene rundt, men er sjelden i skogområdene ved elva 

(Ingar Tingelstad pers. medd.). 
Storfugl: Hieråsen i søndre del av undersøkelsesområdet er regnet for viktig 

leveområde for anen(Vilcnemndas vilrområdekan). Arten er sjelden i 
skogområdene nede ved elva (Ingar Tingelstad og Arne Ulven pers. 

medd.). 
Jerpe: Forekommer antagelig i området (Ingar Tingelstad pers. medd.). 

Perleugle: Tidligere hørt terriroriehevdende ovenfor Heradsbygda, i retning 

jernbanelinja (Kendt Myrmo pers. medd.). 

Grønnspett: Flere observasjoner ble gjort under feltarbeider, og sannsynligvis 
hekker enkelte par. 

Flaggspett: Samme som for grønnspett. 
Tretåspett: Arten er observert vinterstid i distriktet (Kendt Myrmo pers. medd.). 

Dvergspett: Ett individ ble hørr mellom Hallingby og jernbanelinja under 

feltarbeidet 17. 10" Arten har status som usikker i Norge (Størkersen 
1992), og er i generell tilbakegang i store deler av Nord-Europa, f.eks. 
med status hensynskrevende i Sverige (Ahlen & Tjernberg 1992). 

Svartspett: Samme som for grønnspett. Arten har status som sårbar i Norge 
(Størkersen 1992). 

Tornskate: Tidligere observert langs bygdevegen mellom Heradsbygda og Verne 

(Kendt Myrmo pers. medd.). 

Nøtteskrike: Flere observasjoner ble gjort av arren, noe som indikerer at den 

hekker sprede. 
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Skjære: Ganske vanlig art. 
Kdke: Ganske vanlig art. 

Fossekall: Ett par eksemplarer ble observert langs Sokna. Sannsynligvis hekker 1-

2 par langs elva innen undersøkelsesområdet. 

Fuglekonge: Anen ble observert og hekker trolig ganske vanlig i barskog. 
Granmeis: Ganske vanlig an. 

Toppmeis: Ett par observasjoner ble gjort, og arten hekker trolig spredt i 
barskog. 

Kjøttmeis: Ganske vanlig arr. 

Spettmeis: Ett par observasjoner ble gjort, og anen hekker trolig sparsomt i 

eldre, lauv- og blandingsskog. 
Grønnfink: Ett par observasjoner ble gjort. 
Dompap: Ett par observasjoner ble gjort. 

5.2.5 Pattedyr 
I 1992 ble det funnet et hjelrever rådyr like nordenfor Sæter som antagelig var 

tatt av gaupe (lngar Tingelstad pers. medd.). Det forekommer trolig en liten og 

meget glissen bestand av gaupe i distriktet, og med den gode rådyrbestanden i 
undersøkelsesområdet er det sannsynlig at enkelre dyr fra tid til annen streifer 

innom (Hans Bergan pers. medd.). Gaupa er oppført som utilstrekkelig kjent i 

Norge (Størkersen 1992) og er regnet som truet over store deler av Europa. 
Ingen hjortedyr er truet i Norge, men det kan være praktisk å behandle disse 

kortfattet her, selv om forekomsten av dem i første rekke har interesse i forhold 

til rekreasjon, i næringsøyemed og på grunn av kollisjonsfaren med motor
kjøretøyer. Undersøkelsesområdet er godt leveområde for rådyr med stor bestan, 

spesielt ravinelandskapet (Hans Bergan og Ingar Tingelstad pers. medd.). 
Dette er også et godt leveområde for elg (Ingar Tingelstad og Arne Ulven 

pers. medd.). I yngre furuskog med en del lauvinnslag i lier og åspanier i 
undersøkelsesområdet, overvintrer enkelte dyr (Viltnemndas viltområdekart). 

Særlig i tørkeperioder sommerstid og ved en del snø på åsene rundt vinterstid, 
kan elg som ellers er uvant med trafikkene veger trekke ned mot Sokna. Dette 
medfører ofte kollisjoner mellom motorkjøretøyer og elg på eksisrerende R.7 

(Hans Bergan og Ingar Tingelsrad pers. medd.). Samlet vurderes R.7 gjennom 

området som en av de 10 mest ulykkesbelastede strekningene i kommunen 
(Hans Bergan pers. medd.), med et parti ved Heieren som det mest utsatte 

(Stokkereit 1992). 

Også langs jernbanelinja forulykker noe elg vinterstid. NSB sin oversikt for 

de siste 4 årene viser at i ah 12 dyr har blitt drept mellom Verne og Kjelsberg 

(Kirknes pers. medd.). De fleste dyrene omkom i løpet av en måned sist vinter 

nær Verne, men to dyr ble også drept nedenfor Halsteinrud og ett dyr nær 

Kjelsberg. 
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Det er ingen utpregede trekkruter i området, men en viss konsentrasjon av dyr 
krysser eksisterende riksveg mellom Søndre og Nordre Sætra (Ingar Tingelstad 
og Arne Ulven pers. medd.) samt til dels også nedenfor Bratteberg (Arne Ulven 
pers. medd.). 

Området har neppe fast bestand av hjort, men enkelte dyr bruker å streife 
innom (Ingar Tingelstad pers. medd.). 

Av andre pattedyr kan det nevnes at mink er vanlig langs Sokna, og mår 
vanlig i skogsområdene (Ingar Tingelstad pers. medd.). 
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6 Verdi- og sårbarhetsvurdering 

6.1 Ibrek.omst av spesielt venlifulle lokaliteter og arter: 

Verdien til de enkelte delene av undersøkelsesområdet er satt med bakgrunn i 
ulike kilder: 

- Soknavassdraget er gjennom vernevedtak i Verneplan IV aJlerede gitt en 
naturfaglig verdivurdering. 

- 5 steder er det funnet arter som er ført på norske og utenlandske lister over 
truede aner. 

- I flere skogområder er det påvist naturtyper som ut fra ulike lcilder er 
angitt som sjeldne og/eller truet. 

Minst 5 seeder forekommer aner som regnes for indikatorer på 
områder med høge naturverdier. 

Med dette som bakgrunn kan det utskilles 6 lokalicerer innen 

undersøkelsesområdet som inneholder spesielle naturkvaliteter det er viktig åta 

vare på. Lokalitetene begrenser seg til vassdrag og gammel bar- og blandingsskog. 

LokaJitecene er grove avgrenset på figur 6.1. 

N 

t 
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Rilu"g 
Fytk:Jvcg 

-- Kow.munil w-g 
Jun bont 
Bek.~ 

llun 2km 

OpptnL:c:n 

Figur 6.1 Karl over undersøkelsesområde1 med det mest interessante nawromrdåene grovt 
angitt. 1 tillegg til de 5 nummererte lokalitetene kommer Sokna. 
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6.2 Omtale av de enkelte lokalitetene. 

Lokalitetesnu mrene er de samme som på figur 6.1. Beskrivelsen er konfattec og 

legger vekt på fa med kvalitetene som gjør området verdifulle, enten det er 

natunypen i seg selv eller forekomsten av spesielle aner. Lokalitetene er med 

basis i eksisterende kunnskap gitt naturverdi etter samme system som i ulike 

verneplaner. I tillegg er det tatt med ei gruppe som ligger på nivået under lokal 

naturverdi, som er kalt <moe naturverdh>. 

Lok. 1 - Sokna. 

Soknavassdraget er varig vernet gjennom verneplan IV for vassdrag (Olje- og 

energidepanemen tet 1992) bl.a. på grunn av ar vassdraget er «typisk for de 

lavereliggende skogkledte deler på sentrale Østlandet, og har srore verneverdier». 

Av interessante forekomster på strekningen i undersøkelsesområdet er i første 

rekke elveperlemusling, som bl.a. forekommer ved Heiern, samt at elva har en 

generelt god ørretbestand. 

Lokaliteten har regional til nasjonal verneverdi. 

Lok. 2 - Bar- og blandingsskog nord for Bjørnstad i Heradsbygda. 

Søndre del av lokaliteten består av ei ravine med gammel granskog, delvis i 

sammenbruddsfase. Frodige vegetasjonstyper som høgstaude-, srorbregne- og 

lågumkog dominerer. Av størst interesse her var forekomsten av den sjeldne og 

truede aner harekjuke. I tillegg forekom bl.a. !avarten sprikeskjegg som også 
indikerer noe naturverdi. 

Nordre del av lokaliteten har stort innslag av gamle osp- og bjørketrær og har 

gjennomgående noe rørrere jordsmonn med dominans av lågunskog. Både 

stående og liggende døde lauvtrær ble funnet, og områder har et godt potensiale 

for interessante og til dels truede arter knyttet ril gammel lauvskog, bl.a. innen 

gruppene insekter, fugler og sopp. Mesr interessante funn under registreringene 
var !avarten fløyelsglye på osp og hasselkjuke på hassel. 

Lokaliteten har lokal til regional naturverdi. 

Lok. 3 - Granskog sør for Engen i Heradsbygda. 

Lokaliteten består av ei lira ravine med ganske grov, gammel granskog. Skogen er 

i sammenbruddsfase med høgt innslag av læger (liggende trestammer) i 

forskjellige nedbrytningsfaser. Vegetasjonen er frodig med både høgstaude- og 

lågurtskog. Det er her god forekomst av truede, vedboende sopparter knyttet til 

lite påvirket skog. Skeletocutis odora ble funnet på en granlåg, rynkeskinn ble 

funnet på 2 granlæger, rosenkjuke på 4 læger og granrustkjuke på 6 læger, i 

tillegg til flere andre vanligere arter. Lokaliteten har et godt potensiale for sjeldne 

og truede aner knyttet ril gammel granskog, bl.a. innen gruppene sopp, moser 

og insekter. 

Lokaliteten har regional naturverdi. 
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Lok. 4 - Brannpåvirket furuskog langs jernbanen nedenfor Hallingby. 

Rett ovenfor jernbanelinja her er det partier med skrinn, grunnlendt furuskog. 
Skogen er av varierende alder, men gjennomgående middelaldrende. Det er 
innslag av noe bjørk, og med lirt dypere jordsmonn og bedre fuktighetsforhold 
kommer grana inn. Området er interessant fordi skogen flere steder har 
brannspor. Det ser ut til å. ha vært flere branner, da alderen på sporene virker 
forskjellige. Delvis har trærne blitt drept og delvis står brannskadde furuer igjen. 
Branntilknyttede arter innen lavslekten Hypocenomyce ble her funnet på brent 
furu. Brannskadd skog og skogsukesjoner betinget av brann er nå generelt meget 
sjeldne å finne i Norge, og enkelte av våre mest truede arter er knyttet til slike 
områder. Derfor er alle forekomster av brent skog verdifulle. 

Lokaliteten har lokal naturverdi. 

Lok. 5 - Bar- og blandingsskog øst for Kjelda. 

Tilknyttet en liten bekk i den sørvendte lisida forekommer det ei smal stripe med 
sumpskog med innslag av litt svartor. I tillegg er det ett par bergvegger inntil 
bekken. På østsida av bekken er det flekkvis lin eldre lågurtgranskog, og her ble 
det bl.a. funnet piggsoppen duftbrunpigg som indikerer skog med høge 
naturverdier. Også sumpskogen og bergveggene har potensiale for interessante 
arter. 

Lokaliteten har noe naturverdi. 

Lok. 6 - Barskog ovenfor Arnundrud. 

I lia ovenfor Amundrud er det fattig furu skog på de grunnlendte partiene og 
frodigere granskog på løsmassene. Granskogen er hovedsaklig av lågurttype, men 
det er også litt blåbær- og høgstaudeskog. Skogen er gjennomgående ganske 
gammel, og særlig i granskogen er det lin: læger. Her ble det funnet enkelte 
truede, vedboende sopparter på gran; en låg (trestamme) med rosenkjuke og to 

læger med granrusrkjuke. 

Lokaliteten har noe naturverdi. 

6.3. Sårbarhetsvurderinger. 

Prinsipielle sider ved sårbarheten ril naturtyper og arter er behandlet i kapittel 2 
og 4.2. Generelt vil de enkelce lokJalitetene i første rekke være sårbare gjennom 
det direkte arealbeslaget vegen medfører. For Sokna er faren for 
tilslamming/forurensning av elva og barriereeffekter med på å øke sårbarheten. 

Nedenfor er det kortfattet angitt hva de enkelte lokalicetene er spesielt 
sårbare for. 
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Lok. 1 - Sokna. Naturverdiene til denne kan særlig bli redusert ved at vegen 

legger beslag på areal i elva og i kantsonene til den. I tillegg kan tilslamming og 
forurensning av elva i anleggsperioden og seinere bruk av vegen utgjøre en 

trussel. Også den barriereeffekten en veg langs elva utgjør, reduserer verdien 

vassdraget har med kantsoner for dyre- og fuglelivet. Bredden på de sårbare 

kantsonene vil variere etter topografi og tidligere arealbruk langs vassdraget, men 
langs et varig vernet vassdrag som Sokna er det grunn til å avgrense et belte på 
100 meter fra elvebredden, så sant ikke spesielle topografiske forhold eller 

eksisterende arealbruk (f.eks. veg eller dyrket mark) tilsier noe annet (jfr. også 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (Miljøvemdepanmenetet 
l 994b)). 

Lok. 2 - Bar- og blandingsskog nord for Bjørnstad i Heradsbygda. Lokaliteten 

er i første rekke sårbar for direkte arealinngrep som medfører ødeleggelse av 

eksisterende vegetasjonssamfunn eller hogst av skog (da spesielt partier med 

gammel granskog i sammenbruddsfase og hogst av osp og gråor). 

Lok. 3 - Granskog sør for Engen i Heradsbygda. Lokaliteten er i første rekke 

sårbar for direkte arealinngrep som medfører hogst av den gamle granskogen. 

Lok. 4 - Brannpåvirket furuskog langs jernbanen nedenfor Hallingby. 
Lokaliteten er sårbar for fjerning av brente levende og døde trær, og 

arealbruksendringer som reduserer brannfrekvensen. 

Lok. 5 - Bar- og blandingsskog øst for Kjelda. Lokaliteten er sårbar for 
flatehogst og grøfting av sumpskogspartiene. 

Lok. 6 - Barskog ovenfor Amundrud. Lokaliteten er i første rekke sårbar for 

direkte arealinngrep som medfører hogst av den eldste granskogen. 
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