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 Reguleringsplan for Kjoslia 1 - vurdering av påvirkning på huldrestry 

Sammendrag/konklusjon 

Gausdal kommune har godkjent reguleringsplan for hyttebygging i området Kjoslia 1 innenfor 

kommunedelplan Veslesetra ved Skei, og det er inngått utbyggingsavtaler for reguleringsplanen. Arten 

huldrestry (sterkt truet på rødlista) ble registrert innenfor planområdet i 2017, men ikke omtalt i planarbeidet, 

og derfor har Fylkesmannen gitt kommunen beskjed om at de må gjøre en ekstraordinær vurdering av 

forholdet til arten. Huldrestry er en lav som danner lange tråder. Den vokser helst på gamle, seintvoksende 

graner i nordvendt terreng, men vendt ut mot lysninger. Arten går ut ved flatehogst, og er sensitiv for 

kantsoneeffekter og forurensing. Jf. naturmangfoldloven § 10 bør man strekke seg nokså langt for å ta vare 

på kjente forekomster av huldrestry. 

Lokaliteten i Kjoslia ligger i en del av planområdet som skal bebygges nokså tett med hytter, og vil trolig gå 

ut som en følge av planen. På bakgrunn av dette er det vurdert ulike måter å ivareta arten på. Man kan 

opprette en vernesone som utgjøres av en sirkel med radius på minst 50 meter, og med voksestedet til 

huldrestry i sentrum. En slik sone vil minimum medføre at seks hyttetomter må tas ut av planen, og det vil 

fremdeles være usikkert om arten vil overleve på grunn av kantsoneeffekter og mulig forurensing fra bilbruk 

og vedfyring. Et alternativ er å transplantere arten til en ny lokalitet basert på etablert kunnskap, og opprette 

en vernesone rundt den nye lokaliteten. Dette gjør at det vedtatte plankartet kan legges til grunn. Gitt at 

transplantasjonen gjøres på en tilstrekkelig faglig fundert måte, vil den opprinnelige forekomsten i Kjoslia 

kunne frigis når transplantasjonen er gjennomført. Det må gjøres enkle oppfølgende undersøkelser av den 

nye lokaliteten i minst fem år etterpå. 

Våre vurderinger er at dersom man ønsker å gjennomføre tiltak for å bevare huldrestryen i Kjoslia, er det 

beste alternativet å transplantere ut arten til en ny lokalitet. Det anses som rimelig at kostnaden for dette 

legges på tiltakshaver, jf. naturmangfoldloven § 11, eventuelt at den dekkes av Gausdal kommune siden 

vesentlige momenter ikke har blitt tatt med i saksbehandlingen. 
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1 Innledning 

Norconsult AS har fått i oppdrag av Gausdal kommune å vurdere en forekomst av huldrestry i et planområde 

for et hyttefelt i Kjoslia, ved Veslesætra sør for Skei. Huldrestry er oppført som sterkt truet (EN) på den 

norske rødlista for arter (Hilmo og Henriksen 2015). Reguleringsplanen er alt vedtatt, og det er inngått 

utbyggingsavtaler mellom grunneiere og entreprenører. Informasjonen om lokaliteten kom inn seint i 

prosessen – etter at kommunedelplanen for Veslesetra, som omfatter blant annet Kjoslia, ble vedtatt, men 

før reguleringsplanen for Kjoslia ble behandlet. Det vil si at informasjonen var kjent da reguleringsplanen ble 

vedtatt, men den ble ikke hentet inn i planarbeidet. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen gitt beskjed om 

at Gausdal kommune må gjøre en ekstraordinær vurdering av forholdet til denne lokaliteten, og legge dette 

til grunn for den videre prosessen. 

Huldrestrylokaliteten ligger midt i en del av planområdet som skal bebygges nokså tett med hytter, så den vil 

med stor sannsynlighet forsvinne som følge av den foreliggende planen. I denne rapporten redegjøres det 

for forekomster av huldrestry og øvrige arter i planområdet, videre beskrives forholdet til 

naturmangfoldlovens bestemmelser om offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet, det redegjøres 

for kunnskapen som finnes om huldrestry som art, og avslutningsvis diskuteres ulike tilnærminger til hvordan 

lokaliteten eventuelt kan ivaretas. Rapporten er utarbeidet av økolog Torbjørn Kornstad og økolog Annie Ås 

Hovind, begge tilsatt i Norconsult. 

2 Naturmangfold i planområdet 

2.1 Artsforekomster 

Forekomsten av huldrestry ble registrert av Anders Breili den 7. mars 2017 (Artsdatabanken 2019). 

Registreringen ble gjort som del av et oppdrag utlyst av Miljødirektoratet, som gikk ut på å undersøke mulige 

forekomster av arten. Funnet ligger innenfor en MiS-figur av hengelavstypen. Den 14. januar 2019 gjorde 

Torbjørn Kornstad en kartlegging av lokaliteten, i tillegg til å undersøke resten av MiS-figuren for mulige 

andre forekomster. Det viste seg at det kun vokste huldrestry på ett tre, mens øvrige trær hadde svært gode 

forekomster av den vanlige arten hengestry (Figur 1). Huldrestryen vokste på en måte som er typisk for 

arten: I en nordvendt skråning, men på sørsiden av et grantre som står ut mot en liten lysning. På nordsiden 

av treet var arten fraværende. Det ble ikke gjort noe forsøk på å kvantifisere artsforekomsten, men det dreier 

seg om en nokså tallrik forekomst selv om den er begrenset til ett enkelttre. Lokaliteten ligger ca. 750 meter 

over havet. 

Av andre arter i området registrerte Breili gubbeskjegg (NT) og granstokkjuke (Artsdatabanken 2019). Begge 

disse er vanlig forekommende i eldre, høyereliggende granskog, og tilsier ikke at man skal ta spesielle 

hensyn. Forekomst av flere arter knyttet til eldre granskog vitner likevel om god skoglig kontinuitet og 

struktur. Granstokkjuke ble også observert under befaringen den 14. januar 2019. 

Forekomster av rødlistearter, og den omtalte MiS-figuren, er vist på kart sammen med reguleringsplanen i 

Figur 3. 
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Figur 1. Grantreet med huldrestry på (litt til høyre for midten av bildet) står ut mot en lysning i en nordvendt skråning. 
Lengst til høyre ser man et grantre med gode forekomster av hengestry, som det er svært mye av i området. 

 

Figur 2. Nærbilde av huldrestry fra forekomsten i Kjoslia. 
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Figur 3. Kart som viser omriss av den vedtatte reguleringsplanen for Kjoslia 1, registrerte rødlistearter, og MiS-figuren 
med hengelav (lilla omriss). Beltene langs bekkene er flomsoner, ellers er det veier og hyttetomter som vises. 
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2.2 Vurdering av forholdet til naturmangfoldloven §§ 8-12 

Forholdet til naturmangfoldlovens bestemmelser om offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet ble 

vurdert i forbindelse med konsekvensutredning av kommunedelplanen for Veslesetra, som 

reguleringsplanen for Kjoslia 1 inngår i. I planbeskrivelsen for Kjoslia 1 er det ikke gjort noen spesifikk 

vurdering av forholdet til naturmangfoldloven. Man må derfor gå ut fra at dette dekkes av arbeidet som ble 

gjort i forbindelse med kommunedelplanen. 

I kommunedelplanen anslås det at kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er tilstrekkelig opplyst. Det vises videre til 

at det er gjort en utsjekk av offentlige databaser som Naturbase, Artsdatabanken og MiS. Videre er det gjort 

en utredning med feltarbeid av området Lonan/Skeismyra, som ikke omfatter Kjoslia 1. Lokaliteten med 

huldrestry befinner seg innenfor en MiS-figur, og selv om arten i seg selv ikke var registrert da 

kommunedelplanen ble utarbeidet, burde MiS-figuren ha vært undersøkt. Generelt sett skulle det også ha 

vært gjort en generell befaring av områder med potensial for forekomster av gammel granskog – eventuelt 

skulle dette momentet ha vært omtalt i kommunedelplanen, og fulgt opp med befaring av de enkelte 

planområdene etter som det ble utarbeidet reguleringsplaner. 

Etter at Norconsult har gjort befaring i planområdet legges det til grunn at kunnskapsgrunnlaget i større grad 

er opplyst. Det må likevel tas forbehold om at befaringene både den 7. mars 2017 og 14. januar 2019 ble 

gjort mens det var snødekt mark, slik at man ikke fikk fanget opp karplanter og eventuelle vedboende sopp 

på liggende død ved. Man må derfor gå ut fra at det potensielt kan finnes slike artsforekomster, jf. føre var-

prinsippet i § 9. Man kan imidlertid med rimelig stor sikkerhet slå fast at man har avdekket alle forekomster 

av huldrestry i planområdet. 

Med hensyn til samlet belastning etter § 10 er det særlig relevant å vurdere hvorvidt et eventuelt tap av 

huldrestryforekomsten i Kjoslia utgjør et utilbørlig bidrag til den samlede belastningen på artens voksesteder. 

Huldrestry er rødlistet som sterkt truet (EN), den nest høyeste truethetskategorien, og lokaliteten i Kjoslia 

utgjør en utpostforekomst. Samtidig har arten nokså mange intakte forekomster, blant annet forekommer 

den stedvis rikelig på åsene øst og vest for Auggedalen og Saksumdalen sør i Gausdal og vest i 

Lillehammer kommune. Vår vurdering er derfor at lokaliteten er verdifull, men at man balanserer på punktet 

der § 10 skal slå inn. Både huldrestry i seg selv og habitatet den krever er vurdert å være i nedgang, jf. 

rødlistestatusen, samtidig har den stor oppmerksomhet, og forekomster følges opp både av 

miljømyndigheter og frivillige organisasjoner. 

Ifølge § 11 skal kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver. I dette tilfellet vil slike kostnader 

eventuelt være knyttet til transplantering av huldrestry til nye lokaliteter. Det anses som rimelig at tiltakshaver 

skal dekke slike kostnader i dette tilfellet, eventuelt at det bæres av Gausdal kommune i og med at 

saksbehandlingen ikke har fanget opp vesentlige momenter. Ellers tas det utgangspunkt i at det benyttes 

miljøforsvarlige driftsmetoder, i henhold til § 12. 

3 Gjennomgang av kunnskap om huldrestry 

Huldrestry er utbredt i boreal barskog i Europa, Asia og Nord-Amerika. De europeiske populasjonene av 

arten har gått sterkt tilbake, og Norge har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på den i europeisk 

sammenheng (Jansson 2010). I Norge finnes den først og fremst på de sørlige delene av Østlandet, fra 

Andebu i sør og Vinje i vest til Gausdal, Ringebu, Stor-Elvdal og Trysil i nord. I tillegg finnes den på noen få 

lokaliteter på Vestlandet, svært spredt i Trøndelag, og på én lokalitet i Nordland. Tyngdepunktene ligger nord 

i Nordmarka, på Totenåsen, og på åsene mellom Snertingdalen og Gausdal. Forekomsten i Kjoslia er blant 

de nordligste funnene på Østlandet (Artsdatabanken 2019). 
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Huldrestry hører til lavslekta strylav (Usnea), som har en rekke arter i Norge. Blant disse skiller huldrestry 

seg ut ved å ikke ha bark på midtstrengen. Vekstformen skiller seg også fra de fleste andre artene i slekta 

ved at den er sterkt hengende. Enkeltindivider forgreiner seg svært lite, og vokser stort sett bare i 

lengderetningen. De kan bli opptil 10 meter lange. I Europa har den svært sjelden festepunkt, som regel 

ligger den drapert over greinene til treet den vokser på. Når det gjelder formeringsorganer foregår det ikke 

kjønnet formering hos europeiske populasjoner, men den produserer rikelig med vegetative 

formeringsorganer. Likevel er det sjelden at denne formeringen er vellykket, og de fleste norske individer 

består av fragmenter som har spredd seg direkte fra andre populasjoner (Gauslaa 1997). Trolig er 

fuglespredning viktig. Det er vist at arten har lav genetisk variasjon i Europa, noe som kanskje kan skyldes 

det at den ikke formerer seg kjønnet her. 

Arten har nokså spesifikke habitatkrav, og er spesielt knyttet til gammel, grandominert naturskog. Den krever 

nokså høy luftfuktighet, og vokser gjerne på nord- eller østsiden av åser med mye tåkedannelse og lite 

direkte solskinn (Jansson 2010). Samtidig trenger den mye lys for å trives, og vokser best ved intermediær 

tretetthet. Liebe m.fl. (2017) antyder en optimal grunnflatesum på 2,6 m2/daa. Arten vokser stort sett på gran, 

men finnes også på eik på Vestlandet, og er så vidt registrert på flere andre treslag. Treet den vokser på er 

vanligvis i stagneringsfasen. I områder som har vært utsatt for flatehogst går huldrestry som regel ut, men 

den kan overleve og til og med begunstiges noe av forsiktig plukkhogst (Storaunet m.fl. 2014). I tillegg til 

direkte flatehogst er kanteffekter skadelige for arten, både på grunn av at arten selv dør av uttørking i 

kombinasjon med økt solinnstråling, at treet den vokser på dør av uttørkingen, og at hogstflater gir høyere 

vindhastighet som kan slite i stykker huldrestry i kanten av flata (Jansson 2010). Huldrestry er rødlistet i EN-

kategorien først og fremst fordi den har gått mye tilbake på grunn av hogst, i tillegg til at den har såpass 

dårlig formeringsevne og forekommer i fragmenterte populasjoner (Hilmo og Henriksen 2015). 

4 Mulige tiltak for å ivareta huldrestry i Kjoslia 

4.1 Gjensetting av vernesone 

I Levende skog-standarden for hogst er huldrestry en av artene som skal bevares i nøkkelbiotoper. Dette 

gjøres ved at man setter igjen en vernesone rundt forekomsten som ikke hogges. Vernesonen skal utgjøre 

en sirkel med en radius på minimum 50 meter, der forekomsten ligger i sentrum (som vist i Figur 4). Det er 

en mulighet å gjøre dette med forekomsten i Kjoslia, men det krever samtidig at planen gjøres om. 

Anslagsvis vil det å sette igjen en slik vernesone medføre at minst 6 hyttetomter må tas ut av planen. I tillegg 

ligger internveiene slik til at de tangeres av sonen, men en noe pragmatisk tilnærming tilsier at de kan legges 

slik de er tegnet inn i dagens plan uten at bevaringssonen for huldrestry innskrenkes i særlig grad. 

Det har vært hevdet at i en sak som dette, der det er snakk om andre tiltak enn hogst, er det ikke nok å sette 

igjen en sone på 50 meter rundt lokaliteten. Det har da vært vist til at inngrepene som kommer av å anlegge 

hyttetomter og veier er mer permanente, og at man kan få drenering som endrer grunnvannstanden og 

dermed lokalklimaet. Etter vårt skjønn mener vi at dette ikke stemmer. Når man hogger på alle kanter rundt 

en 50-meterssone vil man få et tørt mikroklima i en 10-20-årsperiode, etterfulgt av en periode der 

mikroklimaet blir fuktig og kjølig i en ungskogsfase (Jansson 2010). Ingen av disse mikroklimaene er 

gunstige for huldrestry. I tillegg vil man i hogstflateperioden få mer og kraftigere vind inn mot lokaliteten, noe 

som også er negativt for arten. Dersom man etablerer hyttetomter som vist i Figur 3, vil de åpne flatene som 

dannes være langt mindre enn hogstflatene man ellers ville fått, gitt at man sparer noe sluttet skog rundt 

dem. Man får dermed relativt sett mindre uttørking og vindeffekter som følge av hyttetomter enn av flatehogst 

rundt en slik lokalitet. Til gjengjeld vil hyttebygging trolig føre til vedfyring og bruk av biler som går på fossilt 

drivstoff. Huldrestry er svært sårbar for forurensing (Jansson 2010), og disse faktorene kan potensielt gi 

negative virkninger på forekomsten. Dette er imidlertid vanskelig å kvantifisere. 
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Når det gjelder grunnvann har vi forhørt oss med Norconsult-ansatte som jobber med dette fagtemaet, og de 

oppgir at så lenge man bygger veier og tomter på terrenget og ikke graver seg ned, vil dette i liten grad 

endre grunnvannstanden. Argumentet som gjenstår for å øke omfanget på vernesonen blir da det allmenne 

argumentet om at det gir færre kantsoneeffekter, og dermed økt sjanse for at huldrestryforekomsten 

overlever. 

 

Figur 4. Huldrestrylokaliteten i Kjoslia og eventuell vernesirkel med 50 m radius vist sammen med den foreliggende 
reguleringsplanen. 

4.2 Transplantering til nye lokaliteter 

Ifølge Jansson (2010) er huldrestry velegnet for transplantering, på grunn av vekstformen. I så fall må man i 

dette tilfellet velge ut minst tre trær i nærheten av hverandre som arten kan transplanteres til, siden det er 

usikkert hvordan arten vil trives på disse trærne. De utvalgte trærne bør stå i et tilsvarende terreng som 

«mortreet», det vil si i (svakt) nordvendt skråning med en liten lysning mot sør (denne kan riktignok hogges 

ut). Videre bør det dreie seg om seintvoksende graner av nokså høy alder. Det anbefales at ett av trærne 

velges ut som hovedtre, der mesteparten av materialet transplanteres ut. På de øvrige trærne transplanteres 

det bare ut noe materiale, som skal utgjøre et supplement på den nye lokaliteten. Området som trærne 

befinner seg i må avsettes som en ny MiS-figur, legges inn i database, og inkluderes i neste versjon av 

skogbruksplan for kommunen. Dette inkluderer en bevaringssone med intakt skog rundt trærne man 

transplanterer arten til, minimum som angitt i kapittel 4.1 over.  
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Transplantasjonsmetodikken angis detaljert i Jansson (2010) kapittel 9.4, men kort sagt innebærer den å 

samle inn lav fra mortreet, legge den til tørk i et rom med normal romtemperatur og luftfuktighet, for så å etter 

maksimalt noen få dager ta den med ut og henge den opp eller filtre den inn i grangreiner i midtre eller øvre 

del av kronen. Anbefalt høyde er 10-15 meter. Det gir bedre lysforhold, og samtidig kan laven på sikt spre 

seg til lavere deler av kronen og til nærliggende trær ved fragmentering. Merk at metodikken legger opp til at 

en slik transplantasjon bør gjøres i samarbeid med en vitenskapelig institusjon, for å kunne følge opp 

populasjonsutviklingen. I Skandinavia er det Per-Anders Esseen ved Universitetet i Umeå som har jobbet 

mest med transplantasjon av arten. Det anbefalte mellomtrinnet med lagring av laven innendørs i Jansson 

(2010) er lagt inn på bakgrunn av at man bruker et vitenskapelig opplegg for oppfølging av arten, og man må 

da måle, veie tørrvekt, og merke materialet for å kunne følge utviklingen ute i felt. Dersom man går for en 

enklere metodikk, som innebærer å transplantere laven med en påfølgende enkel oppfølging i felt de 

kommende årene der man konstaterer om laven overlever på de nye voksestedene, kan man frakte 

materiale direkte fra «mortreet» til transplantering i trærne man har valgt ut. Lavindividene må ikke utsettes 

for direkte sollys i tørr tilstand mens de oppbevares innendørs eller i biler, siden UV-strålingen kan drepe 

den. Dette er mindre farlig utendørs, men for å være på den sikre siden kan det være lurt å fukte den rett før 

den flyttes ut til det nye habitatet. 

Uansett om man ønsker å involvere vitenskapelige institusjoner, eller om man ønsker et enklere opplegg, må 

man følge opp hvordan transplanterte individer på den nye lokaliteten utvikler seg i en tidsperiode på 

minimum fem år etter transplantasjonen. Merk at dette ikke vil si det samme som at man må sette 

utbyggingen på vent i fem år – man må i stedet legge til grunn at jobben som gjøres med å transplantere 

laven er såpass faglig fundert at man er sikker på at den vil overleve på den nye lokaliteten. Dersom dette er 

ivaretatt anser vi det som trygt å frigi den opprinnelige forekomsten av huldrestry i Kjoslia. 

5 Konklusjon 

Det å sette igjen en vernesone som angitt i kapittel 4.1 anses som lite hensiktsmessig, både fordi det 

praktisk sett er vanskelig gjennomførbart, og fordi det fremdeles vil ligge en usikkerhet i hvorvidt arten vil 

overleve innenfor vernesonen på sikt på grunn av kantsoneeffekter og uttørking. En større vernesone enn 

minimumsstørrelsen vil gi sikrere overlevelse for arten, men det vil samtidig gjøre planen svært vanskelig å 

gjennomføre. Vi anbefaler derfor at dersom man går videre med planen, legges det gjeldende plankartet til 

grunn, men man legger til en klausul i planbestemmelsene om at man må utføre en transplantasjon av 

huldrestry slik det er beskrevet i kapittel 4.2. 
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