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FORORD
Foreliggende

rapport er utarbeidet i forbindelse med Vestfold

Kraftselskap's

planer om utbygging av Sundheimsvassdraget.

Rapporten er bekostet av Vestfold Kraftselskap.
Innsamling av vannprøver, plankton og strandlevende krepsdyr
er gjort i samarbeid med Laboratorium

for ferskvannsøkologi

og innlandsfiske

i Oslo.

(LFI), Universitetet

Vi vil takke

for godt samarbeid.
Vi ønsker også å takke Vestfold Kraftselskap, ved avdelingsingenior J.

Wilhelmsen,

for behagelig samarbeid.

Gunnar Halvorsen
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1.

INNLEDNING

Denne rapporten

er et ledd i å klarlegge de naturfaglige

kvenser av en eventuell

kraftutbygging

I tillegg til foreliggende
valgets

korte befaringer

knytning

til fiskeunderskelsene

plankton

og strandlevende

vegetasjonen

i Vasetvatn

bygging

har Kontaktut-

i området.

I til-

er det innsamlet materiale

krepsdyr.

Befaringen

var relativt rik,

foretatt en noe grundigere
Nordre

i Sundheimsvassdraget.

publisert materiale

fagfolk gjennomført

konse-

undersøkelse

av

viste at vann-

og det ble derfor

i Vasetvatn.

og Midtre Syndin og Helin er varig vernet mot kraftut(Verneplan 1).

Stortingsvedtaket

for en mulig tilbakeføring

åpner imidlertid

av Nordre og Midtre Syndin til Sund-

heimsvassdraget.
De foreliggende
utnyttelse

planer

for utbygging

av fallet fra Vasetvatn

et fall p&ca.438 m. Kraftstasjonen
rett sør for Fossheimfoss.
fungere

som magasiner

regulering.

av Sundheimselva

forutsetter

og ned til Strandafjorden,
vil f% utlp

i Strondafjorden

søndre Syndin og Vasetvatn

med henholdsvis

2,0-3,0

skal

m 0g 2,0-2,5

søndre Syndin foreslås hevet 1,0 m, og

m

Vasetvatn

senket 2, 0 m.
Nordre og Midtre Syndin vil i fdolge planene bli fort tilbake
til Sundheirnselva ved stenging av utløpet
Nordre Syndin.

Vannstanden

i nordenden

av

i Nordre Syndin heves ca. 20 cm,

mens den i Midtre Syndin senkes tilsvarende.

-
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Planene omfatter også avløpsoverfØring fra 2 mindre nabofelt
på tilsammen 15,2 km til Sundheimsvassdraget (5,8 km2 av
søvellas nedbørfelt og 9,4 km2 av Titra/Mosånis felt). I tillegg ledes avl@pet fra Bat&nis felt p& 5,9 km
i Vasetvatn.

til magasinet

-

II.
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OMRADEBESKRIVELSE

1. Beliggenhet
Sundheimsvassdraget ligger i Oppland fylke, innenfor kommunene
Vestre Slidre og Vang. Det er et lite sidevassdrag til Begna,

p

med utlp

vestsiden av Strondafjorden ved UInes (Fig. l).
2
Vassdragets opprinnelige nedbørfeltvar ca. 148 km,
men ca.
40 km

rer

er i dag overfort nordover. Midtre og Nordre Syndin drenevia Ala til Begna. Etter de foreliggende planer for

utbygging vil dagens utløp i Nordre Syndin stenges, og dreneringen vil da på nytt foregå sørover.
Nedbrfeltet

omfatter vesentlig hyereliggende

skog- og fjell-

områder.

Ca. 88% av arealet ligger mellom 780 og 1080 m o.h.,
mens 6% ligger hoyere (Fig. 2).
Hyeste punkt er Gilafjellet
med fjelltoppen Kruke, sørvest for Nordre og Midtre Syndin,
1582 m o.h.
Vassdraget omfatter bl.a. de 4 innsjøene Vasetvatn, Sndre
Midtre - og Nordre Syndin med henholdsvis 1,05,
4,5

km

2

2,16,

2,5

-,
og

overflate.

Disse ligger i en åpen, vid dal og er sterkt
vindeksponert fra nordvest - sørøst.

2. Geofag

Sundheimselva drenerer deler av fjellviddeområdet mellom Hemsedal
i sør og Valdres i nord. Feltet er avgrenset av Begnas betydelig nedsk&rede dalfore i nordst

og Helins dalfore i srvest.

Dette området er preget av gamle landformer som i dag gir rolige
og velavrundede former. Viddeområdet (mellom ca. 300 og 1100 m
o.h.) er et gammelt sletteland som for noen millioner år siden
ble hevet.

I dag er det dekket av løsmateriale etter landisens

-
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arbeid og har en småbØlget overflate.
høyere fjellparti, Gilafjellet opp.
motstandsdyktige
Viddeområdets

Bare i nordvest rager et
Dette består av harde,

bergarter.

berggrunn består av skifre, ofte fyllitt, som

smuldrer lett opp.

Dette har satt sitt preg på løsavsetningene

og samtidig gitt et rikt jordsmonn.

Området kalles da også for

"setervidda".
Avrenningen er i dag relativt liten, men under flom svulmer
elver og bekker raskt opp.

Det er stedvis erosjon i elveløpets

bredder og i de høyeste fjellpartier smuldrer berget opp pga.
frostforvitringen.

Vanø mJ•••

•
Syndin

Slldr fjorden

"a

Hglgje.
yndin

'

I

m syha

\

Mosln

Fo ahelm

N

I
0

...

8tronda-

fjordon
Vasetvatmn

eandheimel.

Gr6nsen
knipa

,

1
an

Fig. 1. Sundheimsvassdragets

beliggenhet og nedbørfeltets avgrensning.

-
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3. Klima
Det foreligger ikke værobservasjoner

fra selve nedbørfeltet,

og de to nærmeste stasjonene hvor både temperatur og nedbør
observeres, er Løken i Volbu og Abjrsbr&ten

(tabell 1).

stasjonene ligger på vestsiden av nordvest-sørøstgående
og vil neppe være helt representative
skogs- og fjellområdene

Begge
daler

for de høyereliggende

i Sundheimsvassdraget.

Klimaet i området kan karakteriseres
lave vintertemperaturer

som kontinentalt, med

og relativt høye sommertemperaturer.

Den midlere temperaturforskjellen
maned er p& Abjorsbr&ten

mellom kaldeste og varmeste

21,6°c og pa Loken i Volbu 24,1°c.

I middel var året 1982 på begge stasjonene 0,1°c varmere enn
normalt.

Av størst betydning er forholdene i sommerhalvåret,

og mens mai og juni var noe kaldere enn normalt, var juli,
august og til en viss grad september noe varmere.

Mars var

usedvanlig mild.
Tabell 1. Meteorologiske data fra Løken i Volbu og Åbjørsbråten.
.
0
.
Temperaturen er gitt som C og nedboren 1 mm.
(Kilde: Meteorologisk inst.).

Loken

i Volbu

525 m o.h.

Abj rsbraten
634 m o.h.

Temp. 1982
Temp. norm.
j931-1960
Nedbr
1982
Nedbrsnorm.
1931-1960
Temp. 1982
Temp. norm.
1931-1960
Nedbr
1982
NedbØrsnorm.
1931-1960

J

F

A

M

-1,l

2,0

6,2

J
14,8

0

-7,7

J
10,7

s

-12,5

12,7

7,7

1,9

N
-3,5

-8,3

-10,2

-8,8

-4,4

1,1

6,9

11,5

13,9

12,3

7,7

2,1

-3,2

-7,2

1,8

22

13

53

12

37

31

57

50

75

82

84

35

551

M

A

D

Aret
1,9

27

22

15

19

33

59

79

68

54

45

37

40

498

-11,7

-6,9

-1,8

1,5

5,2

9,6

14,0

11,9

7,5

2,0

-3,4

-6,6

1,8

-8,7

-7,8

-4,4

0,5

6,1

10,5

12,9

11,5

7,1

1,9

-3,0

-5,9

1,7

14

6

54

21

57

37

52

43

79

75

79

21

538

34

23

20

26

36

69

97

83

62

50

47

41

588

Nedbøren ligger i området omkring 550-600 mm pr. år.

De hoyere-

liggende deler mottar sannsynligvis en noe større nedbør enn de
lavereliggende deler.

Dette gjenspeiles blant annet i en noe

høyere spesifikk avrenning i øvre deler av vassdraget enn i de
nedre deler.

I følge informasjonsbrosjyren

for Sundheims-

-
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elven kraftverk avtar det spesifikke avlop fra l9,5 l/s·km
ved Nordre og Midtre Syndin til 17 1/s·m

vea Vasetvatn.

En vesentlig del av nedbøren, 68%, faller om sommeren i
perioden mai - oktober.
i Volbu hadde hyere

Nedbren

arsnedbr

viser det forhold at Loken

i 1982 enn normalt

(lll%),

mens Åbjørbråten hadde lavere årsnedbør enn normalt
Juni, juli og august var nedbørfattig,
temperaturer
avrenning.
børrike.

(92%).

og kombinert med høye

i juli og deler av august ga dette sterkt redusert
Høstmånedene

september - november var meget ned-

Mars var foruten å være usedvanlig mild,også svært

nedbrrik.
Våren ble sterkt forsinket på grunn av mye nedbør og lave
temperaturer i mai.

4. Vegetasjon

Lavlandet:

Baklia langs Strondafjorden

Sundheimselva

og Slidrefjorden

fra

til Mosåni er dekket av sammenhengende granskog

i midtre og øvre deler.
"fjordene" er oppdyrket.

Bare de slakere partiene ned mot
De mange bekkedragene ned lia gir

hyppige innslag av hgstaudesamfunn

i skogen.

P& trrere

steder, særlig i nærheten av dyrka mark, synes lågurtgranskog
å være vanlig.

Gråor vokser spredt langs de strre

bekke-

dragene, jfr. Mosani, og danner av og til tette bestand på
igjenvoksende

innmark og beite.

Granskogen er også fremherskende
Vasetvatn.

langs Sundheimselva opp til

Dyrkamarka er her fortrinnsvis knyttet til nord-

sida av elva.

-

Hoyereliggende

deler:

7 -

Storparten av Syndin-vassdragets nedbr-

felt fra og med Vasetvatn ligger i subalpin

sone.

Området

er imidlertid sterkt avskoget som følge av seterdrifta.

Fjell-

bjrkeskogen er erstattet av lyngheier, einer/dvergbjrk-kratt
og mer engpregede, ofte vierkledde, samfunn.

Det er i senere

år foretatt en del nydyrking (fulldyrking) på og omkring
setervollene.
Granskogen holder fortsatt

stand langs østsida av Vasetvatn,

men tynnes etter hvert ut videre nordover.
helt underordnet rolle.

Furu spiller en

På østsida av Sondre Syndin vokser

det spredtstilt gran i beitepreget landskap opp til ca.
1000 m o.h.

Fjellbjrkeskogen

er best utviklet i den slake

lia vest for Vasetvatn og Trollhovdsetrene samt i lisida st
for Krokåni.

Ved Nordre Syndin, spesielt på vestsida, er det

sammenhengende bjørkeskog uten tydelig beitepreg.
Bakkernyrer av intermediær og rik type er vanlige nær sagt
overalt i subalpin sone.
Bjrkeskogen

gar sjelden opp til 1l00 m o.h., hvor lavalpin

vegetasjon tar helt over.

Bare Gilafjellet (1582 m o.h.)

når opp i mellomalpin sone.

-
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III. GEOFAG
v/ Per E. Faugli

1. Berggrunns
Geologisk

eoloqi

ligger Sundheimselvas

kaledonidene.

Bergartene

felt i den sristlige

del av

er relatert til tre hovedskyvedekker

i denne del av den gamle fjellkjedefoldningssonen.
Grnsennknipa

(helt i sr)

utgjr

kaledonidenes

skyvedekkekompleks

l959, Hossack

1972, Loeschke

&

her en klassisk

lokalitet i

(Goldschmidt 1916, Holtedahl
Nickelsen

1968, Reusch 1901,

Strand 1951).
Skyvedekkekomplekset
fjellet).

ligger pa prekambriske

Hossack 1972).
standsdyktige

Øverst opptrer øvre Jotun-dekket

(av

med harde mot-

bergarter.

mitt, men det er ogs
fyllit.

består hovedsakelig

I det midtre dekket dominerer

som granitter,

sandstein,
også sparagmitt,

Øvre dekket består av

er dekket av lsmasser.

for vassdraget

er kartlagt

Hovedbergarten

er en leirskifer,

skifre tilhørende

Nordst

det undre dekket.

fyllitt, som er meget bløt og

(Strand 1951).

sørvest for Syndinvatna
draget Gilafjell

sparag-

gabbroer og anorthositter.

Store deler av nedbrfeltet

fliser lett opp

av eokambrisk

innslag av kambro-ordovisisk

men det er innslag av eldre gabbro.

tilhrende

over dette

sammensatt dekke kalt Valdresdekket

Kvarts-sandsteinsdekket

eruptiver

(grunn-

Underst opptrer et kvarts-sandsteinsdekke,

ligger et komplekst

skifer og

bergarter

opptrer disse bergartene

også.

derimot består av harde granittiske

det vre

dekket.

Høyde-

bergarter

-

Like srst
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for Gilafjell ligger nevnte Gronnsennknipa.

Dette

omr&det har en meget komplisert struktur, og her opptrer alle
tre nevnte dekker i kontakt med hverandre.
omtalt i litteraturen.

Området er vel

En oversikt er gitt av Hossack (1972).

2. Geomorfologi
Fjellgrunnen fikk sin endelige utforming ved den kaledonske
fjellkjedefoldningen.

Senere har de tærende krefter virket og

gitt landformene dagens særtrekk.

Spesielt viktig for land-

formenes utvikling var det varme klimaet i deler av tertiær, og
de kvartere nedisningene.
De jevnt bdlgende fjellvidder med oppragende hye
markerte hoveddaler er de dominerende landformer.

fjell og
Vassdraget

med Syndinvatna følger en vid dalform i viddeområdet.
Vidda, med høyde omkring 800-1100 m o.h., er antagelig en del
av en gammel landoverflate, et peneplan, fig. 2.
vest med Gilafjell (1583 m o.h.) og Gronnsennknipa
dominerer markante fjellhøyder.

Bare i nord(l368 m o.h.)

Disse er som nevnt bygd opp

av harde,motstandsdyktige bergarter.
Landformene er rolige og vel rundete.

Det er lite kontraster.

Landisen har hatt liten formdannende effekt, men elver og bekker
har etter istidens slutt hatt effekt.

Sammen med frost og vind

er rennende vann de viktigste tærende krefter i dag.

Løs-

materiale transporteres fra fjellområdene, ned på fjellvidda
og videre ned i hoveddalen som Begna følger.
sitet er i dag liten.

Prosessenes inten-

- 10 -
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3. Kvartæraeoloqi
Størstedelen av området er dekket av kvartære løsavsetninger.
Det foreligger ikke kart· eller beskrivelse av disse utover enkle
oversiktskart

(Strand 1951 og Sollid et al. 1983).

istid lå isskillet like vest for nedbørfeltet

Under siste

(Vorren 1977).

Brebevegelsen var mot øst-sørøst i følge kartlegging av skurings
striper.

Dette vil si parallelt med daldragenes retning

Syndin, Vestre og Østre Slidre).

(Helin,

Bare de høyeste og bratteste

fjell er fri for løsmateriale.
Avsetningene er i hovedak morene; bunn- og ablasjonsmorene.
Moreneavsetningene
av.

er avhengig av bergartsmaterialet

de er danne

Harde bergarter gir grus som er rikt på store blokker.

Løse bergarter gir derimot en finkornet grus.

Avsetningene gir

oftest et jevnt dekke over berggrunnen, men stedvis er utviklet

- 11 -

overflateformer.

Sollid & Kristiansen

(1983) klassifiserer

avsetningene mellom Nordre og Midtre Syndin for Rogenmorener.
Rogenmorener er langstrakte, litt uregelmessige rygger som overveiende består av blokkrik bunnmorene.

Ryggene har lengdeut-

strekning på tvers av breens bevegelsesretning.
Moreneavsetningene

mellom Langetjern og Nordre Syndin samt sør

for Vasetvatn er også blitt kartlagt som Rogenmorener,
I forbindelse med planleggingen

fig. 3.

av utbyggingen er det foretatt

seismiske undersøkelser ved et par lokaliteter i viddeområdet
(Norseismic A/S 1982).

Ved Vasetvatn ble det pavist lsmasse-

tykkelse på mellom 3 og 8 m.

Ved Hamristjern ble det undersøkt

6 profiler som viser betydelige variasjoner i løsmassedekket.
Strst

mektighet ble registrert tilll

m.

TEGNFORKLARING:
Rogenmorener
___.
Hauger og rygger av
morenemateriale

a'a

Fluted surface, parallelle
striper i overflata, hovedsakelig i morenemateriale
Esere

Fig. 3. Utsnitt av kart over kvartærgeologiske forhold for Oppland,
målestokk 1:250 000. (Sollid & Kristiansen 1983).
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4. Fluvial eomorfolo i
Vatna i den brede dalformen i viddeområdet preger vassdraget.
Nær halvparten av den 30 km lange lopsstrekningen fra Langetjern
(953 m o.h.) i vest til Strondafjorden i Begna (351 m o.h.) i
øst utgjøres av vassflater.

Mellom vatna har elveløpet

fig. 4.

en gradient rundt 20-25 o/oo.

Ned mot samløpet med Begna nede

i hoveddalen Øker gradienten kraftig.

moh

900

N,y

- lrndln

1-Syndtn
fort

Avie

800

ut

av

Vasetvetnet

fettet

100

806

so

Stranda

-

fjorden

400
300
30

2o

Avetend

Figur

e

10
fa

e
samlop

4

2

med

Begne

0 Km

4. Sundheimselvas lengdeprofil etter kart i M; 1:100 000,

er for det meste utformet i lsmateriale og,i viddeområdet er det bare fast fjell enkelte steder. I dag er det
lokale erosjonssår i morenedekket og aktive transportprosesser.

Let

Under flom Øker vannføringen betydelig,og materialtransporten
kan stedvis være stor.
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5. Delomrder
5.1.

(fig. 5)

Langetjern

- Midtre

Syndin

Dette delfeltet utgjør 40 km2 eller vel 27% av Sundheimselvas
naturlige nedbrfelt.
Feltets avlp er som nevnt fort nordvestover
til Ala. Fr dette "kunstige" avløpet ble gjennomført, var
vannstanden i Nordre og Midtre Syndin ca. 2 m høyere enn i dag.
Feltet planlegges nå ført tilbake.
avlpsvannforing

ut av Midtre Syndin lik 0,8 m?/s.

nordvest er også planlagt overført.
ti1 0,9

5.2.

Dette tilsier en midlere
Sovella i

Vannføringen vil da Øke

?/s.

Midtre

Sundin

- Sondre

Syndin

Elveløpet mellom disse to vatna har et fall på 28 mover
1,3 km lange strekningen,eller 2l,5 o/00.
et tidligere smeltevannsløp.

den

Elva Hulja følger

Dette er betydelig nedskåret,

delvis i fast fjell og delvis i lsmaterialet,og har canyonform, fig. 6.
I dag er løpet vegetasjonsdekket og har grovblokkig bunn.
føringen.

Vannføringen er minimal pga. den nevnte over-

Ved utløpet av Midtre Syndin vil det være nødvendig

med kanalisering, da tidligere lop er nær gjengrodd.
Blir det aktuelt med tilbakeføring av feltet til normal tilstand,vil det vere av interesse & flge

lopsutviklingen til

Hulja.

5.3.

Sondre

Sundin

- Vasetvatn

Elva kalles her Krokåni og har et fall på 111 mover
den
5,3 km lange strekningen, eller 2l o/oo. Lsmassene vitner
om ddisterreng og består av finkornig grus og småblokket stein
av fyllitt. Flere steder er det spor etter tidligere smeltevannslp.
Krokånis løpsmateriale er preget av erosjon fra morenedekket.
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Vongsmjøso
Begna

9,

·,

Slidrefjorden

n Syndin

Hølgje
syndi

mSyndin
s,2

s,1

oson,

s Synd, Fiskeløyse

Kruk

uljo

Gilofjell

Fossheim
N

l
0

2

Krolcåni

Strondofjorde

s.3
undheimse

Vasetvatn

4

km

5,4
Båtåni

Grønnesknipa
n

V

Fig. S. Kart som viser de ulike delområder omtalt under geofag.

Fig. 6. Hulja.

Gammelt elveløp mellom Midtre og søndre Syndin,
sett mot øst. (Foto: G. Halvorsen).
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Fig.

7.

Krokni
(Foto:

for
••

samlp
Moss).

med Vasetvatn.

Merk

elvas

meandererende

lop.

Elva eroderer stedvis i morenematerialet, og transporten i elva
kan være betydelig under flom. Ved utløpet av søndre Syndin
er det også fast fjell i løpet.
Elvas lpsutvikling
interessant.

gjennom dette viddepregete

Hvis vannføringen

området er

Økes pga. overføringer,

en måtte forvente en betydelig fluvial aktivitet.

vil

Ved innløpet

i Vasetvatn vil en senkning av vatnet på selv bare 2 m medføre
betydelig

erosjon i innlpsomr&det,

serlig hvis strste

vann-

føring kommer til å opptre samtidig med nevnte senkning.
Løsmasseforholdene

i denne delen av dalen er stedvis kompleks

og lite kjent i detalj.
De nevnte forhold tilsier at hvis konsesjon gis, bør en foreta
en kvartærgeologisk
grep finner sted.

kartlegging
Videre br

under anleggsperioden

i målestokk

lpsutviklingen

1:10 000 før inni Krok&ni flges

og etter at inngrepene er foretatt.

- 16 -

5.4.

Vasetvatn

- innlop

Elva faller 454 mover

Begna

v/

Strondafjorden

den 7 km lange .strekningen.

740 er fallet som oppstroms,

ca.24 o/oo.

Nedstrms

Mot kote
kote 540

derimot styrter elva ned i hoveddalen med et fall lik 54 o/oo.
Mot kote 740 har elva de samme karakteristika
det gjelder lpsmateriale.
fjell, og lpet

som Krokåni når

Videre nedstrøms dominerer fast

her er tydelig flombestemt, med bredt lop over

renspylt fjelloverflate.

5.5.

Overforing

fra nabofelter

Under befaringen ble det ikke påvist forhold av faglig interesse som vil bli påvirket i de aktuelle nabofelter; søvella,
Ala og Mosåni.

6. Vurdering
Det er ikke påpekt spesielle forhold som vil bli
berrt

av den planlagte reguleringen.

kartlagt verneverdige

Det er heller ikke

lokaliteter i området utover den geo-

logisk klassiske lokalitet Grnnsennknipa.

Denne blir ikke

berørt av de planlagte inngrep.
Hvis konsesjon gis, bør det imidlertid foretas en detaljert
kvartærgeologisk

kartlegging av dalområdet mellom søndre

Syndin og Vasetvatn.

Dette vil sikre faglige interessante

data, som må forventes å få betydning for analyse av områdets
isavsmeltingshistorie.
Videre er påpekt at det er av fluvial interesse å følge lØpsutviklingen til Hulja og Krokåni.
såvel anleggsperioden
gjennomført.

Undersøkelsen må omfatte

som oppfølging etter at inngrepene er

- 17 -

IV. BOTANIKK
v/ Ole O. Moss

l. Feltarbeid
Omradet ble bes6kt to ganger pa ettersommeren 1982.

Frste

gang (23.-24. august) i form av en oversiktsbefaring,der

de

fleste stedene som berores av planene,ble avlagt korte besk.
Foruten spredte notater om flora og vegetasjon

ble det tatt

et par krysslister av floraen langs bekken fra Hamretjern og
i nordenden av Vasetvatn.

Annen gang (7.-8. september) gikk

i sin helhet med til å undersøke vannvegetasjonen
og

Sndre

Syndin.

rive og grabb.

Som redskaper ble benyttet båt, vannkikkert,

Dårlig vær med regn, sludd og vind umuliggjorde

systematiske registreringer
sekter).

i Vasetvatn

langs veldefinerte profiler

(tran-

Ved hjelp av hyppige stikkprøver og regelmessige

dybdemålinger fikk en likevel et brukbart inntrykk av vannvegetasjonen på 3 lokaliteter i Vasetvatn (se fig. 8). Vannstanden
var lav på undersøkelsestidspunktet
1,03 m på vannmerket
vis underskt

i Vasetvatn.

omkring de sm

Vannmosene er kontrollbestemt
Bjrn

Rorslett

Sondre Syndin ble fortrinns-

holmene i srstenden.
av Egil Bendiksen

(Botanisk Museum).

(NIVA) har hjulpet til ved bestemmelsen av noen

vannplante-kollekter,
Nomenklaturen

og ble 5.9.82 målt til

spesielt vasshår

(Callitriche)-artene.

folger Lid (1974).

2. Historikk
Blytt

(1864) foretok en botanisk reise til Valdres i 1863, men

synes bare å ha tangert Syndin-vassdraget

lengst i nordvest.
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Fig. 8. Dybdekart for Vasetvatn og søndre Syndin, 5 m's koter.
Kotene for 1 og 3 m (Vasetvatn) og 2 og 4 m (S. Syndin) er
stiplet. Lokalitetene I-IV er spesielt undersøkt med hensyn
til vannvegetasjonen.

-

l9

-

I Vassendli ved Helin kom han over en svært rik fjellflora
som senere har gitt støtet til opprettelsen av plantefredningsområdet "Helin nasjonalpark".

Dette strekker seg helt fram

til vest-bredden av Nordre Syndin.
Resvoll-Holmsen

(1931) studerte fjellvegetasjonen mellom

Hallingdal og Valdres.

Selv om hun ikke oppholdt seg innenfor

nedbørfeltet til Syndin-vassdraget, har hennes vegetasjonsbeskrivelse gyldighet også for dette området.

Hun bemerker

den intensive seterdrifta som har medført store avskogede
partier.

Fjellbjørkeskogen når sjelden opp til sin naturlige

høydegrense, mens spredte graner opptrer helt opp i 1130 m o.h.
Hun nevner også at "gressmyrene" er vanlige i fylitt-områdene.
Kirkvoll (1975) oppgir en floraliste fra Valdres som særlig
refererer seg til stølsområder i Vestre Slidre.

Fra Pålset-

nord for Vasetvatn nevnes bl.a. fjellmarinokke,

yestl
konvall,

olavsstake

funn av storvassoleie

og tysbast.

kant-

Han viser også til et gammelt

i nordenden av Midtre Syndin (Dr. Printz),

hvor den også ble observert under befaringen i 1982.

3. Ve etas·onen
3.1.

Strandparti

å strender, elvekanter o
i sorenden

av Midtre

elvebanker

Sundin

Ved hjelp av en kanalisering mot nord ble Nordre og Midtre
Syndin senket ca. 2 m for 2-300

r

siden.

Ennå i dag trer

den gamle strandlinja fram for den som har blikk for vegetasjonsbildet (Fig. 9). Landplantene har forlengst invadert den
blottlagte stranda, men plantesamfunnene har et mer "uferdig"
preg enn lenger opp.
De høyereliggende deler av stranda har lavvokst og glissent
kratt av solvvier,

Zappvier

gras og halvgras (gulaks,

og dvergbork.
fielltimotei,

Innimellom vokser
bionnskjegg,

tr&dsiv,

20 -
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myrklegg,

bl&klokke,

blokkeber,

eking).

blankstarr),

gulstarr,

kvitlung,

og lyng (osslyng,

f0lb1om)

Det eutrofe preget forsterkes

ved flekk-

agnostarr

h@star,

trillingsiv,

vise innslag av dvergjamne,

bleik-

svattopp,

yentrost,

tettegas,

myrfiol,

(haerug,

urter

sm@starr,

stivstarr,

myrfrytle,

dusku,

Noe uventet var det å finne den bisentriske

og gulsildre.
arten agnorstarr

her.

På de lavereliggende deler av stranda forsvinner krattet, og
Her er glisne bestand av

feltsjiktet blir meget artsfattig.
trådsiv

hundekvein,

og grdstarr.

Enda lenger ut forsvinner

vegetasjonen nesten helt, og naken mineraljord dominerer.
Like i vannkanten kommer det inn spredte eksemplarer av åker-

3.2.

i nordvestenden

Deltaflaten

og elvesnelle.

evjesoleie

skogsiv,

vassreverumpe,

snelle,

av

Vasetvatn

Dette partiet langs Krokåni står delvis under vann i vårflommen.
Bare de sørøstre deler, nærmest Vasetvatn, ble oppsøkt under
(Fig. 7).

feltarbeidet

Vegetasjonen domineres dels av et heterogent kratt av vier,
Med kende avstand/hyde over
og gronnvie.
særlig lappvier
elva får en innblanding av lavvokst bjørk, einer og spredte
smågraner.

Her blir finnskjegg mer vanlig i feltsjiktet.

for vegeBeitetrykket er betydelig og kan ha vel så mye si
tasjonsutformingen som flomvann. På sidene av deltaflaten
er det gjerne overgang mot myr.
0,5-1 m høyt, men enkelte
Vierkrattet er sjelden mer enn
grnnvierbestand langs elvebredden når opp i 2 m. Feltsjiktet
spiller en mer
Stolpestarr
er ofte sterkt tuet av solvbunke.

underordnet rolle.
nevnes mjodurt,
krypsoleie,
røsslyng

Av andre vanlig forekommende arter kan

enghumleblom,

myrhatt

og blokkebær.

og myrfiol.

vendelot,

sløke,

tyrihjelm,

Av lyng ble det bare notert

Bunnsjiktet er som regel dårlig utvik-

let, men flekkvis er det matter av vanlig

bjørnemose

og torvmoser.

- 21 -

Ved Krokånis utløp i Vasetvatn vokser i tillegg en rekke
fuktighetselskende

arter, s&som tr&dsiv, sm@star,

gr@star,

stjernestarr, duskull, gu:aks, ;Jelltimotei, harerug, fjellstjerneblom, marikdpe, tepperot, sumpmaure, myrmaure, svarttopp, kongsspir 0g f0lblom.
Kongsspir er en stlig art som
holder seg til strender og myrkanter.
Den befinner seg her
på vestgrensen for sin utbredelse i Skandinavia.

3.3. Standpati

langs Suadheim.:elva Zike nedenfor Vasetvatn

Denne strekningen er sannsynligvis representativ for strendene
et godt stykke videre langs elva.
smal brem av lappvier.

Begge elvebreddene har en

Feltsjiktet består av nær det samme

artsinventar som er nevnt for Krokånis strender (se foran).
I tillegg kommer bl.a. dkersnel!e, engkvein, bekkekarse og

b15ko11.

3.4. Elvebanker
a) Grusbanker i Krokdni:
Syndin og Vasetvatn

er meget

lav på sommeren.

mørk fylitt blir helt blottlagt.

Vegetasjonen

men det finnes spredte eksemplarer

b) Gusbanker

myrfio,

Grusbanker

av

er svært sparsom,

av bl.a. seterfrytle, fjell-

rapp, arve (Cerastium fr. alpinum),
stjenesildre,

i Krokåni mellom søndre

Vannføringen

jellveonika

seterarve, kjeldeut,
0g

nederst i Sundheimselva:

fol1blom.
I lavlandet

like

før sitt utløp i Strandafjorden har Sundheimselva lagt opp
en banke av grus og stein.

Her vokser det et glissent felt-

sjikt av fjellplanter og ugrasarter.

Av de førstnevnte kan

anføres fjellrapp, flekkmaure, Posenrot og fjellvercnika.

I tillegg til ugrasarter som groblad, fuglevikke, bldkoll,
nyseryllik, vanlig ryllik, grduPt, løvetann, følblom, burot,
vanlig arve og kvitmaure ble også strandrør, sølvbunke, hundekvein,skogsiv, tiriltunge, bldklokke, enghumleblom og myrfiol
påtruffet.

-

Fig.

Fig.

9.

10.

med gammel
Strandparti
(Foto:
Syndin.
Nordre

Utlpspartiet

i

ostenden

22

-

strandlinje
Moss).

på

vestsiden

av

O.0.

av Vasetvatn,

ner

lokalitet

II.
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4.
4.1.

Vannvegetas 'on
Vasetvatn

Spesielt tre miljøfaktorer

legger forholdene til rette for

en velutviklet vannvegetasjon

i Vasetvatn:

beskyttet mot vind (i stenden),

velegnede bunnforhold rikt

på finpartikler og gunstig vannkjemi.
tr&d tjonnaks

og mosene Meesia

Tilsammen ble det registrert

Grunne partier

triquetra

Forekomsten av bl.a.
indikerer kalkholdighet.

26 arter av vannplanter i Vaset-

vatn, hvorav 20 karplanter, 5 moser og 1 kransalge

(se tabell 2 ).

Dette er et relativt høyt tall for et vann i subalpin hydesone,
jfr. en rekke innsjøer i Etna/Dokka-vassdraget

hvor det bare

ble registrert inntil 18 arter pr. sjø (Moss og Volden 1980).
Slekten vasshår

(Callitriche) er uvanlig godt representert

i Vasetvatn: Sm@vassh%r
og dikevasshår

(C. palustris), klovassh&r

(C. stagnalis).

De to førstnevnte er det ikke

direkte uventet å finne her, mens dikevasshår

i følge Lid (1974)

skal være særlig knyttet til kyst- og fjordstrøk
til øyer på Østlandet).

(C. namulata)

(samt inn

HØydegrensen på 525 m (Voss) er herved

overskredet!
På grunnlag av registreringene

i Vasetvatn kan en antyde

følgende sanering fra strandkanten og utover mot dypere vann:
i)

"Pusleplantesamfunn".

Vanlig på grunt vann ned til

0,3-0,4 m dyp bestående av en rekke småvokste, ettårige arter:
N&lesivaks,
Av

sylblad,

evjesoleie,

mjukt

brasmegas

og vassh@r.

og til inngår også små rosetter av sterile piggknopp-skudd.

Noen av disse artene går dypere, men forsvinner da blant større
arter.

Pusleplantesamfunnet

av vann-stranda

er karakteristisk

for den delen

som er mest påvirket av isen gjennom innfrysing.

Bare i beskyttede bukter erstattes pusleplantesamfunnet
flaskestarr-bestand.

av
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Tabell

2. Artsliste over vannplanter i Vasetvatn og søndre Syndin.
1) Opptrer ofte som undervannsplanter.

Vaset vatn
Overvannsplanter
Carex rostrata
Equisetum fluviatile
Hippuris vulgaris
Flytebladplanter
l)
Sparganium angustifolium
Ranunculus peltatus 1)
Undervannsplanter
Callitriche hamulata
C. palustris
C. stagnalis
Isoetes echinospora
I. lacustris
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Myriophyllum alterniflorum
Potamogeton alpinus
P. filiformis
P. pusillus
Ranunculus reptans
Seirpus acicularis
Subularia aguatica
Utricularia minor

Sndre
Syndin

flaskestarr
elvesnelle
hesterumpe

X

X

X

Xx

X

Xx

flotgras
storvassoleie

X

X

klovasshar
småvasshår
dikevasshår
mjukt brasmegras
stivt brasmegras
botnegras
Tjonngras
Vanlig tusenblad
rusttjnnaks
tradtjonnaks
smtjnnaks
evjesoleie
nålesivaks
sylblad
småblærerot

X

Ni tella

kransalge

X

Calliergon giganteum
Drepanocladus exannulatus
Fontinalis antipyretica
Meesia triguetra
Scorpidium scorpioides

tjonnmose
vrangklomose
vanlig elvemose

X

ii)

Botnegras-sone.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

makkmose

Botnegras

X

X

(Lobelia) er vanlig i dybdelaget

0,4-1 m omkring storparten av vannet.

På ettersommeren/tidlig

høst sender den sine lange skudd med klokkeformede,
opp over vannflaten.

X

X

Fra 0,5-0,6 m dyp kommer stivt

hvite blomster
brasmegas

inn og dominerer etter hvert sammen med botnegras.
iii)

Basmegras-sone.

gras

gjennomgående

Fra l m til 3,2-3,5 m dyp har stivt
sterk dominans.

basme-

På steinet substrat står

plantene spredt, men på slambunn danner den undervannsenger med
100 prosent dekning.

Tusenblad

både i denne og foregående sone.

er flekkvis rikelig til stede
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iv)

Mose/kransalge-sone.

må gi tapt.

Dette samfunnet tar over nr

Kranalgen hører til slekten Nitella

som av Økland

(1969) er funnet helt ned til 15 m dyp i Helin.
fant vi ingen eksemplarer dypere enn 5,5 m.
ligste mosen var vrangklomose
av og til inngikk makkmose

karplantene

I

Vasetvatn

Den desidert van-

(Drepanocladus exannulatus), men
(Scorpidium scorpioides).

Alt etter bunnens beskaffenhet og strandens eksposisjon vil
det finnes avvik fra det mønsteret som er beskrevet ovenfor.
Figur 11 (lok. I) viser den typiske sonasjonen i en relativt
beskyttet vik med fint substrat.
Figur 12 viser saneringen foran "deltafronten" i nordvest-enden
Her vokser et glissent bestand av hesterumpe

av Vasetvatn.
og elvesnelle
rusttjonnaks

sammen med "pusleplantene".

Dessuten opptrer

Stivt

flekkvis pa grunt vann.

brasmegras

opphrer

allerede på vel 2 m dyp, mens Nitella og vannmoser strekker
seg helt ned til 5,5 ro.
Like ved Krok&nis utlp
spesielle trekk:
sterkt av Vitela,
tusenblad

ogs

nevnes et par

En grunn lagune (ca. 0,5 m dyp) domineres
vrangklomose

og tjonnmose

Like utenfor vokser rusttjonnaks

teum).
vanlig

i Vasetvatn br

(Calliergon gigan-

ned til 2 m dyp og

helt ned til 4 m.

Figur 13 viser dybdefordelingen

av de vannplantene som ble regi-

strert i de beskyttede, grunne partiene i østenden av Vasetvatn.
Her er vannvegetasjonen
"etasjer" og utforminger

meget godt utviklet og vokser i flere
(Fig. 10).

flora) er en vanlig kortskuddsplante
baomcgras.
aks

Tjonngras

(Littorella uni-

sammen med botnegras

De sm& Potamogeton-artene

sm@tjonnaks

og

og tr&dtjonn-

opptrer stedvis i ytterkanten av et par flaskestarr-bestand.

I en vik vokser Nitella/vrangklomose

(0,5 m).
(1,5 m).

Omvendt går botnegras

også her på grunt vann
og klovasshår

dypere enn vanlig

-
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DYP
0

l

2

3

4

5 m

N5lesivaks

Scirpus acicularis

Sylblad

Subularia acuatica

Mjukt brasmegras

Isoetes echinospora

Evjesoleie

Ranunculus

Vasshår

Callitriche

Botnegras

Lobelia dortranna

Vanlig tusenblad

Myriophyllum alterniflorum

Stivt brasmegras

Isoetes lacustris

Flotgras

Sparganium angustifolium

Kransalge

Nitella sp.

Vrangklomose

Drepanocladus

Figur ll

Dybdefordeling

reptans
spp.

exannulatus

av vannplantene på lokalitet I i Vasetvatn.

Dyp
0

1

2

3

4

5 m

Elvesnelle

Equisetum fluviatile

Rusttjnnaks

Potamogeton alpinus

Hesterumpe

Hippuris vulgaris

N:lesivaks

Scirpus acicularis

Sylblad

Subularia aquatica

Evjesoleie

Ranunculus reptans

Vasshr

Callitriche spp.

Mjukt brasmegras

Isoetes echinospora

Botnegras
1)
Flotgras

Lobelia dortmanna

Stivt brasmegras

Isoetes lacustris

Vanlig tusenblad

Sparganium angustifolium

-------

(juv.)

Myriophyllum alterniflorum

Kransalge

Nitella sp.

Vrangklomose

Drepanocladus

exannulatus

Figur 12 Dybdefordeling av vannplantene på lokalitet II i Vasetvatn.
1) Små undervannsskudd.

-
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Dyp

1

1.5

m

Isoetes echinospora

Mjukt brasmegras
1)
Flotgras

Sparganium angustifolium

Evjesoleie

Ranunculus reptans

Flaske starr

Carex rostrata

Smtjannaks

Potamogeton pusillus

Tradtjonnaks

P. filiformis

Sylblad

Subulaiia aquatica

Storvassoleie

Ranunculus peltafus

Mose

Meesia triquetra / Scorpidium scorpioides

Vasshar

Callitriche spp-

Botnegras

Lobelia dortmanna

Tjnngras

Littorella uniflora

Vrangklomose

Drepanocladus exannulatus

Kransalge

Nitella sp.

Vanlig tusenblad

Myriophyllum alterniflorum

Stivt brasmegras

Isoetes lacustris

Figurl3. Dybdefordeling av vannplantene
1) Sm undervannsskudd.

4.2.

Sondre

p

lokalitet III i Vasetvatn.

Syndin

Dette vannet ligger over 100 rn høyere enn Vasetvatn,
virkningen er sterkere.
for finpartikler.
vannplante-arter

og vindpå-

Strandsonen er da også mer utvasket

Av tabell 2 går det fram at utvalget
(17) ligger lavere enn i Vasetvatn.

av

Vegeta-

sjonen viser samme soner ing og dybdefordeling, men det ble ikke
påvist noe kransalge-mosesamfunn

utenfor brasmegrassonen.

Det

siste kan forøvrig ha sammenheng med den lave undersøkelsesintensiteten.

Bare sørenden av vannet ble inventert

Et karakteristisk
tjonngras

i

fra båt.

trekk var den regelmessige forekomsten

dybdelaget

1,0-1,3 m.

av

-

28 -

I nordvest-enden er det langgrunt og rikelig med finmateriale.
bestand av flaskestarr

Her vokser strre
ispedt flotgras

og hesterumpe.

og elvesnele,

dels

Pusleplantesamfunnet er karak-

teristisk utviklet ned til 0,4 m dyp.

5. Vurdering
Av de lokalitetene som berøres av utbygningsplanene, er det bare
vannvegetasjonen i Vasetvatn
nisk verdi.

som synes å være av spesiell bota-

Artsutvalget er rikt og produksjonen av vannplanter

meget høy for et subalpint vann.

De foreslåtte reguleringer

er ikke større enn at deler av vannvegetasjonen vil overleve,
men i en modifisert form.
Strendene av Midtre

og Nordre

Syndin

utgjør i dag et instruktivt

eksempel på hvor lang tid det tar før vegetasjonsutviklingen
på blottlagt mark når sitt naturlige ''sluttstadium" etter en
senkning.

En hevning av vannspeilet på to meter vil fjerne

muligheten til å studere dette nærmere.
Dersom utbygging vedtas, bør eventuell fossesprut-vegetasjon
nedenfor Trillefossen i Mos&ni kartlegges fr
gjennomfres.

torrlegging
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V. ORNITOLOGI
v/ Odd Reidar Fremming
vurderingene bygger på en befaring av området 11.-12. juni
1982.

l. Befarin sforhold
1.1.

Omr%de

For områdebeskrivelsen mhp. vegetasjon og landskap henvises
til botanisk og geofaglig befaringsrapport.
vurdering er det relevant at Vasetvatn
beiteåpent bjørkebelte, mens

For fuglefauna-

(795 m o.h.) ligger i

det ved Syndinvannene bare står

enkelttrær igjen i et intensivt beitet landskap, nå dominert
av buskkledde, slake skråninger, tildels med bakkemyrer.
Ved Midtre Syndin dominerte busker og dvergbusker som lyng,
dvergbjørk og lav einer.

Rundt

nordre del av N. Syndin (937

m o.h.) var det bjrkeskog.

i.2.

Fenologisk

stadium

Etter en kald mai var våren sen.

På vann i tilsvarende høyder

i Vinstervassdraget var isen gått for l-2 uker siden,

eller

den var i ferd med å gå på Vinstervann

I de

(1030 m o.h.).

fire vannene i Sundheimsvassdraget hadde isen trolig gått minst
en uke for befaringen.
forsenkninger.

Snflekker

l% igjen i enkelte dypere

Bakken var relativt godt tørket opp, bjørk,

dvergbjørk og vierartene var i bladskyting.
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1.3.

Ver

Kveld 11.6. - morgen 12.6. Vasetvann:

Lavt skydekke, små-

regn, snø på bakken over ca. 1000 m, noe snø om morgenen som
ikke lå på bakken.
Utover dagen 12.6. Syndinvannene:
med sol og lett skydekke.

2. Re istrerin småter o

Oppklarnende til pent vær

Nesten vindstille.

-lokaliteter

Befaringen ble lagt til potensielt interessante våtmarksområder i og ved de fire større vannene i vassdraget:
Sndre,

Midtre og Nordre Syndin.

Vasetvann,

Totaldekking ble forsokt

i deltaområdene nordligst i Vasetvann og Midtre Syndin ved
henholdsvis observasjon/lytting
(Vasetvann) og gjennomgang
vann observasjonstaksert

fra punkter langs periferien

(Midtre Syndin).

Ellers ble Vaset-

med kikkert og teleskop under bruk-

bare til gode sikt- og lytteforhold i de erfaringsmessig
registreringstimene

morgenen 12. juni fra 06-08.

deltaet ble underskt
punkttakseringer
12.30

beste

Innlps-

kl. 22.45-23.15 kvelden ll. juni.

utfra lyd- og synsobservasjoner

sorende S. Syndin Og l5.45-16.40 srende

Andre

var 12.00M. Syndin.

Ellers ble det vesentlig registert ved diverse stoppunkter
langs veien på vestsiden av Sndre
av Midtre Syndin.

Syndin og på vestsiden

I tillegg ble det punktobservert

andre vann og myr-områder/vannområder
fire i nedslagsfeltet,

i tilknytning til de

for å få en sammenligning over represen-

tativiteten i observasjonene.
m o.h.) 6 km srvest

ved fire

Områdene er Reinsennvann

for Vasetvann, myrer rett sr

(923

for Sondre

Syndin, myr og tjern 1 km sørvest for Jomsyndin seter og flere
tjern omkring vannene 2 km sør for Midtre Syndin, som Svulttjern og omkringliggende

vann.

- 31 3. Resultater

.I.

Sundhe

imselva

Denne ble ikke befart spesielt, da den fra veien den 11.6. ga
inntrykk av & ville huse vesentlig vanlige, trivielle arter
tilknyttet strykende og fossende småelver i skog: strandsnipe,
fossekall, muligens enkelte laksand og trrmarksfugl

tilknyttet

produktive åpninger i skog, som linerle og grå fluesnapper.
Vintererle kan neppe utelukkes som mulig i de brattere fossedelene, men oppleting av denne arten kan være meget tidkrevende.
Deltaet i Strondafjorden

lå på og ved dyrket mark og atskillig

be-

byggelse og ga inntrykk av å være et brattere stein- og grusdelta,
delvis buskkledt.
tilholdssted

Det er derfor neppe noe stort trekk- eller

for våtmarksfugl.

Oppland at Strondafjorden

Derimot er det kjent fra NOF/

i strømområdene på begge sider av

Granheim bru utenfor deltaet kan ha atskillige ender på trekk.

3.2.

Vasetvann

Vannfugl

og

Fiskemke
storlom

strandfugl

l par+

2 ind. hekket - strandsnipe minst 2 par -

1 - krikkand ,

(?)

laksand 3?-

rdstilk

2.

Strendene

dominert av stein og grus, sand ca. 1/20 og surnpstarrvegetasjon
såvidt i deltaet i N-enden.
Myr-

og

torrmarksfugl

Vipe - heilo

omkring

(seterjorder) - enkeltbekkasin

- trane hørt sørvest for vann
rdvingetrost
nringssk

(?)

- rødstilk

- sivspurv - gulerle

- heipiplerke - løvsanger - kråke - gråtrost,
innlpsdeltaet

- blåstrupe

- låvesvale -

gråsisik.
En times karttaksering

av fugl i innlpsdeltaet

i nordenden av

vasetvann kl. 05-06 den 12. juni, ga følgende minimumstall:
Løvsanger

8

Sivspurv

4

Enkeltbekkasin
Rdvingetrost

Strandsnipe

l o?

II

Blåstrupe

1

II

3

II

Laksand

1

9

1

II

Krikkand

1

?

l

tl.:

l :; -
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ra
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3.4.

Midtre
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Sundin

Sorenden

Vann- og strandfugl:
Torrmarksfugl:
Sundet

til

Laksand 3 ? - strandsnipe - rødstilk.

Lappspurv - heipiplerke.

nordre

Sundin

og strendene

langs

veien

Vann- og strandfugl: Laksand 1 cf - svartand 1

på

vestsiden

- heilo 3 -

vipe 4 - strandsnipe 3 - rødstilk 2 - fiskemåke 3, hvorav
en på reir.
De relativt mange strandfuglene i et område på vestsiden av
Midtre Syndin forekom på strender med mørkfarget grus, trolig
av næringsrike bergarter ved den største setertettheten i
vassdraget.

Strendene her var muligens mer næringsrike enn

ellers.

3.5.

Nordre

Sundin

Ingen svømmefugl sett fra punkt nedenfor Astadstlen,
relativt sterk vind.

men

Navnet Lomskjer på et lite skjær indikerer

tidligere eventuelt også nåværende tilhold av storlom.

3.6.

Andre

vann-

og myrom&der

Reinsennvann 6 km SV for Vasetvann (923 m o.h.) UTM 94-57
i uthogd granblandet bjørkebelte, endel båttrafikk, mye sandstrender. Punkttaksert fra bilveien i N-enden.

Flere titalls

svaler, ellers ikke registrert vann/strandfugl ved 15 min.
punktobservasjon.
Tjern og våt mr

0,5 km øst for Kringlehovda (ca. 920 m o.h.)

UTM 915-672: div. flytetorv-Øyer, strengemyr.
bergand ,

krikkand 2 d} fiskemke

(ikke stasjonære (?)), rdstilk

l.

Topp- eller

1, traner 2, vipe 5
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Svulttjern, sr

for Midtre Syndin, UTM 88-67:

overfladisk fra Svultstlen.

Punkttaksert

Lom sp. 1, trane l, fiskem&ke 2,

rdstilk.
I vann utenfor de konsesjonssøkte vannene synes fuglefaunaen

i området å være mye den samme,tatt i betraktning sporadiske
registeringer, tildels rikere i hvert fall i et myrområde.

4. Konklusjon
Den korte befaringen klarte ikke å påpeke områder hvor spesielt
intensive kvantitative takseringer skulle vre

ndvendig.

Påfallende var imidlertid den fåtallige andefuglfaunaen, tatt
i betraktning de store vannarealene.

En opptelling av ande-

fuglpar akkurat etter isløsningen kunne være gunstig.

Endel

normalt fåtallige arter vil unngå registrering på korte registreringer.

Lokalkjente vil kunne intervjues om større,

lettkjennelige arter, eksempelvis av svømmefugl.
Vann-

og strandfuglfauna langs Sundheimselva, Vasetvann,

S., M. og N. Syndin var, med unntak av en hekkelokalitet for
trane i deltaet i N-enden av S. Syndin, den vanlige og relativt
arts- og individfattige som finnes i majoriteten av vann- og vassdrag i høyereliggende skogområder og

laveste del av snaufjellet.

Rikere lokaliteter manglet, trolig vesentlig som flge

av at

strendene stort sett var sterkt bølgeeksponerte og utvaskete.
Strandfugltettheten var markert hyere

ved Gilast@lane ved

M. Syndin, trolig vesentlig ikke-hekkende fugl.
Rike områder for hekkende vann- og strandfugl er i skoggrensen
- snaufjellet helst samlinger av mindre vann og tjern kombinert
med myromrder,
større vann.

eller strre

deltaomrider ved innlpet

Ingen av innlpsdeltaene

fuglelokaliteter.

av

var spesielt verneverdige

Trane ble under befaringene registrert på

hele tre lokaliteter utenom den senere oppgitte hekkeplassen i
innlpsdeltaet

i M. Syndin, og kan derfor ikke sies å være truet

som hekkefugl i området pga. konsesjonssøkte oppdemminger.

-
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Ved regulering skjer følgende effekter på fuglefaunaen:
1. Utvaskingen av næringsstoffer de første ca. 5 årene
gir økt bestand av andefugl pga. oppblomstring av
naringsdyr,

"meitemarkeffekten".

2. Strandfuglfaunaen

blomstrer gjerne opp midlertidig

5-10 år etter regulering pga. at insektproduksjonen
på blottlagte

jord- og myrområder øker.

På grunnlag av de foretatte registreringene
ornitologisk
planene.

kan det ikke fra

synspunkt sees innvendinger mot de konsesjonssøkte
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VI. LIMNOLOGI
v/ Gunnar Halvorsen

1.

Materiale o

metoder

Det ble i periodene 15.-17. juni og 31. august - 2. september
1983 innsamlet vann-, plankton- og littoralprver

fra innsjøene

Vasetvatn, søndre og Midtre Syndin (Fig. 1).
Vannprøvene ble tatt med en 2-liters Ruttner-henter, med innebygd termometer.

Det ble tatt to prøver i hver lokalitet hver

gang, en fra 1 meters dyp og en fra like over bunnen.
Folgende parametre ble mlt

i felt; siktedyp, innsjfarge,

temperatur, pH og ledningsevne.
Siktedyp og innsjøfarge ble målt med en hvit Secchiskive med
diameter 25 cm.

Fargen er angitt i henhold til Lundquist-

Stroms fargeskala (Strom 1943).
pH er malt kolorimetrisk, med methylrodt

(pH 4,4-6,0) og brom-

thymolblått (6,0-7,6) som indikator.
Spesifikk ledningsevne

(1

mS/m) er målt med en WTW/LF 56,
5
med elektrodekonstant 1,00, og korrigert til 25c.
Ledningsevnen
har tidligere blitt angitt som{18

µS/cm, men i følge Norsk

Standard skal den angis som

mS/m. Ved omregning fra
25
pS/cm til25
mS/m skal18-verdiene
multipliseres med
en faktor lik 0,114.

ts

De øvrige kjemiske parametre er analysert ved Limnologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kationene er analysert med en

Perkin-Elmer-atomabsorpsjonsspektrofotometer.

Det ble forsøkt

å analysere Cl ved hjelp av potensiometrisk autotitrering,
men konsentrasjonene var for lave til gi

knekkpunkt på kurvene.
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Planktonprøvene ble innsamlet ved vertikale håvtrekk.

Det

ble tatt to prøver med liten (diameter 12 cm) og en prøve med
stor (diameter 27 cm) i hver lokalitet.
en maskevidde på 90

m.

Begge håvene hadde

Provene med liten håv er opptelt,

mens prøvene med stor håv kun er gjennomsett med hensyn til
fåtallig forekommende arter.
Fra littoralsonen foreligger det to prøver pr. lokalitet og
dato med stor håv med maskevidde 90 mµ.

Prøvene er tatt ved

å kaste håven et visst antall meter ut fra land og trekke den
inn igjen.

Håven skal gå så nær bunn som mulig, uten åta

med

for meget av bunnsubstratet.
Ved bearbeidelsen av materialet er alle krepsdyrarter artsbestemt,
og individene fordelt til utviklingsstadium.

Prøver med mye

dyr eller detritus er fraksjonert, og antall individer i en
bestemt fraksjon er opptelt.
Vannloppene

(Cladocerene) er artsbestemt ved hjelp av Flssner

(1972), mens Sars (1903, 1918) og Rylov (1948) har vært benyttet
ved artsbestemmelsen av hoppekrepsene

(Copepodene).

Nomenkla-

turen folger Illies (1978).

2. Resultater o
2.1.

diskus 'on

Hydrografi

De hydrografiske dataene er gitt i tabell 3.

Materialet

er ufullstendig bearbeidet, og det mangler data for samtlige
anioner.

Konsentrasjonene av Cl var meget lave, og lot seg

ikke analyseres med tilgjengelig analysemetode.
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Lokalitet

vaset vatn

Dato

Dyp,m

Temp ."c

16.6.82

1
9

11,5
8,3
11,5
11,8
10,5
10,0
10,2
10,5
9,3
6,9
10,5
10 5

1. 9. 82

15.6.82
søndre

Syndin

31.8.82

9
1
9
1
10

17.6.82
Midtre

18

Syndin

2.9.82
15

(Bro
El vestasjon
mel lom S.Syndin
og Vaset)

•••

fra Sundheimselva.

Hydrografiske data

Tabell 3.

pH

2.9.82

#

Ca

Mg

m /1

Na
m /1
0,40
0,39
0,46
0,47
0,41
0,38
0,42
0 41
0,40
0,40
0,42
0 42

m /1
0,13
0,13
0,13
0,13
,18
0,19
0,16
0 17
0,28
0,28
0,28
0,28

0,71

0,40

6,2
6,1
5,6
6,7
6,4
6,2
6,6
6 6
6,5
6,4
6,4
6 7

1,17
1,20
1,13
1,33
1,35
1,34
1,29
1,32
1,67
1,69
1,63
1 72

1,16
1,15
1, 32
1,56
1,30
1,21
1,35
1 38
1, 77
1,81
1,92
2 09

/1
0,48
0,50
0,52
0,59
0,53
0,55
0,55
0 57
0,59
0,59
0,59
0 64

6,4

2, 36

2,45

0,94

K

Fe
m /1
0,05
0,09
i.p.
i.
0,10
i.p.
1.p.

Siktedyp/

Innsjfarge

5 m / Gullig
8 m / Grønnlig

gronn
gul

4 m / Grønn

8 m / Gullig

grønn

i.

0,07
0,09
i.p.
i.

6,5

m / Grønn

10 m / Grønn

i.p.

Temp e r at u r

Disse vannene har stort overflateareal,
og sterkt vindeksponert,

og er derfor ikke temperatursjiktet

innenfor de dyp som er registrert.
viss temperatursjiktning

er relativt grunne

I juni er det antydet en

både i Midtre Syndin og i Vasetvatn,

mens det er isotermi i august/september.

Denne sjiktningen

brytes antagelig ned i løpet av sommeren.

Isotermien

tember kan også bety at høstsirkulasjonen

er innledet.

i sep-

2.1.2. Siktedyp og innsjøfarge

sterkt fra juni til august/september.

Siktedypet

økte relativt

Siktedypet

og innsjøfargen

lokalitetene

tilhører den næringsfattige

en svak humuspåvirkning.
september

Økningen

skyldes en nedgang

lig har vår/tidlig
mengden

i august/september

viser at disse

klarvannssjøen

i siktedypet

fra juni til

i planteplanktonmengden,

sornmermaksimum i juni.

med
som antage-

Den økte zooplankton-

fra juni til september bidrar også til en sterkere

nedbeiting.
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2.1.

pploste

3.

salter

Ledningsevnen

mS/m) er et mål for innhold av oppløste
25
Lokalitetene er elektrolyttfattige.
Det er observert

salter.

en klar økning oppover i vassdraget.

Den vesentligste årsak

til denne økningen ligger i Økningene i konsentrasjonene
Ca og K, mens konsentrasjonene

av

av Mg og spesielt Na viser liten

variasjon.
Materialet gir ikke grunnlag for en vurdering av anionkonsentrasjonen og ionebalanse.
Disse lokalitetene viser med unntak av Mg-konsentrasjonene
god overensstemmelse med Helsingvatn i Hemsedal
Halvorsen 1982).

Mg-konsentrasjonene

kant av 30 ekv.% av kationene.

er hye

(Bjerke

og utgjr

I bikarbonatvatn

&

i over-

utgjør Mg

normalt ca. 15-20 ekv.% (Rodhe 1949).
I Hemsedal er det analysert for anionene, men resultatene er
meget usikre.

Spesielt var konsentrasjonene

ble observert et meget stort anionoverskudd,

av

S,

hye.

Det

som tyder på en

eller annen analysefeil.

2.2.

Krepsdyr

2.2.1.

Tabell

Registrerte

arter

4 gir en oversikt over de påviste artene i Vasetvatn,

Sondre og Midtre Syndin.

Det er totalt registrert 27 arter,

hvorav 18 arter vannlopper og 9 arter hoppekreps.
arter er påvist i Vasetvatn, med 23.
er funnet i Vasetvatn.

Strst

antall

Samtlige hoppekrepsarter

Midtre Syndin hadde færrest antall

arter, 15.
Det knytter seg en viss usikkerhet med hensyn til to av artene,
Disparalona

rostrata

og Eucyclops

serulatus.

Det er kun

-
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funnet to individer av D. rostrata,

som begge viste seg noe

avvikende fra beskrivelsen i Fl6ssner (1972).
br

derfor verifiseres.

adulte eksemplarer.

E.

serrulatus

Artsbestemmelsen

ble funnet i et ftall

Individene avvek fra normale E.

serrulatus

ved spesielt lang furea, og kunne således minne noe om
E.

macruoides.

Hverken antennen eller p5 stemmer imidlertid

med denne arten, og en star derfor tilbake med E.cerrulatus.
I beskrivelsen til Rylov (1948) kan individene minne om
E.

serrulatus

var procimus.

vil en forvente at
Tabell

4.

Registrerte

den

Ut fra artens utbredelse for&vrig
er til stede i området.

krepsdyrarter

i Sundheimsvassdraget
Vasetvatn

Cladocera (vannlopper)
Sida crystallina (O.F.M.)
Holopediurn gibberum Zaddach
Daphnia longispina (O.F.M.)
Bosmina longispina Leydig
Acroperus harpae (Baird)
Alona affinis (Leydig)
A. guttata Sars
A. quadrangularis (O.F.M.)
Alonella excisa (Fischer)
A. exigua (Lilljeborg)
A. nana (Baird)
Alonopsis elongata Sars
Chydorus sphaericus (O,F.M.)
Disparalona rostrata (Koch)
Graptoleberis testudinaria (Fischer)
Pleuroxus truncatus (O.F.M.)
Rhynchotalona falcata (Sars)
Bythotrephes longimanus Leydig
Copepoda (hoppekreps)
Acanthodiaptomus denticornis (Wierz.)
Heterocope saliens (Lillj.)
Macrocyclops fuscus (Juv.)
Eucyclops serrulatus (Fischer)
E. macrurus (Sars)
Paracyclops
affinis Sars
Cyclops scutifer Sars
Diacyclops nanus (Sars)
Mesocyclops leuckarti (Claus)
Antall arter cladocera
Antall arter copepoda
Antall arter totalt

sommeren 1982.

S.S ndin

0

M.S ndin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

11

9

6

4

23

17

15

11

-
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Med unntak av den usikre D. rostrata
vanlig forekommende

i denne delen av landet.

å være meget sjelden.
arten i Storsjen

Sars

i Vefsnavassdraget

at det ble påvist

synes også

i Sor-Norge.

Til sammenligning kan nevnes

(Eie 1974).

hittil i et avgrenset

(Halvorsen 1980) og

størst antall arter påvist

område er 54 i Oslo Nordmarka

I Hemsedalsområdet

i 6 lokaliteter

I nyere tid er

quadrangularis

50 arter i Etna-Dokka

43 arter i Vassfaret
1972).

lavt.

funnet

(Koksvik 1976) og i Vegårs-

A.

(Halvorsen upubl.).

arter er relativt

synes

(1862, 1864) har tidligere

& ha en spredt og f&tallig forekomst
Antall

ostrata

D.

i Odal og i Oslo-omr&det.

arten kun påvist
vassdraget

er alle de påviste artene

(Jørgensen

ble det derimot kun pvist

(Bjerke & Halvorsen

1982).

l6 arter

En rekke vanlig

forekommende arter er ikke påvist i Sundheimsvassdraget,
som sannsynligvis

skyldes lite materiale

Det er imidlertid

også mulig at antall arter reduseres

øst mot vest ut fra innvandringsmessige

2.2.2.

noe

og tilfeldigheter.
fra

årsaker.

Planktonsamfunnene

Planktonsamfunnenes
av tabell 5.

artssammensetning

Det er påvist 8 planktonarter,

og 4 arter vannlopper.

Antall arter er middels
Bjerke & Halvorsen

(1982) fant 8 arter totalt i Hemsedalsområdet,

stemmelse med forholdene
samfunnene.

hadde 6.

høyt sammenlignet med andre områder.

hvor også dominansforholdene
C.

4 arter hoppekreps

Av disse forekom 7 arter i Vasetvatn,

mens de øvrige to lokalitetene

dominerte

og struktur går fram

artene imellom viste stor overens-

i disse lokalitetene.

scutifer,

H.

gibberum,

Calanoide

hoppekreps

innslag i planktonsamfunnene

D.

longispina

I begge områdene
og B.

utgjorde et relativt

i begge områdene.

longispina
lite

-
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Tabel;

5. Prosentvis artssammensetning i planktonsamfunnene i juni
og august/september 1982.
Vasetvatn
s. Syndin
M. Syndin
16.6.82
1. 9. 82 15.6.82 31.8.82 17.6.82
2.9.82
Cyclopoidea Naupl. Cop. I-II
8,4
69,3
57,3
63,5
5,1
52,2
39,9
2,7
10,4
C. scutifer Cop. III-Ad.
19,3
67,3
2,9
M. leuckarti Cop. III-Ad.
7,2
Calanoidea Naupl. Cop.I-II
0,2
3,0
3,1
0,2
H. saliens Cop. III-Ad.
,7
7,0
A. denticornis Cop. III-Ad.
0,8
l,A
35,5
15,4
H. gibberum
7,3
20,6
17,7
7,4
1,8
D. longispina
0,4
0,1
1,8
28,3
+
B. longispina
7,2
10,7
13,0
3,3
4,9
2,2
B. longimanus
0,2
+
Antall individer oppta}t
501
514
422
272
726
492
Antall individer pr.
34 700 50 200 68 000 93 400 21 800 42 300
1 700
Antall individer pr. m
5 000
7 500
9 400
1 200
2 800
H
1,39
,87
1,21
1,06
1,07
1,26

,4

,

Samfunnsstrukturen viser klare forskjeller mellom lokalitetene.
I

juniviste Vasetvatn og M. Syndin storst likhet, mens Vasetvatn

og S. Syndin var mest like i september.

Ulikhetene er dels

bestinget av ulik opptreden av de enkelte arter, og dels ved
ulik stadiefordeling.

I juni opptrer f.eks. Cyclopoide nauplier

og små copepoditter i lite antall i Vasetvatn og M. Syndin,
mens de opptrer i stort antall i S. Syndin.
andelen av

H.

Den prosentvise

gibberum varierer sterkt, fra 7,3 til 35,5 i

juni og fra 7,4 til 20,6 i september.

D. longispina forekommer

i lite antall i alle prøvene unntatt i september i M. Syndin,
hvor den utgjr

hele 28,3%.

Sorn et mål for individtettheten er antall individer pr. m2
overflate beregnet på grunnlag av håvtrekk.

Bruk av planktonhåv

anses som en relativt dårlig kvantitativ metode og de angitte
verdier i tabell 5

må derfor anses som minimumstettheter.

De reelle tettheter kan være inntil dobbelt så store som angitt.
Håvtrekkene viser imidlertid relativt klare forskjeller lokalitetene imellom, med størst tetthet i S. Syndin både i juni
og september.
M. Syndin.

Vasetvatn synes å ha en noe høyere tetthet enn

De observerte tetthetene er lave til middels høye

sammenlignet med tilsvarende tettheter i andre områder (Halvorsen
1980, 1981, 1983).
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Samfunnenes

diversitet,

uttrykt ved Shannon-Wieners

indeks, er angitt nederst i tabell
ut fra folgende

formel

-

H =

-

s
5

ln P,

P,

Antall individer av i-te art
Totalt antall individer

p. =
1

= Totalt antall arter i samfunnet

Ved beregningene
tilhrende
Når Her

Denne er beregnet

(Pielou 1975).

i=l

s

5.

er nauplier og små copepoditter

mindre enn 0,5

Planktonsamfunnene

antyder dette fattige samfunn, mens

hadde Vasetvatn

diversitet

i september.

i vassdraget,

størst

i juni, mens M. Syndin hadde størst

I juni avtok diversiteten

oppover

mens forholdet var omvendt i september.

synes å ha en noe høyere diversitet

dalsområdet

samfunn.

har middels til høy diversitet.

diversitet

(Bjerke

sammenlignbare

&

Halvorsen

1982).

data fra norske innsjøer,

denne indeksen varierer
typer.

fordelt til

arter.

H større enn l,4 antyder svært rike og varierte

vannene

diversitets-

enn vannene

Vi mangler

Disse
i Hemse-

imidlertid

som viser hvordan

gjennom sommeren i ulike lokalitets-

Sammenlignet med tilsvarende

undersøkelser

i andre

områder antydes det at samfunnene er relativt diverse.
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y

+

·,
s

4

2
)

e

Littoralcamfunnene

Littoral samfunnenes artssammensetning,
6.

fordeling er gitt i tabell

Tabell

6.

og artenes prosentvise

Littoralsamfunnenes artssammensetning og artenes prosentvise
fordeling i juni og august/september 1982.
Fst: Flaske starr. Bgr: Botnegras.

Cyclopoidea Naupl. Cop.I-II
M. fuscus Cop.III-Ad
E. macrurus Cop. III-Ad
E. serrulatus Cop.III-Ad
C. scutifer Cop.III-Ad
D. nanus Cop. III-Ad
Calanoidea Naupl. Cop. I-II
denticornis Cop.III-Ad
H. saliens Cop.III-Ad
s. crystal lina
H. gibberum
o. longispina
B. longispina
A. harpae
A. affinis
A. guttata
A. quadrangular is
A. excisa
A. exigua
A. nana

•

A. elongata
C. sphaericus
D. rostrata
G. testudinaria
R. fal cata
Antall ind. opptelt
Totalt ant. individer
H

Vasetvatn
søndre Syndin
16.6.82
1. 9.82
15.6.82
31. 8.82
Fst. B r. Fst. Br.
3,6 91,4 8,4 72,5 40,9 33,9 58,7 67,7
0,4 6,3 1,0
+
13,7
0,4 2,0
0,4 4,3
+
8,0 +
11,2 9,7 14,8 6,3 5,1
0,4
84,0

1,1 0,5
35,5 47,6

+

Midtre Syndin
17.6.82
2.9.82
6,3 35,1 89,7 83,2

0,5
6,8 10,8

3,2

+
+
1,4 14,7
0,4 1,1
1,1

1,2

0,7

5,5

9,6

2,9
0,5

5,0
0,4

1,0

1,3

0,4

0,4

80,2 18,9

3,2
1,6
37,9

0,2

3,1
1,0

2,2

1,6 16,9 11,1
1,2
0,5 1,2 14,1
0,8

2,1 16,2
1,6 2,7
1,6 5,4
2,7

,8
3,2
5,3
2,1

1,3
0,4

2,2

7,4
2,1

0,5

+
8,2

0,4

1,1

5,1
1,2

1,0
1,0

0,5

,4
8,1
3,2 1,1 2,4
0,4
225 279
95
98
93 189 254
99 192
37 419 280
225 1400 238
98
93 189 420
99 192
37 419 280
0,66 0,46 1,78 0,70 1,65 1,23 1,28 0,87 0,86 1,57 0,39 0,61

I søndre og Midtre Syndin er begge prøvene tatt langs land
uten vannvegetasjon.

Bunnsubstratet

var dominert av grus,

sand og mudder, med innslag av større steiner.

Dette er den

dominerende strandtype i disse vannene, hvor helofytt og flytebladvegetasjonen
vegetasjonen

er sparsomt utviklet.

Best utviklet var vann-

i vasetvatn, hvor en av prøvene er tatt i et rela-

tivt velutviklet flaskestarrbelte

(F.st.).

Den andre prøven

er tatt i et område med spredt forekomst av botngras

(B.gr.).
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Antall arter varierte sterkt fra prøve til prøve, også innenfor samme lokalitet og substrattype.

I søndre Syndin ble det

for eksempel funnet 14 arter i den ene prøven i august, mens
den andre inneholdt kun 4.
Littoralsamfunnene

i søndre og Midtre Syndin viste god over-

ensstemmelse i artenes dominansforhold.
i Vasetvatn var derimot forskjellig.
M.

fuscus,

E.

maerurus,

S.

H.

A.

harpae

og A.

for vegetasjonsrike

Det samme ble også funnet i Etna-Dokka

gibberum,

ecigua
strand-

(Halvorsen 1980).

som er en typisk planktonisk art, forekom derimot

fåtallig i vegetasjonen

langs land i Vasetvatn og relativt

tallrik i Sondre og Midtre Syndin.
pina

Forekomsten av bl.a.

crystallina,

viser disse artenes klare preferanse
soner.

Dominansforholdene

D.

longispina

0g B.

ongis-

opptrådte også fåtallig i strandsonen i Vasetvatn til

tross for at begge artene var vanlig i planktonet.
Innsamlingsmetodikken
tetthetsforholdene

er grov, og det er vanskelig å vurdere

i strandsonen.

Tettheten synes imidlertid

å være relativt lav sammenlignet med resultatene fra tilsvarende undersøkelser

i andre områder

(se f.eks. Halvorsen 1980,

1982).

I tabell 6

er Shannon-Wieners

diversitetsindeks

(H)

angitt.

Størst diversitet hadde samfunnene i søndre Syndin, hvor 3
av 4 prøver hadde en indeks større enn 1,0.

Det er foretatt

få beregninger av diversiteten i littoralsonen, og det er derfor vanskelig å vurdere om disse lokalitetene har høy eller
lav diversitet.

Halvorsen

(1981, 1982 a,b) har på grunnlag

av tilsvarende materiale foretatt diversitetsberegninger
littoralsamfunnene.
toralsamfunnene

Ut fra disse beregningene

av

synes ikke lit-

i Vasetvatn, søndre og Midtre Syndin å ha spe-

sielt hoy diversitet.

-

3. Vurderin

av utb

ins
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lanene

De foreliggende planer for utbygging i Sundheimsvassdraget
er nærmere beskrevet i kap. I.
De ferskvannsbiologiske undersøkelsene er lagt opp i samarbeid
med Laboratoriet for ferskvannskologi

og innlandsfiske (LFI),

Universitetet i Oslo, hvor LFI står ansvarlig for bearbeidelsen
av bunndyr og fisk.

En endelig vurdering av konsekvensene

må derfor utstå inntil LFI's rapport foreligger.
De foreslåtte reguleringer forventes å få relativt små konsekvenser for planktonsamfunnene.

Endringer i planktonsamfunnene

ved vassdragsreguleringer er vesentlig knyttet til to forhold,
neddemming av tidligere tørt land og endret vanngjennomstrømning.
Ved neddemming vil en økt mengde næringssalter gi Økt planteplanktonproduksjon og dermed økt dyreplanktonproduksjon.

En

senkning av vannstanden vil ved erosjon i den nye strandsonen
også frigi noe næringssalter, men relativt lite i forhold til
ved heving av vannstanden.

Som flge

av en vassdragsregulering

kan en forvente enten Økt eller redusert vanngjennomstrømning,
eller endret gjennomstrømningsrytme.

Dette har betydning for

planktonsamfunnenes stabilitet.
Nordre og Midtre Syndin vil i beskjeden grad få endret vannstand og gjennomstrømning, og planktonsamfunnene vil neppe
endre seg vesentlig.

I Sondre Syndin og i Vasetvatn vil

endringene gi noe strre
produksjonen.

utslag, med en viss kning

Økningen vil være størst i Sndre

i plankton-

Syndin.

Ved tilbakeføringen av Nordre og Midtre Syndin til Sundheimsvassdraget vil Sndre
til 57,6 km,
2

123,3 km .

Syndin fa kt

sitt nedbrfelt

mens Vasetvatn far kt
Gjennomstrmningen

vil ke

fra 17,5

sitt fra 83,2 til
tilsvarende.

Dersom

deler av Sovella og Titra overføres til vassdraget, vil gjennomstrømningen øke ytterligere.

Transporten av plankton ut av
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innsjpene vil poke sterkt, men neppe s& sterkt at samfunnene
ikke kan kompensere

for tapet.

økning i bunndyrproduksjonen

Dette vil igjen gi en viss

i elva umiddelbart nedenfor søndre

Syndin.
Faunaen i strandsonen er betydelig mer utsatt for endringer
ved vassdragsreguleringer.

Det er allment antatt at regulerings-

sonen mellom HRV og LRV er lite produktiv.

Ved heving av vann-

standen vil tidligere tørt land bli tilgjengelig for de bunndyr
som klarer å tilpasse seg de nye forhold, og disse vil kunne
øke sin produksjon

sterkt så lenge næringstilgangen

er stor.

Etter hvert som nedbrytningen reduserer næringstilgangen

sam-

tidig som det finere materiale omlagres til under LRV, vil
produksjonen gå tilbake og bli langt mindre enn før regulering.
De strandlevende krepsdyrartene vil stort sett få Økt produksjon
i en kortere eller lengre periode etter regulering, men vil
over tid bli sterkt redusert.

Korttidseffekten,

med økt produk-

sjon, vil i disse lokalitetene ha kort varighet.
Tilbakeføringen

av Nordre og Midtre Syndin vil sannsynligvis

endre de kjemiske forhold videre nedover i vassdraget.
Syndin hadde klart hyere
vatn.

ionekonsentrasjoner

Midtre

enn f.eks. Vaset-

Dette vil ikke ha negativ effekt på livssamfunnene.

Miljforholdene

i vassdraget gir rom for rike og varierte livs-

samfunn både i rennende og stillestående vann.

Samfunnene

peker seg imidlertid ikke ut som spesielle, og har f.eks. relativt stor likhet med samfunnene i Helsingvatn i Hemsedal.

En

eventuell utbygging av Sundheimsvassdraget

antas derfor ikke

å berør lokaliteter av spesiell karakter.

Det er viktig å

presisere at denne vurdering er forelopig, inntil det foreligger data for bunndyr og fisk både fra stillestående og
rennende vann.

Et annet moment som br

av tidligere kraftutbygging

trekkes inn, er omfanget

i dette fjellområdet.
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VII. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON
Foreliggende rapport er utarbeidet i forbindelse med Vestfold
kraftselskaps

planer om utbygging av Sundheimselva

Slidre, Oppland.

i Vestre

Det er foretatt en enkel registrering av vege-

tasjonen på 3 stasjoner i Vasetvatn og en stasjon i søndre Syndin.
I forbindelse med fiskeundersøkelsene

ble det i juni og august/

september 1982, innsamlet vannprøver, plankton og strandlevende
krepsdyr fra Vasetvatn, søndre og Midtre Syndin.

Rapporten

bygger forøvrig på tidligere publisert materiale og en enkel
befaring.
Planene for utbygging av Sundheimsvassdraget
en lokalitet av helt spesiell karakter.

synes kun å berøre

Vannvegetasjonen

i

Vasetvatn er meget interessant, med stort antall arter (26) og
stor produksjon.

Den planlagte reguleringen innenfor 2,0 - 2,5 m

vil Ødelegge den velutviklede

saneringen i vannvegetasjonen,

om nedre deler av den vil beholdes i modifisert

form.

selv

Reguler-

ingen av Vasetvatn bør derfor begrenses mest mulig.
Et annet område av stor faglig interesse er den gamle strandsonen
rundt Midtre og Nordre Syndin, som på en instruktiv måte viser
hvor lang tid det tar før vegetasjonsutviklingen

på blottlagt mark

når sitt naturlige "sluttstadium" etter en senkning.
gogiske og vitenskapelige

hensyn br

Av peda-

derfor en tilbakefring

av

Midtre og Nordre Syndin til Sundheimselva gjennomføres med minst
mulig endring av dagens vannstandsnivå.
Sundheimselven

kraftverk vil få sitt utslipp i Begna rett nedstrøms

Fossheimfoss.

Området ovenfor og nedenfor Fossheimfoss represen-

terer ett av de viktigste overvintringsområder
Begna.

Konsekvensene

for vannfugl i

vil avhenge av endringene i isforholdene

nedenfor Fossheimfoss, og hvorvidt utslippet vil endre erosjon/
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sedimentasjonsforholdene.

Utbyggingen av Sundheimselva bør også

sees i sammenheng med den planlagte utbygging av Fossheimfoss.
Dersom konsesjon blir gitt, er det foreslått enkelte supplerende
undersøkelser

innenfor geofag og botanikk.

ved tilbakef6ring
lpsutviklingen

br

Hulja og Krokåni får

av Midtre og Nordre Syndin kt
fdlges etter tilbakefringen.

vannf6ring, og
Omrdet

mellom

søndre Syndin og Vasetvatn bør kartlegges kvartærgeologisk.
I botanisk sammenheng er det foreslått kartlegging av fossesprutvegetasjonen nedenfor Trillefossen

i Mosåni.

Vannvegetasjonen

i

vasetvatn er også så interessant at den bør dokumenteres noe mer.

-
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