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1. INNLEDNING

l.1. Bakgrunn
Konsesjonssøknad

om regulering og utbygging av Tovdalsvass-

draget ble innlevert i lopet av august 1978.

Sknaden

var

til da forsynt med to bilag som omhandler botaniske forhold:
Bilag

2

(Flora og dyreliv):
Årdalen

Bilag

11

Botaniske inventeringer i

(Eidissen et al. 1974).

(Vegetasjonskartlegging
Vegetasjonskartlegging
magasinområda

i magasinomr&dene):
av dei potensielle

i Topsæ, Årdalen og Natveit

(Rogn og Hesjedal 1977).
Bilag 2 består av materiale som inngår i Miljøverndepartementets arbeid med Landsplan for verneverdige områder og
forekomster.

Bilag 11 er framskaffet etter oppdrag fra

Aust-Agder Kraftverk og inneholder foruten vegetasjonskart
en beskrivelse av vegetasjonstypene
(=

som forekommer under HRV

hpyeste regulerte vannstand).

Formålet med herværende rapport er å skaffe en videre oversikt over flora og vegetasjon i Tovdalsvassdragets

nedbrfelt.

Derved kan de berørte lokaliteter sammenliknes med de omkringliggende, og vassdraget som helhet kan lettere plasseres i
forhold til andre sørnorske vassdrag.

Dette er en viktig

forutsetning for å vurdere hvilke skadevirkninger en eventuell
utbygging måtte ha for botaniske interesser.
Litteraturen inneholder svært sparsomt med opplysninger om de
botaniske forhold innen nedbørfeltet.

Fridtz (1904) inkluderer

gamle Tveit kommune (Vest-Agder) i sin flora og berører derved
området lengst i sør.

Kolden

(1962) gir en beskrivelse av

-
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plantelivet i Iveland kommune (feltets sørvestre del).

Begge

disse mangler for en stor del nærmere stedsangivelser.
Halvorsen
vatn.

(1977) har undersøkt makrofyttvegetasjonen

Dessuten har Moen og Pedersen

i flere

(in press) inventert en

rekke myrer innen feltet.
Botanikere som J. Holmboe m.fl.

(studentekskursjon),

A. Danielsen, J. Kaasa, F. Wischmann og P.A. Åsen har fra
30-årene og fram til i dag besøkt enkelte lokaliteter og tatt
opp krysslister.

1.2. Metoder o

materiale

Feltarbeidet ble utført i periodene 21/7 - 5/8 1978 (Inger Næss)
og 17/8 - 26/8 1978 (Ole O. Moss).
frste

Registreringene omfatter i

planter; moser og lav er bare nevnt i de

rekke hyere

tilfelle de er med på å karakterisere en vegetasjonstype.
O. Moss foretok befaringer i innerste del av Tovdalen
Årdalen) og i Ogge/Natveit-området,

(N for

men gjorde også avstikkere

til andre deler av Tovdalsvassdraget.

Foruten generelle notater

om flora og vegetasjon, ble det tatt opp krysslister i Øvre
Tovdalen, Natveit-området

og Tveit i Vest-Agder.

Krysslister

og herbariebelegg er deponert ved Botanisk Museum, Toyen.
I. Næss foretok registreringer
Arbeidet var todelt:
forets

vegetasjon

3 tverrprofiler
flyfoto i felt.
kartgrunnlag
1:20 000.

a) Belyse

sorover

fra

langs aktuelle elvestrekninger.
de geneelle
Dale.

trekk

i hoveddal-

Mellom Dale og Ddlemo ble

(500 m brede korridorer) kartlagt ved hjelp av
Vegetasjonsgrensen

ble overført manuelt til

(avledet av økonomisk kartverk) i målestokk

Opprinnelig hadde en planer om å kartlegge flere

korridorer lenger sør, men dette falt for tidkrevende.

-
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På denne strekningen ble det bare gjort mer tilfeldige notater
b) Registering

av vann-

og strand-

om dalfrets

vegetasjon.

vegetasjon.

I alt 12 transekter ble lagt ut på tvers av elve-

leiet med tilhørende flomsone.

Dekningsgrad ble bedømt etter

en enkel 3-delt skala (spredt, vanlig, dominant) tilsvarende
Hult/Sernanders

(1+2), (3+4) og (5).

Lokalitetene (se fig.

ble valgt slik at en skulle dekke variasjonen i substrat,
strmningsforhold

og hyde

over havet.

Ved sammenstilling av artsliste for høyere planter i Tovdalsvassdragets nedbørfelt har en i tillegg til eget materiale
hatt tilgang på data fra følgende kilder:
- Krysslister
deponert
ved Botanisk
Museum, Oslo:
J. Holmboe og J. Lid m.fl.
i 1932.
3 stk.:
4 stk.:
A. Danielsen
i 1952 og 1971.
4 stk.:
J. Kaasa i 1953.
J. Kaasa 0g F. Wischmann
i 1971.
l stk.:
- Krysslister
deponert
ved Kristiansand
Museum:
3 stk.:
P.A. Asen i 1980.
- Arkivet
til
det norske
Flora-Atlas
(sorstlige
stlig/
nordstlige
og kystplanter).
- En rekke opplysninger
fra Eidissen
et al.
(1974), Moen og Pedersen
(in prep.),
Halvorsen
(1977), Kolden
(1962), Åsen (1976, 1978,
1979) og Spikkeland
(i brev).

8)
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Fig. 1. Tovdalsvassdragets nedbørfelt. (Tallene angir innsjøer
navngitt i tabell 3.) Kommunegrenser (----) og fylkesgrenser (++++).
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2. OMRÅDEBESKRIVELSE

2 .1.

Beliggenhet

Tovdalsvassdraget
i vest
har

sitt

feltet

utspring
ut

i Setesdalens

alt

Geomorfolo

Hele

nedbørfeltet
- ryggene

deler

200- 300 mi

under

grensa

havet

når

løper

i retning

istid)

.

mellom

NV- S

nedbørfeltet
grad

går

den typiske

Arealene

over

seg mindre
Fig. 2

av kysten.
men disse
hvert

deler
har

eksemplet

fram

får

etter

1980) .

grense

Høyest

lengst

i

og de mest markerte

så måte er

selve

under

siste

Tovdalen

finnes

sprekkedaler

og svakhetssoner

( Tovdalen

i tilknytnedenfor

.
av høydelagsfordelingen

av fig.

2.

sørlandsnaturens
og under

Nedborfeltets
M 515) .

innen

Her gjenspeiles

til

"uryddige"

topografi.

100 m o. h.

utgjr

enn 5% av totalarealet.

( neste side) .
( kartgrunnlag

går

hvert

med isbevegelsen
i

og

Høydedragene

Faugli

U- form,

Ellers

800 m o. h.

i

som en nærmer seg skog( jfr.

( parallelt

oversyn

lengst

i de indre

og Hovlandsdalen)

Et mer detaljert

Telemark

800- 1000 m hyde

dalene

forkastninger

Hynnekleiv

i Vest- Agder

( 1101 m) på feltets

Topsæ og Dølemo.
til

men berører

fra

og øvre

Det beste

inn

Nedbor-

relieff

etter

De fleste

Kristiansand.

strukturbetinget

hei,

Buheii

( 1000- 1100 m o. h. )

i

nærheten

betegnelsen

Tovdalselva

sterkt

faller

i de midtre

nordvest.

ning

et

av fjellvidde

karakter

for

Otra

.

h drolo

&s ( fjell)
til

Austheier

seg s% vidt

har

1) .

i Aust- Agder,

utlpet)

i o

på 1882 km2 mellom

( se fig.

st

vesentlig

10 km fr

2. 2.

alltid

i øst

og strekker

( ca.

areal

i Topdalsfjorden

ligger

i nordst,

over

et

og Nidelvvassdraget

og munner

sr

drenerer

hydeforhold

en viss
hver

for

-

-
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Tovdalselva har en lengde på 139 km fra kildene til Topdalsfjorden. Hovedelva følger nedbørfeltets østgrense i en
avstand av ±5 km, og fig. 3 viser at profilet har liten
gradient totalt. Vassdraget er delvis bundet sammen av et
nett av innsjøer, ofte med korte, strykførende strekninger
mellom. Dette går særlig tydelig fram i de indre deler (N for
Topsæ, 606 m o.h.) hvor sjøene ligger på rekke og rad. På
- Dale (Årdalen) renner elva forholdsvis
stille, men danner enkelte fosser og stryk. Rjukanfoss nord
for Dale har høyest fall (50 m).

strekningen Tops

Fra Dale til Herefossfjorden (79 m o.h.) passerer elva noen
få mindre vatn, de største er Tveitvatnet (210 m o.h.) og
Dessuten vider elva seg ofte ut

Gauslåfjorden (103 m o.h.).

i svært stilleflytende partier som har preg av smale innsjøer
(f.eks. Toftefjorden, 179 m o.h.). Det største fallet
(55 mover

utgjøres av Hauglandsfossane

3 km).
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til Flakkvatn

(19 m o.h.) følger Tovdals-

elva et tilnærmet rettlinjet lØp dominert av stryk og mindre
fosser.

På de resterende 19,5 km nedenfor Flakkvatn bukter

elva seg gjennom løsmasser (Raet passeres like sør for
Birkland), og bunnforholdene skiller seg derved sterkt fra
de ovenforliggende
strste

deler.

Boenfoss

(13 ro) utgjør her det

fallet.

Langt det viktigste sidevassdraget

(Uldalsvassdraget) munner

også ut i nordenden på Herefossfjorden.

Dette vassdraget

består av flere greiner som drenerer den vestlige del av
nedbrfeltet:

Rettana (fra Ogge), Hovlandsna

i Evje) og Skjeggedalsåna

(fra Hvringen

(fra Sandsvatnområdet

i Bygland).

Delfeltene Rettåna og øvre del av Skjeggedalsåna er de eneste
som ikke er berørt av tidligere reguleringer.
forgrenede innsjen
sr

Den sterkt

Ogge (192 m o.h.) har ogs5 et utlp

(Dikeelva), som bl.a. gjennomlper

Natveitvatn fr

i
den

munner ut i Flakkvatn.
Tovdalsvassdraget

befinner seg med hensyn til hydrologisk

regime på grensen mellom østland-vestland og kyst-innland
(se Faugli 1980).

I likhet med andre sørlandsvassdrag

den sparsomme løsmasse-dekningen
vannfringen.

Maksimalt avlp

fører

til hyppige variasjoner i

finner sted i mai (sekundrt

oktober) og minimalt i mars (sekundært juli).

Midlere høst-

flom (kulminasjon) er imidlertid noe høyere enn vårflommen.
En nærmere redegjørelse for de hydrologiske og fluvialgeomorfologiske

forhold gis av Faugli

(op.cit.).

-
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2.3. Geologi
Framstillingen bygger her på Dons (1980), Faugli
1980) og Bilag 3 til konsesjonssøknaden.

(1977 og

I sistnevnte finnes

også en liste over aktuelle litteraturreferanser.

Fig. 4

viser et forenklet geologisk kart.
Hele Tovdalsvassdraget

tilhører det sørnorske grunnfjellsområdet.

Dette deles i to (Telemarksformasjonen i nord og Bambleformasjonen i sor) av grunnfjellsbreksjen
til Kristiansand.

som loper fra Porsgrunn

Breksjen kommer inn i nedbørfeltet øst for

Hynnekleiv og følger Tovdalselva ned til Topdalsfjorden.
Ei grein av breksjen går langs Rettåni - Ogge og videre mot
Kristiansand.
Områdene nord for breksjen består for det meste av gneis
(delvis granittisk).
Straumsfjorden

Et par unntak skal nevnes:

Nord for

finnes lagdelte bergarter som domineres av

kvartsitt med mørke bånd av basaltlava

(amfibolittisk).

Videre forekommer det intrusiver i form av granitt-amfibolittkompleks

(HOvringen-Vikestdl lengst i vest) og den sirkulre

Herefossgranitten.

Den sistnevnte gjennomskjæres av breksjen.

Barnbleformasjonen har bare begrenset utbredelse i nedbørfeltet
(sørøst) og domineres av sterkt omdannede, båndete gneiser.
I prekarnbriske migmatitter

lengst sør i nedbørfeltet har Falkum

(1966) påvist noen få innslag av kalkrike bergarter

(amfibol

og marmor).
Generelt er nedbrfeltet

fattig p@ losmasser.

er ofte vasket ned fra hoydedragene
førene.

(heiene) og ned i dal-

Heiene framstår derfor med mye blankskurt berg og/

eller med svært tynt morenedekke.
strst

Det som finnes

Moreneavsetningene

har

mektighet der de er avsatt som stot- og lesidemorener

i øst-vestgående daler og skråninger

(f.eks. Hovlandsdalen,

10
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Fig. 4.

10 km

Geologisk kart. Utarbeidet på grunnlag av
tegning 039 i bilag til konsesjonssøknaden.
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sørsida av Topsæ).

Disse består vanligvis av blokkrik,

noe leirholdig morenegrus.
En vesentlig del av løsmassene i dalbunnen er imidlertid
sand og grus av glasifluvial opprinnelse.

Noen steder kan

elva ha omlagret disse massene i postglasial tid.
Ra-morenen passerer vassdraget et stykke sør for Birkeland
(Andersen 1960), og går over heiene i retning Vennesla.
I forbindelse med Ra-trinnet er det avsatt mektige løsmasser
(fluvialt, glasifluvialt og maritimt) i dalføret fra Birkeland
og ned til Topdalsfjorden.

Marin grense i området er satt

til 53 m o.h.

2.4. Klima
Værstasjonene Kjevik (12 m o.h.) og Byglandsfjord (206 m o.h.)
skulle være representative for hhv. nedre og midtre deler av
nedbrfeltet.

Fig. 5

viser de tilhorende klimadiagram basert

p% data fra Bruun (1967) og Forelpige

nedbrnormaler

193l-60

(pr. 26.6.76).
H.o.h.
(m)

Arsnedbr
(mm)

Kjevik

12

1205

Herefoss

85

1348

Mykland

245

1216

Tovdal

227

1253

Skar (1980) antyder en årsnedbør på 1050 mm i øvre del av
vassdraget (basert på stasjonene Byglandsfjord og Tveitsund.
Nedbren
og hyest

er gjennomgende

lavest p% v%ren (mars-april-mai)

ettersommer og hst.
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Årsmiddeltemperaturen

ligger på 6,9°c i Kjevik og 5,7°c i

Byglandsfjord.

Dersom en regner 0,6c

100 m vertikalt

(Werner-Johanessen

differanse

1977), vil heiområdene

700 m høyde ligge på i underkant av 3°c.
måned

(middeltemperatur

mens hhv. januar

for hver

Juli er varmeste

Kjevik 16,5°c og Byglandsfjord

(-1,9c)

og februar

i

15,9°c),

(-3,7°c) er kaldest.

Etter dette plasserer Tovdalsvassdraget

seg klimatisk mellom

østland og vestland.

må sies å ha et rela-

tivt humid

Hele nedbørfeltet

(suboseanisk) klima.

Selv om nedbørsmengden

lavere i nordre deler, kompenseres

er litt

nok dette ved redusert

fordampning.
Dersom teoretisk vekstsesong

defineres

til antall dager med

0

middeltemperatur

>6 C, får en følgende gjennomsnittstall

fra

kyst mot innland:
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Fig. 5. Klimadiagram (normal månedsmiddeltemperatur
normal månedsmiddelnedbør) for Kjevik og
Byglandsfjord.

SO

og

NO

-

-

l3

H.o.h. (m)
Kjevik
Mykland

X

Øvre Tovdal

xx

Vekstsesong

Antall dager

12

23/4-28/10

189

245

25/4-18/10

177

7/5- 4/10

151

450-500

x) Basert på temperaturmålinger

1919-26.

xx) Estimert av Skar (1980)
De lokalklimatiske forhold diskuteres av Skar (1977) i Bilag 3
til konsesjonssoknaden.

2.5. Hovedtrekk i

lantedekket

Seint forvitrende og sure grunnfjellsbergarter
gjennomgående nøysomme vegetasjonstyper.

gir opphav til

Avvikende typer

(artsrike, produktive) er sterkt bundet til steder med bedre
berggrunn

(amfibol, breksjen), rikere jordsmonn (f.eks. enkelte

fine masser under marin grense) og/eller mer gunstig lokalklima (srberg,

sprekkedaler).

"Kravfull" vegetasjon utgjr

derfor en svært liten andel av nedbørfeltets totalareal.
Betraktet i liten målestokk vil gradienten fra innlandet mot
kysten framvise tydelige endringer i plantedekkets sammensetning. Økende maritim påvirkning faller sammen med minkende
høyde over havnivå.
gjennomlper

Dette manifesteres ved at vassdraget

flere vegetasjonsgeografiske

1967 og Achti et al. 1968).

regioner (jfr. Sjors

Det strekker seg fra alpine

lyngheier og subalpin bjørkeskog i nord, gjennom Agderfylkenes
boreale og boreonemorale barskoger, og munner ut i Sørlandets
eikeskogsregion

lengst i sør.

Felles for alle disse regionene

er vegetasjonens klart suboseaniske trekk.
Sett i en noe større målestokk er det kontrasten mellom dal
hei

(lenger nord fell)

dekte

fosenkninger

plantedekket.

og blankskurte rabber

- lsmasse-

som betinger skiftninger i

-
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I den aller srligste

delen av nedbdrfeltet finnes sammen-

hengende eikeskog i skråninger og sprekkedaler.

På sørvendt,

god jord overtar mer krevende lauvskogssamfunn med innslag av
ask,

abm,

lind,

Lonn

og hassel.

hvert eika i nordhellinger.

Grana utkonkurrerer etter
Furu inngår i tørre utgaver av

eikeskogen, og på kollene og innover heiene dominerer furuskog.
Langt den strste

delen av nedbrfeltet

Agder og Nedre Telemarks barskogsregion

tilhorer
(jfr. NUB 1977).

Lyngfuruskog og fattigmyrer er sterkt dominerende på heiene.
Store arealer har svært glissen tresetting på nakne rabber.
Furua er også vanligste treslag på grove sedimenter i dalbunnen og på grunnlendt mark i lisidene.

Grana tar først over

nederst i enkelte lisider og nedskjærende sidedaler.
Eksempler på større, sammenhengende områder med granskog kan
sees langs sørsida av Hovlandsdalen og i den vestvendte lisida
ved Øvre Ramse.
Overgangen mellom boreonemoral og boreal sone er svært diffus,
men vanligvis regnes eikas innergrense som en god indikator
(se Fries 1948, Sjrs

1967, Achti et al. 1968 m.fl.).

I s&

fall kan grensen trekkes helt inn til Skjeggedal og Dale i
hoveddalførene.

Over heiene må den trekkes atskillig lenger

sør (sannsynligvis under 3-400 m o.h.), men nrmere
sering forutsetter grundige undersøkelser.

lokali-

Eika er vanlig i

sørberg inn til Herefoss, men lenger nord opptrer den
mer lokalt.
Tabell 1 viser hvor de edle lauvtrær (samt barlind) melder
pass med Økende avstand fra kysten (og høyde over havet).
må en være klar over variasjoner i utbredelsesfrekvens

Her

fra art

til art sør for innergrensen: Svartor forekommer relativt
sammenhengende langs Tovdalselva helt opp mot Dale, mens
f.eks. almens utbredelse blir mer sporadisk da egnede voksesteder tynnes sterkt ut i midtre og indre deler.

- 15
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Tabell 1. Innergrensa for en rekke edle lauvtrær (og barlind) i
Tovdalsvassdragets nedbørfelt.
Avstand fra kysten er
regnet i luftlinje vinkelrett
kyststripa.

pa

H.o.h.
(m)

Innergrense
Alm
Hassel
Svartor
Lonn
Eik
Lind
Ask
Barlind

(UZmus glabra)
(Cory?bus avellana)
(Anus glutinosa)
(Acer platanoides)
(Quercus robur)
(Tilia cordata)
(Faacinus excelsior)
(''acus baccata)

Furuskogen,

(km)

Driftslii
ca.800
Ov. Nuten (Årdalen)
ca.600
W for Nuten
510
Ø for Videst5l
(Årdalen)
550
Dale
ca.350
N for Tveitvatn
Øvre Ramse
N for Domtveit (Skjeggedal)
Øyådalen (Tovdalen)

etter hvert sterkt oppblandet

seg helt inn til traktene
m o.h.).

Avst.kyst
88
74
74
73
66
55
53
50
46

med bjørk,

nord for Straumsfjorden

strekker

(750-800

Grana går nesten like langt inn (og opp), men er

mer sjelden bestandsdannende.
Skoggrensa

varierer

fra 650-700 m o.h. sør for Dale, til ca.

900-950 m o.h. lengst i nord.
går furua opp til skoggrensa,
mangler

ofte.

mektighet

I de sørligste
og et egentlig

Mot nord tiltar imidlertid

og kan vertikalt

fjelltraktene
bjørkebelte

bjørkebeltet

i

spenne over 100-150 m innerst

i

nedbrfeltet.
Hele nedbørfeltet
verk av myrer,
store arealer.
i hovedsak
mediære

(med unntak av dalene)

selv om hver enkelt myrenhet
Floristisk
Ombrotrof

innslag og dominans
pors bekrefter

sjelden dekker
og kan

stedvis med inter-

myr er relativt

av de oseaniske

klimaets

av et nett-

viser de stor ensartethet,

føres til fattigmyrkompleks,

trekk.

preges

sjelden.

artene rome,

Hyppig

klokkelyng

og

humide karakter.

Figur 6 ( neste
side).
Oversiktsbilder
fra Tovdalsvassdragets
øvre (a) og nedre (b) del.
a) Grøssæ (720 m o.h.) fra V-siden mot NØ. Områdene
på motsatt side hører til Telemark.
b) Fra Karlsmoheia mot Tovdalselvas munning i Topdalsfjorden (Vest-Agder).

a)

b)
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De utallige tjern og innsjøer er gjennomgående av oligotrof
og dystrof karakter og faller floristisk i kategoriene
dysjer

og lobeliasj@er

(sensu Samuelson 1925).

Det relativt

næringsrike vatnet Berse ved Birkeland tilhører unntakene og
er sannsynligvis et resultat av kunstig eutrofiering.

Hele

vassdraget ligger forøvrig innenfor den delen av vårt land
som er sterkt p&virket av sur nedbr.
Menneskelige aktiviteter er selvsagt også viktig forutviklingen av den terrestre vegetasjonen.

Den delen av nedbør-

feltet som ligger i Aust-Agder, hadde i 1970 et folketall på
4200, hvorav nesten halvparten bodde i det største tettstedet,
Birkeland.

større, sammenhengende jordbruksområder finner en

bare på elvesletta mellom Birkeland og Topdalsfjorden.

Ellers

er enkelte gårder og små grender spredt i dalbunnen og på
heiene.

På tross av tidligere tiders beiting/sl&tt og nåtidens

skogbruk (grøfting, flatehogst), viser utmarka ennå mye av sin
opprinnelige natur.

Dette gjelder i særdeleshet Øvre Tovdalen

(N for Dale), som var veils

fram til 1980.

Fig. 7. Det ene av de to fraflyttede brukene på Vestre Kile.
Eneste sted i Øvre Tovdal (N f. Dale) hvor det har
vært fast bosetting i senere tid.

-

l8

-

3. VEGETASJON

Selv om Tovdalsvassdragets

nedbørfelt omfatter et stort

areal, synes de vanligste vegetasjonstypene
ensartet utforming.

å ha relativt

Tydelige variasjoner i artssammensetning/

frekvensforhold vil berøres under beskrivelsen av hver
enkelt type.

En rekke mer spesielle

(delvis lokale) trekk

tas opp i kapittel 5.
Det må understrekes at det ikke foreligger materiale til å
foreta noen form for plantesosiologisk

diskusjon.

Fram-

stillingen som gis i det fdlgender,burde likevel vre
i retning av å plassere Tovdalsvassdraget

et skritt

i vegetasjons-

geografisk forstand.

3.1. Terrestrisk vegetasjon
Her er valgt en hovedinndeling etter de geografiske begrepene
skog, myr og fjellhei.

Skog og fjellhei er videre inndelt i

respektive vegetasjonstyper,

mens myrene gis en mer generell

botanisk beskrivelse før de klassifiseres på grunnlag av
hydrotopografi.

3.1.1.

a)

Skog

Lyng furuskog

Arealmessig den viktigste vegetasjonstype

innenfor nedbør-

feltet og typisk for næringsfattig jordsmonn og grunnlendt mark.
Furu

dominerer alltid i tresjiktet, men spredt innslag av

saerlig bjork,

men ogs% osp

inngår ofte, mens røsslyng

og gran

forekommer.

Einer-busker

nesten alltid dominerer i feltsjiktet.
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Det kunne være fristende å antyde en egen rsslyngfuruskog
("Calluno Pineturn") vikarierende til lyngfuruskog
phozio-Pineturn) for dette strøk av landet.
tyttebær,

krekling

og blokkebær

(Barbilo-

Imidlertid inngår

regelmessig og i "artsrike"

utforminger kan en stote p& bl&be,

smyle,

engmaimjelle

og

einstape.

Den sistnevnte er særlig hyppig i lavereliggende

regioner.

Blåtopp

opptrer gjerne i forsenkninger der det

kommer inn litt fuktighet.

I bunnen finnes bl.a. furumose,

einerbjonemose,

og vanlig

(Otocaulis

flettemose
floerkei)

sigdmose.

us

skjeggmose

synes også å være vanlig.

P& torre flekker kan lav (Cladonia

og Cetaria)

indikere overgang mot lavfuruskog.

og mi0lber

Denne dekker imidlertid

aldri større, sammenhengende områder.
Ut mot kysten får furuskogen ofte innslag av eik,
blåmose.

osp

Denne utformingen regnes av Kielland-Lund

som en egen assosiasjon, nemlig Leucobryo-Pinetum

og
(1967)

(blåmose-

furuskog).
Der det er mye fjell i dagen, tynnes bestandene ut til spredtstilt og forkrøplet furu.
rabbesamfunn og nakne sva.

Her alternerer lyngflekkene med
Gråmose

sterkt framtredende på rabbene.

navlelav

er

Her finnes også innslag av

nøysomme karplanter som hundekvein,

b)

og svat
bråtestarr

og småsmelle.

Berlyng-barblandingsskog

Furu er fortsatt dominerende og stedvis enerådende treslag,
men feltsjiktet avviker en del fra foregående type.
artene for typisk bærlyngbarblandingsskog

Karakter-

(Vaccinia-Pineturn)

mangler eller er svært sjeldne, og feltsjiktet domineres av
tutteber
bær,

og bl&ber.
smyle

etasjemose

Mer spredt forekommer rosslyng,

og stormarimjelle.
og diverse sigdmoser.

blokke-

I bunnen dominerer furumose,

I tørre, tyttebær-rike

-

utforminger

kan einlav

20

-

og islandslav

ogs

vere

framtredende

i bunnen.

Bærlyng-barblandingsskog finnes i første rekke på permeable
løsavsetninger i de midtre deler av Tovdal og Skjeggedal.
Den er heller ikke uvanlig på morenerygger i enkelte dalsider.

c)

Bl%bergranskog

Dette er den vanligste og mest nøysomme av granskogstypene.
Den opptrer regelmessig fra lengst i sør til Grssa

i nord.

Grana dominerer i tresjiktet, men ledsages stedvis av furu
eller bjørk og rogn.
Gjennomgående innslag av bjonnkam

og skrubbær

(stedvis sub-

dominant i høyereliggende strøk) bekrefter et suboseanisk
preg.

Feltsjiktet domineres i første rekke av blåbær,
tutteber,

ellers inngr
Zinn€a,

stiv

kr&kefot

smyle,

maiblom,

og sauteg.

skogen inngår einstape

P& samme mte

mose

d)

h@rfrytle,

som i furu-

(stedvis dominant) på lysåpne steder.

I bunnen opptrer særlig furumose,
G&sefotmose

skogstjerne,

men

etasjemose

er vanlig i hoyereliggende strk,

og fjærmose.
mens kr@kefot-

foretrekker de mer kystnære områder.

Småbregnegranskog

Her er det friskere fuktighet og noe bedre næringstilstand
enn på foregående type.

Småbregnegranskogen utvikles derfor

ofte i dråg av denne, eller mer sammenhengende i nord- og
østvendte lisider.
Artsinventaret er stort sett det samme som i blåbærgranskog,
men i tillegg kommer fugletelg
Dessuten inngår gaukesyre,

og hengeving
gullris

mangler som regel lengst i nord.
av kystjamnemose

og hvitveis.

som dominanter.
Den sistnevnte

Bunnsjiktet får bl.a. tilskudd

og en og annen fagermose.
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e)

Bl&bersm&bregnebjokeskog

Denne forekommer øverst i nedbørfeltet, og er egentlig en
parallell til de to foregående typer.

Bjørka er ofte ene-

rådende, men kan også være iblandet rogn.
fugletelg

og skrubbær

stiv

(tort), sauetelg,

kråkefot,

gullris

skogstjerne,

blokkebær
h%frutle,

og frøplanter av rogn.

utforminger danner hengeving

maiblom,

I friske

i tette bestand.

Det er som regel diffus overgang (ktoton)

mot røsslynghei og

Der kommer etter hvert røsslyng

ning av blåbærskogsartene.

(fuktig),

små kolonier, og flekkvis (særlig

på overgangen mot myr) opptrer bjonnkam

lyngfuruskog.

smyle,

dominerer i feltsjiktet, mens følgende

arter opptrer relativt konstant: tyttebær,
krekling

Blåbær,

inn på bekost-

Slike Økotoner får relativt høyt

samlet arealdekning pga. det vekslende og småkuperte landskapet.

f)

Stobregnegranskog

Dette er en frodig og relativt artsrik type som dukker opp
langs bekkedråg og i skyggefulle sprekkedaler.
skogburkne

og geittelg,

Her dominerer

men forøvrig inngår de fleste av de

artene som karakteriserer småbregneutgaven.
En og annen mager høgstaude inngår spredt på denne typen
(skogrorkvein,

mjodurt),

men egentlig hogstaudegranskog ble

ikke observert.

g)

Storbregnebjorkeskog

Denne frodige skogstypen forekommer på spredte lokaliteter i
den subalpine sone av nedbørfeltet.

Da gjerne langs bekke-

dråg og nedenfor N- og Ø-vendte berghamre hvor det er sterkt
hellende terreng og rikelig med friskt sigevann.
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Bjørka får ofte følge av rogn

i tresjiktet.

domineres sterkt av skogburkne
orkvein,

hengeving

Undervegetasjonen

og/eller fjellburkne,

og gaukesyre

mens skog-

kan regnes som konstanter.

Den sistnevnte er svært skyggetålende, og sammen med et
glissent bunnsjikt av kravfulle moser klarer den seg selv om
bregnetaket er helt sluttet.

Der det finnes åpninger i bregne-

dekket, inngår dessuten mange av blåbærskogens arter.

I eutrofe

utgaver av storbregnebjrkeskogen

dukker flere høgstauder opp:

kvitbladtistel,

storsyre,

turt

h)

soke,

vendelot,

skogstjerneblom,

m.fl.

L@gurtskog

Dette er egentlig en samlebetegnelse

for en rekke samfunn som

alle har et markert innslag av kravfulle urter i feltsjiktet.
Lågurtskogene har totalt sett en beskjeden arealdekning.

De

spiller størst rolle i lavlandet, men finnes spredt i sørberg
og langs dalførene helt opp til 7-800 m o.h. (lengst i nord).
Tresjiktet varierer sterkt i sammensetning:

Fra ren grandomi-

nans (gjerne godt jordsmonn nederst i lisider) til en lauvblandingsskog av bjørk,

osp,

rogn

og eik

(gjerne i sørberg).

Bjørka dominerer i nord, mens eika bare er representert i
midtre og nedre deler av nedbørfeltet.

I tilknytning til

kulturmark kan en støte på såkalt "rik hagemarksskog" hvor tresjiktet er sammensatt av gran og lauvtrær (hvorav flere edle).
Av karakteristiske
nevnes skogfiol,
aks,

Ziljekonvall

gaukesyre
kranskonvall

og vidt utbredte arter i feltsjiktet kan

skogmarimjelle,

teieber,

Zegeveronika,

og i friske utgaver fugletelg,

og hvitveis.

firblad,

I lavlandet opptrer dessuten en rikere

utgave av lågurtgranskog
inn arter som hassel,

hengeving,

Noe mer kravfulle er jordbær,

og myske.

henge-

(hassel-var.) hvor en i tillegg får

fingerstarr,

skogsalat

og bl&veis.

Det er glidende overgang mellom lågurtskog og forskjellige
former for edellauvskog

(se under).

-

i)

-
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Edelauvckog

Med edellauvskog menes her blandingsskoger

hvor en eller flere

av de varmekjære lauvtrær (alm, lind, lønn, ask, eik) oppnår
høy dekning.

Den forekommer hyppigst på lokalklimatisk

(og

edafisk) gunstige steder nær kysten, men kan under sørberg
holde stand langt oppover i Tovdalen.
at barlind

Det er i denne skogtypen

Innergrensa for de varmekjære lauv-

dukker opp.

trærne går fram av tabell 1 side l5.
I lavere tresjikt og i busksjikt inngår flere av de nevnte
lauvtrær, samt hassel,

krossved

trollhegg,

og rips.

Felt-

sjiktet er variabelt, men kan inneholde alle de arter som er

I tillegg kommer dessuten skog-

nevnt under lågurtskog foran.
orkvein,

knolleteknapp,

v@reteknapp,

kratthumleblom,

skogsvinerot,

hundeapp,

trollber,

og ormetelg.

krattmjolke

En

rekke av de mer sjeldne artene i nedbørfeltet er også knyttet
til denne typen, bl.a. Zundgronaks,
tannrot,

breiflangre

sanike,

Zundhengeaks,

skogsvingel,

og nattfiol.

Bunnsjiktet har som regel lav dekning, men inneholder flere
krevende moser.

j)

Blåbær-eikeskog

Eikeskogene er vanlig utbredt lengst i sør.

Grana overtar

bare i nord og øst-vendte skråninger, mens furua dominerer
på de mest karrige toppene.
gjenspeiler det nære slektskap med blåbærgran-

Artsinventaret
skogen: r0gn,

bl&ber,

gullris,

gaukesyre

knegras,

sisselrot,

vivendel.

smyle,

einstape,

og engmarimjelle.
blåmose,

h@rfrutle,

maiblom,

I tillegg kommer osp,

blanksigdemose

og nær kysten

-

k)
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Rissumpskog

Egentlig rissumpskog er bare kjent fra noen få høgmyrer som
finnes innenfor feltet.
Spredtstilt, lavvokst furu
lung,
filtmose

blokkeb,

molte,

og nysomme

er enerådende treslag, mens rss-

torvull,
torvmoser

pors (i lavlandet), furumose,
dominerer i de nedre sjikt.

Av andre lyngplanter forekommer vanligvis
krekling

og klokkelyng.

tyttebær,

blåbær,

Sistnevnte indikerer at denne typen

hører til en vestlig variant av rissumpskogene våre.

)

Bl&toppsumpskog

Dette er desidert den vanligste sumpskogstype
feltet, såvel som for Agderfylkene

som helhet.

forsumpede partier av lyngfuruskogen,

innenfor
Den opptrer i

i tilknytning til myr

og på flornmark langs vassdragene.
I lavlandet dominerer furu

i tresjiktet, men bjørka

ofte og tar etter hvert helt over i subalpine strøk.

inngår
Einer

danner stedvis et glissent busksjikt, men det er først og
fremst gjennomgående dominans av blåtopp
typen.

som karakteriserer

Graset kan være nesten enerådende, men ledsages hyppig

av bl.a. tepperot, skogstjerne og rome.
eller er bare fragmentarisk utviklet.

Bunnsjiktet mangler
På forhøyninger, tuer,

rundt trestammer overtar flere av de artene som er vanlig i
rissumpskog: rossyn9,

blokkeber,

tutteber,

bl&ber,

molte

og

pors.
Blåtoppsumpskogen

synes å være en analog til skinntrytesump-

skog hos Hesjedal

(1973).

- 25 -

m) Blåbærsumpskog
Ekte ·blåbærsumpskog (Chamaemoro-Piceetum) ble ikke registrert
noe sted, men lokalt kan en støte på tresatte partier
furu, bjørk) av mellommyr med bl.a. bærlyng,
slirestarr,

stjernestarr,

tr@dsiv

tepperot,

(gran,
myrfiol,

og skogrokvein.

I nær tilknytning til bregnegranskog sør for Topsæ finnes
dessuten små flekker hvor skogsnelle,
og grantorvmose

n)

slirestarr,

småtveblad

inngår.

Svatorsumpskog

Svartor,

ofte ledsaget av trollhegg

og/eller ørevier,

dukker

ofte opp som enkelttrær og smale striper omkring sjøer og
langs elver.

Noen egentlig svartorskog synes imidlertid knapt

å forekomme innenfor vassdraget.
På spredte partier langs Tovdalselvas nederste løp kan svartora
danne små, smale bestand
om svartorstrandskog.
fredlos,

solvbunke,

(som regel kulturpåvirket)

Karakteristiske

skogrorkvein,

som minner

arter i feltsjiktet er

mjodurt,

vendelrot,

klourt

og skogburkne.
Langs enkelte myrlendte dråg i barskogen under marin grense
kan dessuten svartora inngå som konstant.
av trolZhegg,
burkne.

orevier,

mjodurt,

fredlos,

Den følges da bl.a.
myrmaure

og skog-
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3.1.2.

Myr

Myrvegetasjonen

har svært ensartet sammensetning gjennom det

meste av nedbørfeltet.
nerer sterkt.

Fattige, minerogene mattemyrer domi-

Et gjennomgående suboseanisk preg gjør at de

minner mer om Vestlandets minerogene myrer

(jfr. f.eks. Moen

1975 og Flatberg 1976) enn Østlandets.
Tabell 2 gir en oversikt over de viktigste artene av karplanter
som vokser på myr innen nedbørfeltet.

De fleste er

fordelt, mens noen få har mer begrenset utbredelse.
finnes spredt i hoyereliggende strk,
og i lavlandet

Dvergbjørk

men mangler lengst i sor

(registrert ned til 240 m o.h.).

et nordlig tyngdepunkt

jevnt

±

Molte

har også

(funnet sør til Natveit-området)

påtreffes sjelden under 200 m o.h.

og

Dette i motsetning til

dikesoldogg,

som ikke er funnet høyere enn 240 m o.h. (Botnemyr

i Mykland).

Pors

og kvitmyrak

er svært vanlige, stedvis

dominerende, i lavlandet, men tynnes raskt ut i intervallet
4-500 m o.h.
Årdalen

Øverste funnsteder for de to sistnevnte ligger i

(ca. 550 m o.h.).

Det samme gjelder brunmyrak.

når forøvrig et glissent bestand av takrør

Her

opp mot 600 m o.h.

Dessuten opptrer en rekke krevende, mer sjeldne arter med
svært begrenset utbredelse.
Karplantenes

fordeling etter næringskrav

fram av tabell 2.

(trofinivå) går også

De fleste av de artene som dominerer på

minerogen myr i området, kan også vokse ombrogent: Torvull,
klokkelyng,

pors,

vannindikatoren
og trådstarr

rome,

bjonnskjegg

etc.

er framfor alt bl@topp,

Den vanligste mineralmen duskull,

flaskestarr

spiller også en viktig rolle kvantitativt.

Bunn-

sjiktet domineres nesten alltid av nøysomme torvmoser.
Innslag av bl.a. stjernestarr,
intermediære forhold.

Blåfjær

myrfiol

og tr&dsiv

og flekkmarihand

indikerer
synes her &

foretrekke intermediærmyr, men regnes ellers i landet som
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Tabeil 2. Karplanter pa minerogen myr 1 Tovdalsvassdraget.
l
knyttet til lavlandet
h = knyttet til indre, høyereliggende strøk
d = kan dominere
Rekkefølgen innen hver gruppe er rangert skjønnsmessig fra
vanlig (ofte dominerende) til mer spredt. (De arter som
under II er satt i parentes, regnes ellers i landet ogsåå
kunne gå på fattigmyr.)
I.

Arter som ogs& kan vokse ombrotroft.
d

d
d
d
d
(d)

(d)

(dl

II.

torvull
klokkelyng
pors (l)
rome
bjonnskjegg
røsslyng
stortranebær
kvitlyng
rundsoldogg
kvitmyrak (1)
sivblom
Blokkebr
sveltstarr
dystarr
molte (h)
dvergbjrk (h)

Eriophorumvaginatum
Erica tetralix
Myrica gale
Narthecium ossifragum
Seirpus caespitosus
Calluna vuigaris
Oxycoccus quadripetalus
Andromeda polyfolia
Drosera rotundifolia
Rynchosphora fusca
Scheuchzeria palustris
Vaccinium uliginosi
Carex pareciflora
c. limosa
Rubus chamaemorus
Betula nana

Arter som vokser fattig minerotroft (og rikere).
d
d

d
(d)

(d)

blåtopp
duskull
flaskestarr
trådstarr
tepperot
bukkeblad
ørevier
smalsoldogg
krypvier
småstarr
skogstjerne
grstarr
frynsestarr
takrør (1)

Mollinia caerulea
Eriophorumangustifolium
Carex rostrata
C. lasiocarpa
Potentilla erecta
Menyanthes trifoliata
Salix aurita
Drosera ang.!.ica
Salix repens
Carex nigra
Trientalis europaea
C. cannescens
c. magellanica
Phragmites communis

III. Arter som indikerer intermediærtrofigrad.

(d)

myrfiol
(stjernestarr
trådsiv
(flekkmarihand
(blifjar
slirestarr
myrhatt
skogsnelle
tettegras
dikesoldogg 1

Viola palustre
Carex echinata)
Juncus filiformis
Dactylorhiza maculata)
Polygala vulgaris)
Carex vaginata
Comarum palustre
Equisetum sylvaticum
Pincuicula vulgaris
Drosera intermedia

I tillegg kommer noen lavfrekventemyrplanter (1-2 funnsteder innen
nedbørfeltet, unntatt C. flava og C. adelostoma somer litt vanligere) som
er knyttet til rikmyrsdråg:
I indre, hoyereiggende
soi:
gulstarr
(Carex flava), tranesarr
(C.
adelostoma), h@star
(C. capillaris), myrfrytle
(Luzula sudetica),
br&myr2l
(Eriophorumlatifolium), dvergjamn2 (Selaginellaselaginoides),
svarttopp
(Bartsia alpina}, brdespore
(Gymnademiaconopsea) ogb.jonnbodd
(Tofieldiapusilla).
I Zavandet:
loppesarr
(c. pulicaris), nukesiv
(Juncus stygius),
brunmyrak (Rynchosphora fusca) og sveltull
(Scirpus hudsonianus).

-
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Moen (1975:37) anser dessuten at stjernestan

fattigmyrarter.

normalt går inn på fattigmyr i Rogaland og Agder.

I bunnsjiktet

på intermediære myrpartier dukker det opp blanktorvmose
(Sphagnum subnitens), bleiktorvmose
mose

(S. flexuosum) og glasstorv-

(S. angermanicum).

En rekke

av de vanligste

myrkantene

(fastmatter

orevier,

rot,

Mer spredt

sliestarr,
Tueve

myrplantene

og delvis

blokkeber,

tdsiv,

hvor rssslyng,

torvull

i første

klokkelung

og molte

slttestarr,

rusttorvmose

rekke av ris-samfunn

og pors

dominerer.

som konstanter,

mens dvergbjork

I bunnsjiktet

(Sphagnum fuscum), men

(Sphagnum rubellum), furutorvmose
mose

teppe-

og krypvier.

dessuten

i sin opptreden.

er mer uregelmessig
framfor alt

til

og skogsnelle.

blokkeber,

inng&r

knyttet

Her kan nevnes

skogstjerne

etas 'onen karakteriseres

Videre

tuer).

(interrnediært) påtreffes

gr@starr

er sterkest

dominerer

rødtorvmose

(S. nemoreum) og kjottov-

(S. magellanicum) er også vanlige.

De viktigste samfunnsdannende arter på fastmatter er blåtopp,
klokkelyng,

bjonnskjegg,

rome,

pors

og tovull.

Nesten rene

blåtopp-samfunn med dårlig utviklet bunnsjikt er særlig vanlig
langs kantene.

Ute på myrflata kan blåtopp

med en eller flere av de andre artene.

dominere sammen

Bjonnskjegg

dominerer

først og fremst på svakt hellende myr {særlig i høyereliggende
strøk), mens rome

foretrekker sterkere helning og ofte danner

border langs dreneringsveier

og overgangen mot fastmark.

På

fastmatter i flatt, eller svakt hellende, terreng kan trådstarr,
flaskestar

og kvitmyrak

komme inn som samfunnsdannende.

andre karplanter som opptrer regelmessig på fastmatter
forøvrig også opp på tuer) kan nevnes rundsoldogg,
kvit

lyng

og sveltstarr

(mer spredt).

(går

tranebær,

Bunnsjiktet på fast-

mattene domineres gjennomgående av vortetorvmose
papillosum), dvergtorvmose

Av

(Sphagnum

(S. tenellum) og kjottorvmose.
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Kysttorvmose

(S. imbircatum) dukker ofte opp nær myrkanter,

mens stivtorvmose

(S. compactum) og fløyelstorvmose

foretrekker flekker hvor torvakkumulasjoner

(S. molle)

er i ferd med å

stagnere.
Totalt utgjor mykmattene bare en brkdel
dekkes av fastmatter.

av det arealet som

De forekommer imidlertid regelmessig

innen hele nedbørfeltet på strengmyr eller på gjengroingsmyr.
Feltsjiktet har som regel relativt lav dekning og karakteriseres i første omgang av sivblom
mykmatteinnslag

er flaskestarr,

og kvitmyrak.
tr@dstarr

overgangen mot løsbunn vokser dystarr,

og duskull.
smalsoldogg

I bunnsjiktet dominerer som oftest fagertorvmose
dessuten forekommer lurvtorvmose
strk

bjorntorvmose

Andre typiske
P$
og bukkeblad.
(S. pulchrum);

(S. majus) og i høyereliggende

(S. lindbergii).

P& de fuktigste myk-

mattene i lavlandet inngår stedvis vass torvmose

(S. cupidatum).

Løsbunn med naken dy dekker aldri større, sammenhengende
områder, men kan finnes som småflekker på enkelte gjengroingsmyrer.
Her følger en klassifisering av myrtypene innen nedbørfeltet
basert på hydrotopografiske

a)

kriterier:

Hogmyr

Denne myrkomplekstypen

er svært sparsomt representert innen

nedbørfeltet og er bare registrert i lavlandet.

De få

eksemplene som finnes, peker mest i retning av østlig tilhrighet.

For nærmere beskrivelse se s.69.

-

b)
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Flatmyr

Dekker sjelden særlig
i alle høydelag.

store arealer, men forekommer regelmessig

Enten som mindre partier innenfor bakkemyr-

kompleks, som krans rundt tjern og dammer, eller i små forsenkninger omgitt av fastmark.
De fattigste flatmyrene kan helt mangle mineraljordindikatorer.

Eidissen et al. (1974) beskriver ombrogen

fra Årdalen.

flatmyr

De er svært små og består av bjnnskjegg-dominerte

fastmatter.
De fleste flatmyrene er imidlertid fattig-minerogene og inneholder alle overganger fra tuer til løsbunn, der matteelementene er viktigst.
c)

Bakkemyr

Arealmessig utgjør bakkemyrene langt den viktigste myrtypen
innen nedbørfeltet.

De danner ofte forgrenede kompleks mellom

oppstikkende rabber og skogholt.

Helningsgraden varierer fra

vel 10? i enkelte lisider, til slakere partier

(2-5°) i dal-

bunn og hei.
Bakkemyrene består nesten utelukkende av fastmatter med tilhrende

vegetasjon.

Trofigraden er overveiende fattig-minerogen, men langs bekker
og på smale, bratte skogsmyrer får en ofte tydelig intermediært innslag.
myrflata.

De sistnevnte har gjerne "kantpreg" over hele

Rikmyr-fragmenter

er svært sjeldne, men kan oppstå

i tilknytning til kildepåvirkning

(se s.64).

- 31 -

d)

Bakkemyr

med

volldannelse

Denne eiendommelige myrtypen kjennetegnes ved sin terasseliknende form med markerte, tverrgående voller av fastmatte
og mellomliggende, dype flarkgjler.
regel hy

og kan n& opp mot 20°,

Helningsgraden er som

"Vollmyrene" er bare regi-

strert innerst i vassdraget med sørlige utposter i Videstølshei
ved Årdalen.

e)

Se nærmere omtale s.62.

Strengmyrer

De egentlige strengmyrer

er svakt hellende og danner lave

strenger med mellomliggende våtere partier (£larker) på tvers
av fallretningen. Moen og Pedersen
spredtliggende strengmyrer

(in

press.)har inventert flere

i Aust-Agder.

sørgrensen for

utbredelsen av denne myrtypen løper gjennom den sørlige delen
av Tovdalsvassdragets nedbørfelt.

Storemyr NV for Lolands-

fjorden (200 m o.h.) inneholder elementer av såvel initialstrengmyr

som ekte strengmyr.

Det største og mest velutviklede strengmyrkompleks

i nedbør-

feltet ligger imidlertid ca. 500 m o.h. mellom Videstl
Anebjr

3.1.

3.

og

i Årdalen (se Moen 1974 og Eidissen et al. 1974).

Fie11hei

Det er i første rekke rsslyngdominert
sitt preg på den alpine sonen.

torrhei som setter

Den grunnlendte rsslyngheia

alternerer stedvis mellom nakne rabber og små fattigmyrer.
snøen ligger ikke lenge nok til at det kan utvikles snøleier,
men innunder enkelte N-vendte knauser kan en støte på smale
remser med innslag av museore,

fiellmarikape

og fjellburkne.
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a)

Alpin

rosslynghei

Røsslyngen

er langt på vei enerådende over store arealer både

over og under skoggrensa.

Et variabelt busksjikt av bjørk

(sjelden med innslag av einer

og gråvier)

overgang mellom skog og hei.

Blåbær,

kreling,

smyle

og stedvis skrubbær

litt fuktigere utforminger.

bidrar til en diffus

blokkebær,

tyttebær,

gjør seg mest gjeldende i

I forsenkninger og på overgangen

mot myr opptrer enkelte fuktighetskrevende

arter; bl.a. blå-

topp,

molte

finnskjegg,

bionnskjegg,

slirestarr,

og nysomme

torvmoser.
I de høyereliggende

strøk kommer rypebær

dominere sammen med røsslyng.
stivstarr,

b)

Greplyng

usegras

Her inngår også arter som

og fielljamne

spredt.

- rabbesivhei

Røsslyngdominansen
rabbene.

til og kan stedvis

gir bare tapt på de mest forblåste

Der disse kan vise til et minimum av finmateriale,

er de kolonisert av greplung,
(mer sjelden mjølbær)

abbesiv,

rupeber,

og en rekke vindherdige lav.

vindblåste rabbene blir bare skorpelav-arter

3.2. Ve etas'on

stivstarr

På de mest

tilbake.

& elvestrender

Hydrologisk kan stranda

defineres til den sonen som ligger

mellom lavvannstand og midlere høyvannstand.

I Tovdalselva

kan denne amplituden komme opp i ca. 1,5 m.

De spesielle

miljøbetingelsene

eulittoralen),

som råder i strandsonen

(=

medfører at det utvikles en egen strandvegetasjon.
vannstandsvariasjoner

Foruten

(i tid og rom) spiller substrat, strøm-

hastighet og vannkvalitet en avgjørende rolle for utformingen
av denne.

Ved ekstrem lavvannstand kan deler av det nedenfor-
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liggende elveleiet

(sublittoralen} blottlegges, men de

plantene som vanligvis vokser der, omtales nærmere under
punkt 3.3.1.
Transektene

(fig. 8, T1-T12) representerer forskjellige snitt

av strand (og vann-) vegetas jonen ved ulike elvestrekninger.
De er tatt opp ved relativt lav sommervannstand og lokalisert
på en slik måte at variasjonsbredden
til stilleflytende

fra stryk (grovt substrat)

(sand, slam) partier skulle dekkes.

Det

m& tilfoyes at stilleflytende partier under marin grense
mangler.
"Strandfloraen" må sies å være svært fattig og ingen arter kan
betegnes som "eksklusive strandplanter".

De fleste hører

hjemme i terrestrisk vegetasjon og er jevnt fordelt langs det
meste av vassdraget.

Bare svartor,

tydelig konsentrert til lavlandet

pors

og trollhegg

(hovedsaklig<

er

400 m o.h.).

På grunn av sterkt vekslende topografi langs elvene er det
sjelden at tydelige sonasjoner kommer til uttrykk.

Som oftest

er overgangen fra selve elveleiet til skog eller myr brå, men
unntaksvis utvikles et over 20 m bredt belte med blåtoppfukteng.
Botanisk-fysiognomisk

er det vanskelig å dele opp stranda i

mer enn 2 soner (Øvre og nedre flomsone), hvorav den nedre som
regel er smalest.

3.2.1.

Nede

floms

one

På denne delen av stranda har plantedekket lav dekning og
trær/busker mangler fullstendig.

Der det finnes et feltsjikt,

er dette svært glissendt og består hovedsaklig av spredte
graminider

(bl&topp,

slattestarr,

bionnskjegg).

flata kan det på stilleflytende partier
arter som myrkr&kefot,
under 3 .3 .1 ) .

krypsiv

Ut mot vann-

(slambunn) komme inn

og enkelte helofytter

(se
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Mosene er som regel mest framtredende.

Gråmoser

(Racomitrium

faciculare og R. aciculare) er karakteristisk oppå steiner i
flomsonen, mens levemoser,

(Polytrichum commune

bjornemoser

og P. juniperinum) vokser på sand- og leirholdig substrat.
Levermosene er særlig vanlige på leire, og er først og fremst
representert av ubikvister som dymose
oljemose

(Gymnocolea inflata) og

(Nardia scalaris), mens den suboseaniske stripemosen

(Diplophyllum albicans) forekommer mer spredt.

3.2.2.

vre

flomsone

karakteriseres

i første rekke av sterk blåtoppdominans.

Artsfattige blåtoppfuktenger

finnes langs det meste av vass-

draget, og varierer fra smale, utydelige remser til brede
velutviklede partier
Tepperot

(særlig langs loner og ved innsj-innlp).

er mest trofaste ledsager, mens bl.a. bjønnskjegg

slåttestarr

inngår i våte utforminger.

og

Mosesjiktet mangler

eller er svært fragmentarisk utviklet.
Pors danner ofte et sammenhengende busksjikt i de øvre deler

av fuktenga.

Her finner dessuten trolhegg,

svator

og oevier

sine optima.
I den øvre delen av øvre flomsone får en diverse overgangssamfunn mot ordinære skogtyper
bjørk

(eller myr).

Spredtstilt furu,

(stedvis gran og rogn) og einer kommer til i tre- og

busksjikt.

Blåtopp

kan fortsatt dominere i feltsjiktet, men

f&r etter hvert flge,
vanligst

eller avloses, av lyng:

Rosslyng

er

(stedvis dominant), og synes ved siden av blokkebær

og klokkelyng

å være relativt tolerant for oversvømmelser.

Til slutt dukker bl&ber,

tutteber,

smyle

og einstape

opp,

foruten et mer eller mindre tilfeldig utvalg av forskjellige
urter og bregner.

-

Fig.13
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(under). Transekter på tvers av elveleiet ved en rekke
lokaliteter langs Tovdalsvassdraget (jfr. fig. 8).
A2 Lyngfuruskog

-------spredt
--vanlig
so
dominant

A3
B2
øvre strandkant
H2
vannflate
X
(Avstand fra vannkant er gitt

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Berlyngbarbl.skog
Blåbærgranskog
Fattigmyr
KulturpAv. blandingsskog
i m)

Lokalitet
Mellom Toptestl og Listøl
Stornesmyra
Dale
Ramse (i korr. II)
v/ Øybrekk (i korr. III)
Sf.
Flateland
N-enden av Gauslåfjorden
Innoset til Herefossfjorden
Kjerrestraumen
sf. Verevatn (Skjeggedalsåna)
Fidje (Rettåna)

T1.

(ML

387 365)
308)
453 264)

29/7-78
1/8-78
2/8-78

(ML

557 162)

15/7-78
13/7-78
25/7-78
25/7-78
25/7-78
25/7-78
22/7-78
22/7-78

(ML

(ML 422

585
(ML 656
(MK 635
(MK 618
(ML

(MK

(ML
(MK

105)
003)
915)
883)
572 742)
514 059)
549 865)

,o

0

jell

----

---------

fjell og rullestein

------------------

alger
moser
krypsiv
flaskestarr
slåttestarr
blåtopp
ørevier
tepperot
tettegras

H2

4»-

(so)

-hybbl,

alger
moser
krypsiv
botnegras
duskmyrull
bl5top
slåttestarr
torvmyrull
blokkebær
røsslyng
rome

Dato

A2

--

T1.

UTM

gli

og gad
--gondd

A2

A2
19

20

36

T3

-

x

B2

16

S

rullestein

A2
rullestein.blokker

og blokker-

alger
moser
blåtopp
myrfiol
smyle
blokkebær
tepperot
engkvein
bjnnskj egg
bjonnkam
blåbær

TS.

A3

H2

'.»».

(es%'
-insand

-- -----------

T%.

veikant

T1.

stein

veikant

A2
(s)

82
(2oo)

slam ---

alger
moser
blåtopp
bjnnsk j egg
tepperot
svartor
pors
røsslyng
furu

jell--1blokker

og slom-------

- ----

(2s)

______

moser
blåtopp
trollhegg
furu
røsslyng
einer
hengeving

og svaberg-

alger
moser
krypsiv
blåtopp
trollhegg
svartor
furu
einer
bjrk
blokkebær
einstape
tepperot
blåbær
røsslyng

alger
moser
botnegras
fjøresivaks
krypsiv
elvesnelle
flotgras
gul ndkkerose
blåtupp
myrkråkefot
rundsoldogg
rome
ørevier
tepperot
finnskjegg
pors
røsslyng
einer
blokkebær
blåbær
tyttebær
gran
furu

T8.

A3

moser
botnegras
flaskestarr
fjresivaks
blåtopp
krypsiv
krypvier
tepperot
rundsoldogg
pors
furu
trollhegg
røsslyng
smyle
myrfiol
liljekonvall
blåbær
blokkebær
tyttebær
einstape

jord

-----
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T9.

,.

A2'
20

r

(

uffestein

alger
moser
blåtopp
tepperot
sl.i.ttestarr
engkvein
trollhegg
smyle
røsslyng

T10.

A3

A3
10

----fjell-------

alger
moser
bl!,topp
hjønnskjegg
stiernestarr
røsslyng
slåttestarr
rundsoldogg
pors
klokkelyng
einer
svartor
trollhegg
fnru
hjork
terperot
tyttebær
blåbær
einstape
smyle
gran

T11

rullutein---1--------jord

-----·--

·- - - - --------

A3

!

82
jord

alger
moser
blåtopp
bjønnskjegg
slåttestarr
rome
blokkebær
pors
røsslyng
tepperot
svartor
klokkelyng
furu
rogn
einer
bjørk
blåbær
skogstjerne
trollhegg
myrfiol
teiebær
firkantperikum
gullris
krossved
hvitveis
nyperose

-------------------

15
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3.3. Vannve etas 'on
3.3.1.

Litt

om vannkvalitet

Tovdalsvassdraget

har surt og næringsfattig vann.

Dette går

fram av en rekke fysisk-kjemiske målinger de siste årene
(SNSF-prosjektet, Saltveit 1979, Spikkeland 1980, Næss (in
prep.) i 1977-78).
pH varierer stort sett mellom 4,5 og 5,5.
de øvre deler av Tovdalselva

På sommeren synes

(Storåni) å ligge i overkant av

5-tallet, mens de midtre og nedre deler (før Raet) ligger i
underkant.

Øvre Skjeggedalsåna og Rettåna synes å være enda

surere (4,5-4,8).

Under marin grense stiger pH noe igjen og

ligger vanligvis omkring 5,5.
Spesifikk ledningsevne stiger jevnt fra øvre deler (K18
og nedover mot kysten

(jg

10)

20-25, se Saltveit op.cit.).

Verdier for en rekke innsjøer går fram av tab. 3.

Innholdet

av Ca, Mg, Na og K er meget lavt, mens sulfat (S,

)-mengdene

er relativt hoye.

3.3.2.

Elvene

Forekomsten av alger, moser og karplanter i en elv er foruten
vannkvalitet sterkt avhengig av strømhastighet

og substrat-

forhold.
I stryk, hvor substratet består av fjell, rullestein og grov
grus, danner alger og moser flekkvis teppeformede kolonier
("begroing"), mens karplantene mangler.
nerer kiselalger

og trådformede

hørende slekten Mougeottia).
nøysom.

grønnalger

Blant algene domi(hovedsaklig til-

Mosefloraen er artsfattig og

Den kjennetegnes i særdeleshet av den suboseaniske

levermosen Nadia

compressa,

(helt ned til 3 meters dyp).

som lever neddykket hele året
N.

compressa

er ifølge A. Pedersen
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(pers.medd.) meget typisk for de sure elvene og bekkene på
Mattemose

sør- og Sørvestlandet.
bekketvebladmose

(Scapania undulata) forekommer på grunt vann

og i nedre flomsone.
den frstenevnte

(Marsupella emarginata) og

Begge disse er vanlig her til lands,

serlig på Vestlandet

(Lye 1974).

Gråmoser

(R. fasiculare og R. aciculare) vokser ofte oppå steiner som
oversvømmes i flomperioder.
I stilleflytende partier (sand, slam) kommer karplantene inn,
mens alger og moser trer sterkt tilbake, eller mangler.
formen av krypsiv

Vann-

er ofte enerådende, og kan danne tette

kolonier i stille loner.

Den er dessuten strmtolerant

finnes spredt mellom stein og grus også i svake stryk.

og
De andre

makrofyttene kommer først inn på svært stilleflytende partier
Her kan nevnes botne-

(særlig langs gjennomstrømningssjøer).
gas,

flotgras,

gu

og helofyttene fioresivaks

nokkeose

(midtre og nedre deler av Tovdalselva), elvesnelle
starr

og flaske-

(se transektene TS og T7, fig. 8).

Den stilleflytende

strekningen

(bl.a. med flere bakevjer)

under marin grense er ikke undersøkt.

Unntaksvis kan nevnes

at de eutrofe helofyttene kjempepiggknopp,
aks

sennegras

og sjøsiv-

er registrert i utløpet av en sidebekk S for Tveit kirke.

3.3.3.

Innsjoene

Tabell 3 gir en oversikt over de vannplanter som ble registrert i lopet av de ferskvannsbiologiske
Spikkeland i 1978.

underskelsene

Lista er langt fra fullstendig, da den

bare baserer seg på noen få stikkprøver.

Likevel bekreftes

inntrykket av gjennomgående oligotrofe tilstander.
(=

til

Submers

neddykket) vegetasjon dominert av isoetidene krypsiv,

brasmegras

og botnegras

Ellers opptrer flotgras,
snelle

er karakteristisk
gul

nokkeose,

og i lavlandet mannastgras

for alle innsjene.

flaskestarr,

elve-

som viktige bestandsdannere.

Tabell 3. Viser fordelingen av de vanligste vannplantene på en rekke sjøer i Tovdalsvassdraget.
Lista er langt
fra fullstendig, da den bare baserer seg på stikkprøver i forbindelse med feltarbeidet til de ferskvannsbiologiske underskelsene sommeren 1978 (Spikkeland). Sjenes beliggenhet gar fram av fig. l.
l
2
3
4
5
6
7

-

Lokalitet
pH

Ledningsevne
(m)
H.0o.h.

8 9 10
ll12 l3 -

Straumsfjorden (beskyttet vik)
Gjeddevatn
Kilevatn
Mjavatn (sorenden)
Grøssæ (beskyttet vik i NV-enden)
Topse
Tveitvatn (nordre del)

K18)

Krypsiv
Brasme gras (sp.)
Botnegras
Flotgras
Flaskestarr
Mannastgras
Blærerot (sp.)
Elvesnelle
Gul nkkerose
(sp.)
Hvit nkkerose
Gulldusk
Takrr
Myrhatt
Soleihov
Torvmose (sp.)

1

2

5,0
11-12
757

5,0
11-12
720

+

+
+
+

Bjrvatn
Skjerseivatn
Ogge (v/ Vatnestraum og Skreros).
Natvei tvatn
Ljosevatn (regulert)
Flakkvatn

Se supplement i teksten.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5,0
1l-13
684

5,0
12
792

5,0
13-14
747

5,0
12
606

4,8
14-15
210

4,8
18-19
207

5,0
21-26
153

4,8
21-25
192

4,8
30
164

4,7
21-22
222

4,9
19
19

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

3

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

o
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Makrofyttvegetasjonen

i

deler er noe grundigere

4 vann i

nedbørfeltets

undersøkt av Halvorsen

Dette gjelder Ogge, Eielandsvatn,

Noslebuvatn

Iveland V for Ogge) og Lille Hovatn
ca. 500 m o.h.).
oligotrofe

Resultatene

vestlige
(1977).
(begge i

(lengst NV i Birkenes,

bekrefter de gjennomgående

Ogge synes relativt artsrik, og i

forhold.

tillegg

til de arter som er listet opp underl0 i tab. 4 , ble
flgende

registrert:

brunmyrak,

evjesoleie,

tjonngras.

sumpsivaks,
sylblad,

fjoresivask,
bukkeblad,

buntsivaks,
tusenblad

Av Isoetes spp. forekom både mjukt

basmegras

og av Utricularia

spp.:

småblærerot,

og

og stivt

storblærerot

og gytjeblærerot.
Fra Resvatn

(106 m o.h.) øst for Birkeland

liste fra 1971 (Kaasa og Wischmann)
til de mer vanlige: vassgro,

oppgis på kryss-

følgende arter i tillegg

grastjonnaks,

mjuksivaks

og

myrkongle.
Konklusjonen

må bli at det overveiende

Tovdalsvassdraget,
gruppen

som ellers på Agder, synes å tilhøre

lobeliasjøer

(sensu Samuelson

sjøen Berse ved Birkeland
regelen, sannsynligvis
IN-enden

sjosivaks.

dominerer

antall innsjøer i
1925).

Den lille inn-

utgjør et lite unntak fra denne

som følge av kunstig eutrofiering.

uvanlig tette bestand av takrør

og
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4. FLORA

4.1. Kommentarer til artslista
Sammenstilling av artsliste for høyere planter innen Tovdalsvassdragets nedbørfelt

(se tab. 4) baserer seg på de kilder

som er gjengitt på side 3.

De offentlige herbariene

(utover kortarkivet til Flora Atlas) er ikke gjennomgått, men
ville sannsynligvis ikke
ninger.

Nedbrfeltet

vestlige deler.

gitt vesentlige tilleggsopplys-

er svert sporadisk underskt,

isar de

Artslista kan derfor ikke på langt nær

betraktes som fullstendig, men bare danne et utgangspunkt for
en floristisk grovplassering av området.
For oversiktens skyld er nedbørfeltet spaltet opp i 4 delområder A-D (se fig. 8).

Inndelingen er gjort dels utifra

praktiske hensyn, dels utifra ønsket om å avspeile gradienten
kyst - innland.

Grensene mellom A og B, respektive C og D,

svarer omtrentlig til overgangen boreal - boreoneoral
boreonemoral-

m

tilfyes

og

nemoral slik de er skissert i NUB:37 (1977).

Det

at omr&dene B og C har lavere underskelsesfrekvens

enn A og D.
Arter tilhørende et bestemt floraelement i Norge er avmerket
med flgende
K
k

bokstavsymboler:

Kystplanter sensu Fægri (1960).
Kystplanter som Fægri (op.cit.) utelater bl.a. på grunn av
usikker taxonomisk status. Bjonnskjegg
(subsp. germanicus)
og dikesoldogg
er siden den gang revidert for Norge av
Fremstad & Skogen (1978) og Skogen (1979).
S
sørlige, varmekjære arter. FØlger stort sett inndelingen
til Flora Atlas (noe snevrere).
Ø = Østlige arter. Følger stort sett inndelingen til Flora Atlas
(noe snevrere) .
F
Fjellplanter sensu Danielsen (1970) med unntak av molte,
dvergbjok,
dvergjamne og harerug.

-

I

43

-

N

t9

.P

Fig. 8. Oversikt over floristisk områdeinndeling (A, B, C
og D) samt lokaliteter for transekter (Tl-11) og
korridorer (KI-III).

-

44

-

Denne avgrensingen innebærer ganske stor spennvidde innen
hver gruppe.

Derfor har arter med svak preferanse for

vedkommende floraelement fått sitt symbol i parentes.
Artslista inneholder 410 arter.

Dette må under all omstendig-

het regnes som et lavt tall for et området på 1880 km2, og som
strekker seg fra kysten og helt opp i fjellet.

Til sammen-

likning kan nevnes at Bergland (1975) fant 402 arter bare i
Åseral.

Denne kommunen ligger i sin helhet i indre Agder og

har et flateinnhold på under det halve.
imidlertid til de best underskte

strk

Floraen i Åseral hører
av Agder.

Anslagsvis 20% av artene i tabell 3 kan regnes som antropokorer
(dvs. de er kommen inn ved menneskets hjelp og tilhører ikke
den "opprinnelige" flora).

4.2. Låglands lanter
Hele 95% av artene innen nedbørfeltet kan plasseres i denne
kategori.

De fleste er ubikvister (="allestedsnærværende"),

men ca. en tredjedel kan fordeles p& ett av flgende

flora-

elementer:

4.2.1.

Kystplantene

Norges kystplanter utgjør en heterogen gruppe, og flere av dem
kan i større sammenheng (Europa) plasseres i det sørlig
varmekjre
myske

element (se Gjerevoll 1973).

kan regnes til en slik gruppe.

skogfaks,
sanikel,

Zundgonaks,
bergperikum

funnsteder
skog.

Kvitrot

slakkstarr,

og kvitrot.

Svartor,

barlind

og

Likeledes junkerbegne,
tannot,

blodstorkenebb,

De sistnevnte har bare l-2

innen nedbørfeltet og er knyttet til edellauver tatt fra en lokalitet på nedbørfeltets grense

i sørvest (Svaland).

Denne for Norge så sjeldne skjermplanten
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finnes her til lands bare i 2 atskilte områder p& Skagerakkysten

(Søgne - Birkenes og Bamble

utbredelse

er den sørlig kontinental,

Vest-Europa

I sin total-

og den mangler

i

(Lagerberg et al. 1956: 81).

De euoseaniske

artene

(sensu Lye 1970) er sparsomt represenkystmaure,

tert i Tovdalsvassdraget:
og revebjølle
Kystmaure

- Eidanger).

er bare registrert

fagerperikum,

storfrytle

på 1-2 lokaliteter

hver.

når østover til Arendal, mens de andre har østgrense

ved hhv. Risir og Porsgrunn
De fleste av kystplantene
Bionnkam,

oseaniske.

(revebjlle).

i området kan betegnes

klokkelung,

rypsiv,

rome

påtreffes hyppig over hele nedbørfeltet.
særlig framtredende

kvantitativt.
Pors

niske arter tiltar mot kysten.

og bl&knapp

De 4 førstnevnte

Heisiv

spredt, men mangler bare lengst i sør.

som sub-

forekommer noe mer
Innslaget av subosea-

kommer inn i Årdalen og

blir svært vanlig på myrer og strender i vassdragets
og nedre deler.

Knegas

er

midtre

er særlig knyttet til kulturpåvirket

eikeskog og dukker først opp et stykke S for Dale.
Av andre suboseaniske
nedbørfeltets

intereik,

smortelg,

gronstarr,
klegg.
sør

midtre

arter

(forekommer sjelden

og/eller

nedre deler kan nevnes:

kysttjonnaks,

gr@oftesoleie,

buntsivaks,

rosettkase,

Den sørlig suboseaniske

(område D), men er til gjengjeld

Lundhengeaks
sjelden.

tilhrer
Korsmo

vanlig her.

men er atskillig

(1974) oppgir den fra en alm-lindeskog

grensen mot Vest-Agder

på

til det suboseaniske

element i Norge, utelates av Fægri

(1960).

myrkr&kefot,

br@testarr,

brunmyrak,

mer

(ved Bjorvatn).

En rekke arter med svakere affinitet

og skrubbær

og ystmyr-

finnes bare lengst i

relativt

samme kategori,

rognasal,

loppestarr,

dikesodogg

vivendel

kvitmyrak,

Dette gjelder bl.a.
krupvier,

som alle forekommer mer eller mindre vanlig i

Tovdalsvassdragets

i

- spredt)

nedbørfelt.

orevier
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4.2.2.

Sorlige, varmekjere arter

Allerede

under forrige punkt

sørlige, varmekjære
nedbørfeltets
elementet,

arter.

(kystplantene) nevnes en gruppe
I tillegg kan drøyt 50 arter av

flora i varierende

som domineres

De mest markert

grad knyttes til dette

sterkt av urter.

sørlige artene er her representert

ved

blåmunke og vårbendel som begge når et stykke opp på Østlandet.
Relativt sterkt sørlige er også de følgende
Trondheimsfjorden):

(nordgrense omkring

broddbergknapp, nattlys, søtkirsebær,

klourt, skogskolm og svartskolm.
Alm, kratthumleblom, smorbukk, blfjer,

skogsvinerot og

botngras opptrer i alle delområder og har enkelte utposter i
Lønn, hassel

over 700 m høyde et godt stykke innenfor Topsæ.
og krossved når ikke lenger opp enn til Årdalen.
Område
skyldes

B har påfallende
de artsrike

og Domtveit
registrert

høyt

sørbergene

(Skjeggedal)
innenfor

innslag
bl.a.

(se s.70).

dette

delområdet

av sørlige

arter.

ved Øvre Ramse

n

gruppe

Det

(Tovdalen)

er bare

dvergmispel, brei-

(B):

flangre, v&rbendel, engnellik, broddberknapp, krattfiol,
storengkall, hvit gåseblom, malurt og vanlig knoppurt.
gruppe

forekommer

kan nevnes

også

i de ytre deler

Stoklokke,

Nærmere

Av disse

vanig

tjereblom, brunrot og

prikkperikum og tårnurt skiller

noe ut ved at de dukker
(Driftslii,

D).

ask, lind, blåveis, blåmunke, skogsalat, skog-

skolm, svartskolm, v@erteknapp,
kongslys.

(Cog

En annen

opp igjen atskillig

lenger

seg

nord

se s. 60) •

kysten

(område C) kommer også

søtkirsebær, fredløs,

kantkonvall og vaniljerot inn, mens f.eks. skogsivaks, åkerarve,
klourt, nattlys, kjempepiggnapp
til de aller ytterste

strøk

og bakkeveronika er knyttet

(S for Birkeland).
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4.2.3.

stlige

Av de 14

arter

østlige artene innen nedbørfeltet er det bare 5-6

±

som er klart bundet til dette elementet: gran,
huldreblom,

nykkesiv,

tysbast

skogjamne,

og furuvintergrønn.

Bortsett

fra gran synes disse dessuten å være svært lavfrekvente
Hudeblom

(l-2 funnsteder).
østgrense

er den eneste som ligger nr

sin

(se s.70).

Av de svakt østlige artene kan bare sivblom

sies å være

relativt vanlig.

4.3. Fell

lanter

Mange av de 26 artene som her er ført opp som "fjellplanter",
kunne like gjerne betegnes som subalpine eller montane
seterstarr,

fjelltimotei,

og f,jellburkne).

gronkurle,

solvvier

De mer typiske fjellplantene er

særlig representert av rypebær,
rabbesiv

lappvier,

(f.eks.

og mer spredt museøre

greplyng,

stivstarr

og

og aksfrutle.

Rypebær

går lengst sørover blant fjellplantene i nedbørfeltet:

Kolden

(1962) angir den helt ned til Mjåland i Iveland (3-400 m

o.h.).
Med ett unntak kan alle fjellplantene i Tovdalen regnes som
ubikvister for Norge: Søterot,
Øvre Tovdal
Europa.

som stedvis er svært vanlig i

(se s.56), har svært begrenset utbredelse i Nord-

Den finnes bare i sør-Norge, og fortrinnsvis i

subalpine-lavalpine

strøk omkring Hardangervidda.
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Tabell 4. Artsliste for hoyere planter i Tovdalsvassdragets nedbrfelt.
Se kommentarer og symbolforklaring under 4.1 (s.42).
A

B

C

D

Xx

X

X

X

X

X

Kasporeplanter
Asplenium septentrionale
A. trichomanes
Athyrium distentifolium
A. filix-femina
Blechnum spicant
Botrychium lunaria
Cystopteris fragilis
Dryopteris assimilis
D. carthusiana
D. filix-mas
Equisetum arvense
E. fluviatile
E. hyemale
E. pratense
E. sylvaticum
Gymnocarpium dryopteris
Isoetes echinospora
I. lacustris
I. sp.
Lycopodium alpinum
L. annotinum
L. clavatum
L. complanatum
L. innundatum
L. selago
Matteuccia struthiopteris
Polypodium vulgare
Polystichum lonchitis
P. braunii
Pteridium aquilinum
Selaginella selaginoides
Thelypteris limbosperma
T. phegopteris
Woodsia ilvensis

busker
Te,
Acer platanoides
Alnus glutinosa
A. incana
Betula nana
B. pubescens
B. verrucosa
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Daphne mezereum
Fraxinus exelsior
Humulus lupulus

olavsskjegg
svartburkne
fjellburkne
skogburkne
bjnnkam
marinkkel
skjrlok
sauetelg
brodd telg
ormetelg
åkersnelle
elvesnelle
skavgras
engsnelle
skogsnelle
fugletelg
mjukt brasmegras
stivt brasmegras

F
(K)

Xx

X

Xx

Xx

X

Xx

X

Xx

X

X
X

Xx

X

X

X

Xx

X

X

X

X

Xx

Xx

X

X

Xx

X

X

X

X

Xx

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

fjelljamne
stiv kråkefot
mjuk kråkefot
skogjamne
myrkråkefot
lusegras
strutseving
sisselrot
taggbregne
junkerbregne
einstape
dvergjamne
smrtelg
hengeving
lodnebregne

linn
svartor
gråor
dvergbjrk
vanlig bj6rk
hengebjrk
hassel
dvergmispel
tysbast
ask
humle

Xx

(F)

ø

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

K (S)

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

K

S
(K) (S)

S

s
Ø
s

X

X
X

X
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Juniperus communis
Lonicera periclymenum
Myrica gale
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus tremula
Prunus avium
P. padus
Quercus robur
petraea
Rhamnus frangula
Rosa spp.
Rubus fruiticosus coll.
R. idaeus
Salix aurita
s. caprea
s. glauca
s. herbacea
s. lapponum
s. repens
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
s. hybrida
s. norvegica
Taxus baccata
Tilia cordata
Ulmus glabra
Viburnum opulus
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Arctostaphylos alpina
A. uva-ursi
Calluna vulgaris
Empetrum hermaphroditum
E. nigrum
E. sp.
Erica tetralix
Loiseleuria procumbeus
Oxycoccus microcarpus
o. quadripetalus
o. sp.
Vaccinium myrtillus
V. uliginosum
V. vitis-idaea

Gras og halvgas
Agrostis canina
A. stolonifera
A. tenuis
Alopequrus pratensis
Anthoxanthum sp.
Arrhenantherum elatius
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Brachypodium sylvaticurn
Bromus benekeni
B. inermis
B. hordeaceus
Calamagrostis cannescens
c. epigeios
C. purpurea
Carex adelostoma
c. bigelowii
C. brun nese ens
c. cannescens
c. capillaris
C. digitata
C. dioica
C. echinata
C. flava
c. lasiocarpa
c. leporina
c. limosa
c. magellanica
C. nigra
C. oederi
c. pallescens
c. panicea
c. pauciflora
c. pilulifera
C. pulicaris
c. remota
C. rostrata
C. tumidicarpa
C. vaginata
c. vesicaria
Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
D. flexuosa
Elytrigia repens
Eriophorum angustifolium
E. latifoliurn
E. vulgare
Festuca altissima
F. ovina
F. pratens is
F. rubra
Glyceria fluitans
Holcus lanatus
Juncus alpinus
J. articulatus
J. bufonius
J. bulbosus
J. conglomeratus
J. effusus
J. filiformis
J. squarrosus
J. stygius
J. sylvaticus
J. trifidus
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Lolium perenne
Luzula frigida
L. multiflora
L. pilosa
L. spicata
L. sudetica
L. sylvatica
Melica nutans
M. uniflora
Milium effusum
Mollinia caerulea
Nardus stricta
Phalaris arundinacea
Phleum commutatum
P. pratens is
Phragmites communis
Poa annua
P. glauca
P. nemoralis
P. pratens is
P. trivialis
Rhyncosphora alba
R. fusca
Roegneria canina
Scheuchzeria palustris
Seirpus caespitosus
subsp. caespitosus
sybsp. germanicus
s. hudsonianus
s. lacustris
s. mammilatus
s. multicaulis
s. pal us tr is
s. sylvaticus
s. uniglumis
Sieglingia decumbens
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Achillea millefolium
A. ptarmica
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Ajuga pyramidalis
Alchemilla alpina
A. vulgaris coll.
Alisma plantago-aquatica
Anchusa arvensis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Antennaria dioica
Anthemis arvensis
Anthriscus arvensis
Arabidopsis thaliana
Arnica montana
Artemisia absinthium
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A
Artemisia vulgaris
Bartsia alpina
Bidens tripartita
Calla palustris
Caltha palustris
Campanula latifolia
C. rapunculoides
C. rotundifolia
Capsella bursa-pastoris
Cardamine flexuosa
c. hirsuta
Cardaminopsis arenosa
Carduus crispus
Carum carvi
Centaurea jacea
Cerastiurn arvensis
C. fontanum
Chamaenerion angustifolium
Chenopodium album
Chrysanthemum leucanthemum
C. vulgare
Circaea alpina
Cirsiurn heterophyllum
c. palustre
c. vulgare
Comarum palustre
Coeloglossum viride
Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Corallorhiza trifida
Cornus suecica
Crepis paludosa
Dactylorhiza fuchsii
D. incarnata
D. maculata
Dentaria bulbifera
Dianthus deltoides
Digitalis purpurea
Drosera anglica
D. intermedia
D. rotundifolia
Epilobium collinum
E. hornemanni
E. montanum
E. palustre
Epipactis helleborine
Epipogium aphyllum
Erysimum hieracifoliurn
Euphrasia frigida
E. stricta
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galeopsis bifida
G. tetrahit
Galium boreale
G. mollugo
G. odoraturn
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stormaure
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Galiurn palustre
G. saxatile
G. uliginosum
G. verum
Gentiana purpurea
Geranium robertianum
G. sanguine um
G. sylvaticum
Geum rivale
G. urbanum
Gnaphalium norvegi cum
G. sylvaticum
G. uliginosum
Gymnademia conopsea
Hepatica nobilis
Hieraciurn coll.
Hypericum maculatum
H. montanum
H. per foraturn
H. pulchrum
Hypochoeris maculatum
Jasione montana
Lactuca alpina
L. muralis
Lamium album
Lapsana comrnunis
Laserpitium latifolium
Lathyrus montanus
L. niger
L. pratens is
L. sylvestris
L. vernus
Leontondon autumnalis
Leucorchis albida
Linaria vulgaris
Linnaea borealis
Listera cordata
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Lycopus europaeus
Lysimachia thyrsiflora
L. vulgaris
Maianthemum bifolium
Matricaria inodora
Melampyrum pratensis
M. sylvaticum
Melandrium rubrum
Menyanthes trifoliata
Moehringia trinervia
Monotropa hypopitys
Myosotis arvensis
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Myriophyllum alterniflorum
Narthecium ossifragum
Nuphar lutea
N. pumila
Nymphaea alba (coll.)
Oenothera biennis
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Pedicularis palustris
P. sylvatica
Peucedanum palustre
Pimpinella saxifraga
Pinguicula vulgaris
Plantago lanceolata
P. major
Platanthera bifolia
Polygala vulgaris
Polygonatum odoraturn
P. verticillaturn
Polygonum aviculare
P. convolvulus
P. laphatifoliurn
P. persicaria
P. tomentosum
P. viviparum
Potamageton grarnineus
P. natans
P. polygonifolius
Potentilla argentea
P. erecta
Prunella vulgaris
P. chlorantha
P. media
P. minor
P. rotundifolia
P. sp.
Ranunculus acris
R. flarnmula
R. platanifolius
R. repens
R. reptans
Rhinanthus angustifolius
R. minor
Rubus chamaemorus
R. saxatilis
Rumex acetosa
R. acetosella
R. longifolius
Sagina procumbens
Sanicula europaea
Satureja vulgaris
Saxifraga cotyledon
s. stellar is
Scleranthus annus
Scrophularia nodosa
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Scutellaria galericulata
Sedum acre
s. annum
s. maximum
s. reflexum
Senecio sylvestris
s. vulgaris
Silene rupestris
s. vulgaris
Sinapis arvensis
Solidago virgaurea
Sparganium angustifolium
s. erectum
Spergula arvensis
s. morisonii
Spergularia rubra
Stachys palustris
s. sylvatica
Stellaria alsine
s. graminea
s. media
s. nemoreum
Subularia aquatica
Succisa pratensis
Taraxacium coll.
Tofieldia pusilla
Trientalis europaea
Trifoliurn hybridurn
T. pratense
T. repens
Turritis glabra
Urtica dioica
Utricularia intermedia
u. minor
u. vulgaris
Valeriana sambucifolia
Verbascurn niger
v. thapsus
Veronica arvensis
V. chamaedrys
V. officinalis
v. scutellata
V. serpyllifolia
Viccia cracca
V. sepium
V. sylvatica
Viola canina
V. mirabilis
v. palustris
V. riviniana
V. tricolor
Viscaria vulgaris
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5. SPESIELL OMTALE AV DELOMRÅDER

5.1.

vre

Tovdal

Strekningen Dale-ropsae (samt Rjupetoheii) er behandlet av
Eidissen et al. (1974) i bilag 2 til konsesjonssøknaden.
gir en generell beskrivelse av vegetasjonstypene
og framhever spesielt strengemyrkomplekset
Anebjr,

samt skogens uberrte

preg.

flgende

refererer seg til nedbrfeltet

mellom Videstl

og

i det

innafor Topseosen.
(606 m o.h.) ligger

fortsatt under skoggrensa, og fjellpartiene
900-1000 m o.h.

som inngår,

Beskrivelsen

Ca. 2/3 av arealet nord for Topsæosen

De

når opp i

Selv om området huser få og relativt arts-

fattige plantesamfunn, betinger det småkuperte landskapet et
svært heterogent vegetasjonsbilde.

Særlig utpreget er dette

i visse strøk omkring Straumsfjorden, hvor småbestand av
bjørk og/eller furu med spredte graner ustanselig alternerer
mellom myrer, vannpytter og rabber.

Utover restene av gammel

seterdrift og virksomheten omkring de nedlagte brukene på
Vestre Kile (se fig. 7), synes vegetasjonen i dag å være lite
påvirket av menneskelig aktivitet.
Lyngfuruskog, bl&barbjrkeskog,
rsslynghei

er arealmessig de viktigste vegetasjonstypene.

Deler av bl&barbjrkeskogen

sterot.

fattige bakkemyrer og alpin

karakteriseres ved innslag av

Denne staslige urten oppn@r hyest

frekvens i hyde-

laget 800-900 m o.h. omkring Straumsfjorden, men ble observert
i samme skogtype s5 langt sr
Topsæ).

som til Rossetjrnfjelli

(SV for

Bjørkeskogen har lokalt,i hellende terreng, stor-

bregnedominans

(ses.

inger (se nedenfor).

21), eller mer gras og urterike utform-
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Figur

10. Svakt hellende bakkemyr N f. GrØssæ.

Figur 11. over Topsæ mot Storånis innløp.

Figur

I bakgrunnen Gardefjell (932 m o.h.).

12. Parti fra Årdalen like N f. ÅnebjØr.
venstre Hyknuten
(695 m o.h.).

I bakgrunnen til
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Bortsett fra de bratteste lisidene, er myrene spredt over
alt oppover mot ca. 900 m o.h.

Lengst i NV er det i følge

topografisk kart (M 711) små myrdannelser helt opp i 1000 m
høyde.

Myrene har strukturelt og vegetasjonsmessig mye til

felles med det en finner lenger sør.

Hva gjelder struktur,

skiller imidlertid de såkalte "vollmyrene" seg noe ut (se
nedenfor) .
Granskog dukker fortsatt opp nederst i lisider hvor jordsmonnet er tilstrekkelig.
i bakliene langs Topsæ.

Spesielt godt utviklet er granskogen
De nordligste bestand av noen størrelse

finnes i sørhellinger NØ for respektive Vånarosen og Grssae.
Enkelttrær og treklynger påtreffes så langt nord som innenfor
Straumsfjorden.

Blåbærgranskog (oseanisk undertype) dominerer,

ofte som småbregne-utforming, mer sjelden med storbregneinnslag.
Urterike varianter er svært sjeldne, men fra et lite felt
(ca. 1 da) i Lyningslii

(ML 3737) kan nevnes følgende arter:

teieber,

skogstorkenebb,

skogmarimjelle,

storsyre

og turt

5.1.1.

Eksempler

bringeber,

myskegras,

(steril).

p

gras-

og urterik

bi0rkeskog

Disse utformingene utgjør en svært liten andel av bjrkeskogsarealet, men skal her omtales noe nærmere pga. relativt
god næringstilstand og høyt artsinventar.

Felles for dem er

innslaget av hengeving

(stedvis tette bestand), skogfiol,

teieber,

skogmarimjelle,

legeveronika,

hengeaks,

foruten de vanlige blåbærskogsartene.
hellinger tilkommer ofte osp
bringebær

I relativt tørre snø-

i tresjiktet og dels termofile,

dels nitrofile arter som liliekonvall,
jonsokblom,

geitrams

og kvassdå

jordber,

kranskonvall,

(f.eks. under sørberg V for

Kile: ML 349438).
Et annet eksempel kan nevnes fra blåbærbjØrkeskog med søterot
på østsida av en lav kolle N for Einslemvatn (ML 298535),
hvor liliekon0all,

skogmarimjelle

og kvitsoleie

inng@r i
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tillegg til "felles"-artene nevnt ovenfor.

I dette tilfellet

synes påvirkning fra gunstig berggrunn å spille en viss rolle.
Andre steder bidrar i første rekke jamn tilgang på friskt
(og næringsrikt)

sigevann til rikere utforminger:

til; i forste rekke skogrorkvein

en rekke "magre hgstauder"

(stedvis dominant) ledsaget av storsyre,
tistel,

skogburkne,

(svært spredt).

sumphaukeskjegg,

vendelrot,
soke

5.1.2.

hegg,

Berghamre

kvitblad-

og myskegras

Dette sees spesielt godt utviklet i 800-850 m

høyde i bratt, vestvendt li NØ for Mjåvatn
ogs& rogn,

Her kommer

selje

0g g@or

(ML 3350), hvor

inng&r.

og rasmarker

Berghamrene i området består for en stor del av nakne sva,
som sjelden gir nisjer (bergsprekker, fjellhyller) for noe
særlig vegetasjon.

Dessuten gir de resistente grunnfjells-

bergartene opphav til svært sparsomme mengder av finmateriale.
Av arter som vokser på fjellhyllene kan nevnes småsmelle,
hundekvein

og sisselrot.

stankstokenebb

annen vanlig

og småbergknapp.
sjorlok

Med asmarker
hamre.

Mer spredt påtreffes bergrørkvein,
I bergsprekker

og mer sjelden vanlig

finnes en og

lodnebregne.

menes her urer som er lagt opp under høye berg-

I Indre Tovdal består de overveiende av relativt

stabile blokkmarker som i vesentlig grad er tilvokst med
skog (fortrinnsvis lauvtrær).

Enkelte steder (se særlig

Jernverkslii V for Topsæ) er denne delt i typisk
og "underskog"

(jfr. Nordhagen 1943:543).

"overskog"

Jamn tilgang på

friskt sigevann fører ofte til dannelsen av hygrofile, relativt artsrike samfunn på disse rasmarkene; særlig like oppunder berghamrene, der tilgangen på finjord er størst.
Så og si alle "rasmarkene" i området er eksponert i sørlig
og/eller østlig retning.
helningsretning
skjeller:

Denne begrensede variasjon i

medfører likevel tydelige Økologiske for-

De S-vendte rasmarkene karakteriseres av tidlig
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sn@smelting,

hy

temperatur og avskjerming

nordlige vinddrag.
stimulerer

nitrifikasjon

kjære, nitrofile
innstrålingen

og hydrologiske

forhold

i jordsmonnet og det utvikles varme-

plantesamfunn.

I de Ø-vendte

rasmarkene er

lavere, snødekket mer langvarig og klimaet

generelt kaldere.
Nedenfor

De klimatiske

mot kalde,

Derved begunstiges

gis en beskrivelse

hygrofile

samfunn.

av de øvre deler av to rasmarker,

som ble plukket ut på grunnlag av flybildetolkning

og opplys-

ninger fra lokalbefolkningen.

a)

Driftslii

(ML 3141) ligger under en halvsirkelformet

berghammer og krummer mot SØ.

Mesteparten

steil

av bergvegg/ur

vender mot ,

men lengst i N dreier systemet inn i sørlig

eksposisjon.

Bare den sistnevnte

delen ble inventert.

rota strekker seg fra ca. 720-800 m o.h.

Berg-

Ovenfor er det steile

berghamre opptil ca. 900 m.
De nedre og midtre deler av ura er kledd med bjørkeskog

(spredt

rogn, hegg, osp, selje og gråor) av blåbær- og storbregnetypen.

Stedvis finnes også partier med lågurtpreg.

Det er

imidlertid den øverste delen av ura (rasmarka) og berghyllene
ovenfor som er særlig interessante.
p% hyller) vokser vanlig
og småsmelle,

lodnebregne,

foruten bergfrue,

under Okstjrnheii

I bergsprekker
vanbig

t@nut

sjook,

sisselrot

som bare ble påtruffet

(NV for Straumsfjorden).

hyllene ofte dekket av arter som hundekvein,
gull,

(og delvis

og en og annen smorbukk

her og

Forøvrig er bergbl&app,

berg-

eller sm@bergknapp.

På tørr finjord oppunder berghammeren støter en bl.a. på
taggbregne,

skogfio,

liljekonval,

tiriltunge

og osebusker.

Her dominerer også stedvis tette bestand av prikkperikum.
Den øvre delen av rasmarkene domineres

av varmekjære

enger som går gradvis over i storbregnedominert
nedenfor.

Svært mange av hgstaudeengas

høgstaude-

bjørkeskog

arter er nitrofile:
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hundekveke,

firblad,

brennesle,

rod

geitrams,

storklokke.

jonsokblom,

vendelot,

skogstjerneblom,

kvassd@,

stor

skogsvinerot

og

De 2 sistnevnte er ikke kjent fra andre lokaliSpesielt må nevnes at alm,

teter i Øvre Tovdal.

i mindre klynger, vokser oppunder bergveggen.
individene når opp i ca. 10-12 m høyde.

enkeltvis og
De største

Alma synes å sette

spiredyktige frø her, da det er livlig foryngelse på fjellhyllene ovenfor.
Av andre

gas,

krevende

trollber,

humleblom,

arter kan nevnes

kvitsoleie,

sloke,

muske,

bergrokvein,

bergmjoke,

Zundrapp,

skogstorkenebb,

kvitbladtistel

myskekratt-

og turt.

Selv om flere lavlandsarter går høyt her, når ingen av dem
høydegrense for Norge.

Myske

og storklokke

angis nemlig til
Stankstorke-

883 og 913 m o.h. i Kvivle i Telemark (Aas 1970).
og alm

nebb

når i følge Lid (1974) opp i hhv. 935 (fjelldaler)

og 850 (Voss) m o.h. annensteds.

b)

N for

Fantestigen

(ML 37, 41-42):

Langs SV-sida av Grssa

strekker det seg en berghammer med nedenforliggende ur over
ca. 3 km.

Den delen som ble oppsøkt (lengst i sr),

mot Ø og NØ.

Storparten av ura er dekket av skog.

dominerer, men ellers inngår rogn,
gran

(særlig i nedre deler).

hegg

heller
Bjørka

(lavvokst), osp

og

De nedre deler av ura har for-

holdsvis triviell artssammensetning i skogbunnen, men i midtre
og øvre deler overtar en velutviklet skogburkne-dominert
staudemark.

hg-

Flekkvis mangler tresjiktet helt eller delvis.

Av konstant inngående høgstauder kan nevnes: skogstorkenebb,
kvitbladtistel,
blom,
gras.

og

firblad,

vendelrot,
turt,

geitrams,

storsyre,

skogrorkvein,

Mer spredt p&treffes kanskonvall,
kvitsoleie.

skogmaimjelle,

og myske.
bregnetak.

jonsokblom,

skogstjernehengeaks

trollber,

og myskekrattmioke

Ellers inngår lågurt-planter som teiebær,
gaukesyre,

Zegeveronika,

liliekonval,

skogfiol

Sistnevnte er flekkvis til stede under et tett stor-
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Helt oppunder berghammeren strekker det seg en smal remse av
turt.

Den opptrer i tett renbestand.

Innimellom bjørkeskogen opptrer en eiendommelig rogn-heggeRogn

skog på ekstra storsteinet ur.
hegg

i tresjiktet mens
sjikt.

danner et ugjennomtrengelig

3.

busk-

Feltsjiktet er betydelig redusert kvantitativt som

kvalitativt, men storbregner

5.1.

dominerer fullstendig

Bakkemyrer

Denne myrtypen
grad (10-20)

med

er fortsatt vanlig.

volldannelser

(her kalt "vollmyrer") har svært hy
og en iyenfallende

struktur:

helnings-

Markerte tverr-

gående voller av fastmatte veksler med mellomliggende,
flarkgjler.

dype

Hyppigst forekommer vollmyrene i det øvre skog-

beltet fra ca. 700 rn o.h.

De ble ikke påtruffet lavere enn

ca. 650 rn, og er bare fragmentarisk utviklet over 900 rn.
Eidissen et al. (1974) beskriver denne spesielle myrtypen fra
et lite felt mellom Videstdlheii og Forebuheii
på Ø-sida av Ardalen).

(700-730 m o.h.

Av flyfoto går det imidlertid klart

fram at de er atskillig vanligere lenger nord.

Særlig tall-

rike og fint utformede synes de å være i traktene mellom
Straurnsfjorden og det østenforliggende Mjåvatn.
Vollmyrene kan

inngå i "ordinære" bakkemyrkompleks,

men

opptrer også sjølstendig med skarp grense mot fastmark.
Oppdernningsvollene er nesten alltid smale, mens formen på
flarkgjlene
kantede.

kan variere fra langstrakte til rundaktig

Floristisk skiller ikke vollmyrene seg særlig ut

fra de andre bakkernyrene, og ome
mest markerte vollene.
i

Gjlene

dominerer sterkt på de
mangler ofte karplanter, men

grunne utgaver inng@r arter som flaskestarr,

dustarr

og bukkeblad.

duskull,

-
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Det ble ikke funnet egentlige overgangsformer mellom vollmyr
og strengmyr
strengmyr

i omr&det.

Den nordligste (og hyestliggende)

ligger øverst i Årdalen (ML 385388, 650 m o.h.).

På tross av en viss likhet hva gjelder tverrgående strukturer,
synes disse to myrkompleks-typene å ha forskjelligartet
dannelsesmåte.

5.1.4.

Myr N or

Vutevatni

Det eneste eksemplet på myrvegetasjon av mer kontinental
karakter ble registrert på ei lita bakkemyr N for Nutevatni
(ML 315532).

Etter artssammensetning kan den betegnes som

god intermediærmyr:
Dominerende:
trådstarr
Vanlige:
skogsnelle
skavgras
myrfiol
stjernestarr
myrhatt
skogstjerne
sveltstarr
blåtopp
dvergbjirk
kvitlyng

Dette er det frste

smyle
bjrk
Spredt:
tepperot
molte
lappvier
flaskestarr
blokkebær
tettegras
krekling
torvull

funnsted for skavgras

vassdragets nedbørfelt.
kanten på myra.
samfunn (skogsnele,

Det vokser langs en liten bekk i

Hele myra bærer forøvrig preg av myrkantsogstjerne,

smyle,

Av andre spesielle trekk ser en at rome
mens myrhatt
bjork

innenfor Tovdals-

tepperot,

og klokkelyng

(ikke observert ellers i Øvre

kommer inn.

etc.).
mangler,

Tovdal) og dverg-
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5.1.5.

Rikmyrfragmenter

større, selvstendige rikmyrer

synes ikke å forekomme i området.

Eidissen et al. (1974) viser imidlertid til et par små rikmyr(bl.a. brudespore,

dråg i Granbudalen S for Rjupetoheii
jamne,

bjonnbodd,

og breimyrulZ),

h@starr,

murfrutle,

tvebostarr,

mens Rogn og Hesjedal

liten rikmyr like ved utlpsosen
(tranestarr?), kornstarr,

gulstarr

(1977) har kartlagt en

fra Topsæ

gulstarr,

dverg-

(bl.a. klubbestarr

skogmarihand

og breimyrull.

Lenger nord kan det bare refereres til en god rikmyrforekomst.
På svært begrenset areal ved S-enden av Eislemsvatn

(ML 295512)

samlet I. Spikkeland i 1978 (oppl. pr. brev) følgende rikmyrarter: dvergjamne,
og svarttopp.

tranestarr,

h@star,

bjonnbodd,

budespore

Av de krevende arter som er nevnt ovenfor ble

tanestarr,

kornstar,

gulstarr,

bjonnbodd

og dvergjamne

påtruffet flere steder i august 1978, men som regel hver for
seg på små flekker i enkelte myrkanter.

5.1.6.

Stender

Selvstendig strandvegetasjon er svært sparsomt utviklet i
området.
fukteng

Med unntak av enkelte mindre partier med blåtopplangs elver/bekker og ved innløpet til små sjøer og

tjern, mangler sanering fra vann mot land.

Vanligvis er det

brå overgang fra nakent elveleie til ordinær landvegetasjon.
En fragmentarisk helofyttsone

(flaskestar)

er utviklet på

lune steder i mindre vatn, men mangler nesten fullstendig
omkring de større sjøene (Straumsfjorden, Topsæ, Grøssæ).
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Innsjøstrendene er nemlig sterkt vindeksponert og littoralen
består hovedsaklig av utvasket morene.

Spesielt tydelig er

dette omkring Topsæ og Straumsfjorden, som begge inntil nylig
er benyttet som fldtningsmagasiner.

P& strendene finnes

derfor bare en glissen og tilfeldig pionrvegetasjon.
SV-sida av Topsæ vokser bl.a. blåtopp,
vis i mindre bestand), bjork
vier

og teppeot.

hundekvein,

PØsslyng

kornstarr

planter på torvrester.

(begge flekk-

(sm& planter), finnskjegg,

Enda mer spredt ptreffes

tanestarr,

Langs

bl&knapp,

krypoevier,

og en rekke tilfeldige myr-

Ved Straumsfjorden har reguleringshøyden

vært høyest (4 m), og utvasking har forårsaket erosjon i torv
og blottlegging av morene og fjell.
vegetasjonsls,
finnskjegg,

men innvaderes flekkvis av tPådsiv,

bl@topp,

smbjork

og bi@nemose.

komster av fjellplanten museøPe

6.1.7.

Stranda er stort sett

Setervoller

småstaPP,

Spredte fore-

opptrer også som pioner.

og odeeng

Nedlagte setervoller finnes spredt i hele området og preges
av degradasjon til finnskjeggmark med varierende innslag av
beiteindikatorer.

Den overgitte innmarka omkring Vestre Kile

består av deenger

med nitrofile innslag.

En blanding av

"ugras" og innvandrere fra utmarka representerer det første
skritt tilbake til skog.

Omkring 20% av artene i Øvre Tovdal

er knyttet til slik kulturmark.
Et par små kuriositeter:

Solblom

vokser i nær tilknytning

til beitevoller (vika i NV-enden av Grøssæ: 730 m o.h., setervoll N for Glottstlen:

780 m o.h.).

Gronnkurle

ble påtruffet

i den sistnevnte solblom-kolonien, og et eksemplar av humle
holdt stand i en nedfalt seterbu på Glottstøl.
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5.2. Midtre Tovdal
5.2.1.

(Dale - H nnekleiv)

Generelt

Strekningen Dale - Øvre Ramse har svært markert relieff.
Nakne svaberg dekker ofte store partier av de bratte lisidene.
Granskog forekommer relativt hyppig, og på gunstige lokaliHøyde-

teter finnes "enklaver" med innslag av edellauvtrær.

grensa for sammenhengende skog (oftest furu) ligger i overkant av ca. 600 m o.h.

Små bestand og enkelttrær av furu og

bj@rk n&r imidlertid hyere

opp langs sprekkedaler og andre

lune steder.
Lenger sor (spesielt fra Dolemo til Hynnekleiv) er dalpreget
svakere, og vegetasjonen har et mer ensartet preg der furuskogene dominerer nesten fullstendig.
Den faste bosetningen strekker seg helt inn til Dale.
Gårdene ligger spredt, men små grender er konsentrert til bl.a.
Austenå og Øvre Ramse.

5.2.2.

Eordeling

Figur

13

av de viktigste

vegetasionstupene

gir indikasjoner på forekomst og fordeling av de

vanligste vegetasjonstypene.

På grunn av småkupert

terreng og begrenset målestokk gir kartskissene bare et
generalisert uttrykk av de faktiske forhold.
Nøysomme og artsfattige plantesamfunn er nesten enerådende.
Lyngfuruskogen

(A2) har en tresetting som varierer fra

sluttet bestand til forkrøplet, spredtstilt furu på nakent
berg.

Det som her er kalt A3 ("barlyngbarblandingsskog")

best utformet på sedimentære avsetninger i dalbunnen
Tyttebærdominerte

utgaver finnes bl.a. ved Dølemo.

er

(se s. 19).
På morene-
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KI
479258

ML456239

/
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460235
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574160

KII
ML 571100

600117
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,,''''A
-

k,

574094

C22J

Å2

Lav-

AJ

Bærlyng

F:::::::<:::d
B2

E

..

3

og lyngfuru
bar

i

,I

•

604112

skog

blandingsskog

Blåbærgranskog

B3

Små bregnegranskog

L3

Rosslynghe

H2

Fattigmyr

E

Edellauvskog
Bart

fjell

Kulturmark

Fig. 13. Fordeling av vegetasjonstyper innenfor 3 profiler
(korridorer) på tvers av Tovdalen.

Beliggenhet er

angitt i UTM-koordinater (se også fig. 8).
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materiale i dalsidene har A3 mer til felles med A2 og kunne
muligens fått betegnelsen "blåbærrik lyngfuruskog".
granskogen (B2) har småbregneutforminger
langs bekkedråg.

Blåbær-

(B3) i baklier og

På det smaleste partiet av sidedalen på

korridor III finnes et lite parti med innslag av edellauvskog (E).
barlind

Et gammelt bestand av lind,

er oppblandet med osp

(opptil 3 og 2,5 mi

og gran

omkrets).

lønn,

eik,

hassel

og

av grove dimensjoner

Undervegetasjonen er sparsom

og dominert av moser.
De utfigurerte myrene er alle fattig minerotrofe, men intermediære småmyrer finnes spredt i lisidene.

Vann og tjern er

jamt over dystrofe og de sure bekkene (ph = 4,5) er ofte
begrodd med levermosen Nardia

5.2.3.

compressa.

Sorberglokaliteter

Vegetasjonen under sørbergene N for Tveitevann (ML 53-54, 18)
og Øvre Ramsetjern

(ML 54-55, 17-18) er undersøkt floristisk

av hhv. Kaasa (i 1953) og Danielsen (i 1951).

Disse lokali-

tetene representerer sannsynligvis de mest artsrike i midtre
deler av Tovdalen.
Sommereik,

alm,

lind,

Lonn

og hassel

rota av de høye svabergene.
bergrokvein,
svingel

inngar i lauvskogen ved

Foruten de mer vanlige knegras

forekommer "lundgrasene" skoggronaks,
og skogfaks.

flange,

bl&veis,

myske,

kransmynte

Av varmekjære urter kan nevnes breisvartskom,

og skogsalat.

bergskrenter er t&nut,

kratthumleblom,

Særlig knyttet til ur og
prikkperikm

og broddbergknapp,

hvorav den sistnevnte her finner sin innergrense

Artene merket*

skog-

er ikke funnet N for Tveitevatn.

i Agder.

og
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5.2.4.

Stonemyr

ved

Tveitvatn

I NV-enden av Tveitvatn (ML 5218) ligger et stort, hvelvet
myrkompleks
1978.

(ca. 100 da) som ble undersøkt av Pedersen i

Myrkanten dekkes i sør av en smal brem av rissump-

skog, som grenser mot en noe lavereliggende blåtoppfukteng.
I nord og øst er det tydelig laggdannelse. Ombrotrof tuevegetasjon med spredtstilt småfuru (1-4 m hy)
av myrflata.

dekker ca. 40%

Ellers finnes hdljestrukturer av både fastmatter

og mykmatter.
Moen og Pedersen (in press) konkluderer med at dette er det
største urørte, hvelvet-ombrotrofe myrkompleks som er registrert
i Agder.

Myra representerer dessuten en utpost for nevnte myr-

type på Østlandet.

Myra har flere østlige trekk:

forekomst av rusttorvmose
torvmose

(tuer), lurvtovmose

(lagg) og sivblom

viklet lagg.

Rikelig

(hljer),

svelt-

samt ombrotrof kantskog og velut-

Innslaget av furutorvmose

på ombrotrofe myrflate-

tuer er derimot et tydelig oseanisk trekk.

5.3. Nedre Tovdal (H nnekleiv - To dalsf 'orden)
På denne strekningen følger dalføret den omtalte grunnfjellsbreksjen (se s. 9).

Bedre berggrunn betinger straks et mer

allsidig planteliv:

Gran og lauvtrær kommer sterkere inn, og

granskogen har flekkvis tydelig lågurtpreg (bl.a. hassel,
fingerstarr,

bl@veis,

jordber

og skogsalat).

P& en fuktig

eng S for Hynnekleiv stasjon fant Wischmann i 1958 krevende
arter som breimyrull,

sveltull

og oppestarr.

Et par km

lenger sør finnes dessuten den eneste registrerte lokalitet
av blodstorkenebb

innen nedbrfeltet.
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Små bestand av eikeskog/kratt
knauser langs Herefossfjorden,

forekommer i sørvendte bergstedvis med spredte innslag

av andre varmekjære lauvtrær.
Ved Birkeland vider dalen seg ut, og nedenfor raet er dalbunnen sammenhengende oppdyrket fram til Topdalsfjorden.
Furuskog dominerer fortsatt innover heiene, men eika betyr
etterhvert mer enn grana, og sørspissen av vassdraget

(gamle

Tveit kommune) kan sannsynligvis plasseres innen Sørlandets
eikeskogsregion.

Forskjellige utgaver av alm-lindeskog opp-

trer i sørberg og skråninger.
lundgronnaks,

tannot

Her finnes arter som skogsvingel,

og sanike,

og ved Bjorvatn

SV for Birkeland) er det registrert lundhengeaks
(Korsmo 1974).

(ca. 6 km
og storfrytle

Fragmenter av kulturpåvirket edellauvskog

finnes i tilknytning til dyrket mark.

I ravinerte bekkedaler

ned mot Tovdalselva vokser av og til askedominert blandingslauvskog med artsrik undervegetasjon

(f.eks. S for Tveit

kirke).

5.4. vre

Ske

gedal

defineres her til Skjeggedalsånas dalgang N for Risdal.
Skjeggedalen har mye til felles med Tovdalen, men virker i
hovedtrekk

noe skrinnere.

Furuskog og fattigmyrer dominerer

sterkt, og lisidene er ofte helt dekket av nakne sva.
Et markert unntak fra denne regelen er knyttet til lauvskogsliene ved Domtveit
onn

og hassel.

J.

(ML 5109), hvor det inngår eik,
Kaasa beskte

brunot

bl@veis,

og skogsalat.

tannrot,

skogskolm,

Engmarihand

skogsvingel,
svatskom,

har forvrig

lokalitet innenfor Tovdalsvassdraget
sjeldenheten er likevel huldreblom,

lind,

lokaliteten i 1953 og fra

hans artsliste kan videre nevnes barlind,
flangre,

alm,

breimyske,

sin eneste

ved Domtveit.

Den største

som ble registrert i
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lauvskogen ovenfor Domtveit
Wischmann

(ca. 250 m o.h.).

Ifølge

(1965) finnes det bare to lokaliteter lenger vest,

nemlig ved Byglandsfjord og i Linddalen

(Hornes).

Dalføret opphører brått N for Skjeggedalsgårdene.

Innunder

"hammen" i dalenden finnes sannsynligvis den innerste
utposten for varmekjær vegetasjon i Skjeggedal.
svantor,

trolZhegg,

hassel,

innunder bratthenget.

bjork

6.5.1.

iblandet

danner en smal remse

Nedenfor overtar blåbærdominert

skog med innslag av bl.a. eik

5.5. O

og rogn

Eik

furu-

og trollhegg.

e - Natveit
Generelt

Dette området hører til en del av Agder som har svært høy myrfrekvens.

Lyngfuruskog og fattigmyrer dominerer sterkt.

Myrene består som regel av svakt hellende fastmatter, og
blå toppsumpskog med furu og bjørker karakteristisk på overgangen mot fastmark.

Mindre bestand av gran- og lauvskog er

knyttet til forsenkninger

5.9.2.

Vegetasjonen

Framstillingen

(særlig sprekkedaler).

i 0ggevann

bygger her

p

K. Halvorsen

har mange trange sund og kiler.

(1977).

Oggevann

Likevel er mesteparten av

strendene typiske blokk- og klippestrender,
sandstrand en sjelden gang avløser.

der torv- og

Mykt slam er vanligste

substrattype i vannet.
Helofyttsonen er stort sett dårlig utviklet og vanligvis
representert av mannas@tgras,

gulldusk,

flaskestarr

-
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(tette bestand) og mer lokalt elvesnelle.
av takrør

Glisne bestand

ble bare observert på et par lokaliteter.

dukker opp i trange sund og beskyttede viker.
dominerer imidlertid gul

nokkerose

Flotgras

I vikene

over flotgras

og hvit

nokkerose.

Den submerse vegetasjonen er best utviklet.

Krypsiv-samfunn

dominerer i de trange sundene mens lobeliaenger

m/ basmegras

(Isoeto-Lobelietum) er vanlig ellers i vannet.

Lokalt spiller

blereot

og torvmoser

en viktig rolle innen isoetide-samfunnene.

På mindre eksponerte steder kan torvmose-matter gå helt ned
til 4,5 m dyp, men de er også observert sammen med gul nøkkerose.

Den epifyttiske algevegetasjonen

er velutviklet.

Andre vannplanter som finnes i Oggevann, er nevnt s. 41.

5.5.3.

Myrom&dene

N for

L@landsfiorden

(gge)

Innenfor et areal på ca. 3 km2 mellom Rettåna og bekken fra
Aggevatn ligger det 3 myrkompleks som er undersøkt av
og Pedersen

(in press).

Myrvegetasjonen

Moen

har den karakteris-

tiske sammensetning for minerogen fattigmyr i denne delen av
Agder.

Hydrotopografisk

skiller disse myrene seg del-

vis ut fra de omkringliggende.
kompleks, et bakkemyrelement

Storemyr

består av flatemyr-

og en typisk utviklet strengemyr.

I tilknytning til strengemyra, som ligger på SV-grensa for
ekte strengemyrer i Skandinavia, finnes svakt intermediære
partier hvor ;lasstorvmose

(Sphagnum angermanicum) inngr.

Litt lenger øst (inntil Rettåna) ligger Gjertrudsmyr som også
domineres av minerogen flatmyr.
streng- og flarkstrukturer
NØ for Gjertrudsmyr
initialstrengemyr.

Her finnes også begynnende

("initialstrengemyr").

Ca. 1 km

(v/ Sebbetjern) er det også et parti med

-

Vegetasjonsmessig
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og hydrotopografisk

representerer de nevnte

myrene et tverrsnitt av minerogene myrtyper i denne delen av
Agder.

5.5.4.

Om&det

Vegetasjonen

omkring

Natveit

innenfor det påtenkte Natveit-magasinet

vegetasjonskartlagt
ikke nevneverdig ut.

er

(Rogn og Hesjedal 1977) og skiller seg
Blåbærgranskogen

spiller en noe

viktigere rolle enn ved Oggevann og det finnes fragmenter av
eikeskog og hasselkratt.

Den eneste lokaliteten av mer

spesiell karakter er nedbørsmyr Ø for M¢rkelivatn
Denne myrtypen er lite utbredt i Agder.

(ML 5072).
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6. BOTANISK VERNEVERDI
6.1. Generelt
Naturen oppfattes som en ressurs
flere måter

(og dermed av verdi) på

(Dahl 1977), - nemlig som opplevelsesressurs,

produksjonsressurs,

genetisk ressurs og informasjonsressurs.

De naturvitenskapelige

verdier

horer til de 3 siste kategorier,

kanskje særlig den aller siste.

Begrepet vern

kommer inn når

disse verdiene er spesielt sårbare og/eller trues av Ødeleggelse eller omfattende endringer.
viktig % ta vare

p

I biologisk forstand er det

hoyproduktive typer, og typer vi har lite

av andre steder.
Det er ikke mulig å gi en deltaljert og tvers gjennom objektiv
vurdering av de naturvitenskapelige

verdier i et område.

Selv

om det foreligger tilstrekkelige data fra en aktuell lokalitet,
kan kjennskapen til omkringliggende områder være mangelfull.
Dessuten har en liten eller ingen mulighet til & forutsi
framtidige problemstillinger.
I de senere år har en arbeidet mye med utformingen av
kriterier som grunnlag for å vurdere naturvitenskapelig

verdi.

Disse kriteriene kan fordeles på 3 hovedgrupper:
l. Representativitet
Egnethet som typeområde
2. Naturens

(typevassdrag)

"egenverdi"

Mangfold, sjeldenhet, produksjon, klarhet/
strrelse,

del av sammenheng etc.

3. Forsknings- og referanseverdi
Egnethet som studie- og ekskursjonsobjekt

innen

plantegeografi,

vegetasjonsdynamikk,

sosiologi etc.

Betydning for såkalt "sammen-

liknende forskning".

plante-
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Punkt 1 har fått stadig større aktualitet,
åta

vare på noenlunde

intakte områder

vårt lands vegetasjonsgeografiske
av alle 3 punkter,
av berørthet

som kan gjenspeile

regioner.

må en også ta stilling

Ved vurderingen

til graden/arten

(kulturpåvirkning).

6.2. Tovdalsvassdra
Sett i forhold

et som helhet

til sitt betydelige

Tovdalsvassdraget
interesse.

da det haster med

relativt

totalareal,

av spesiell botanisk

få elementer

Det meste av nedbørfeltet

tisk fattig, og ingen av de påviste

inneholder

kan betegnes

plantesamfunn

som floriser unike

for landsdelen.
Det er først og fremst i større sammenheng,
for store deler av Sorlandet,
faglig verdi.

Nedbørfeltets

Uldalsvassdraget

vernet)

for storparten

og Telemark.

med Skjeggedalsåna

det siste store uregulerte
gradienten

Lyngdalsvassdraget

befinner

sørvest-grensen

vestligste
Tovdalen
myrfloraen

forekomsten

hele

Vegår-(midlertidig

(varig vernet)

men er atskillig

i øst utgjør

mindre

nedbrfeltet

og gjennomløper

seg i en viktig

for de egentlige
av tydelig

suboseaniske

med deler

regioner.

(nord for Tveitvatnet).

myrkomplekset

Tovdalselva

som gjennomløper

overgangs-

strengemyrer

loper gjennom Ogge-omr&det.

visse

fra sidegrenen

kan i grove trekk sammenliknes

andre vegetasjonsgeografiske

Skandinavia

og

da de begge er rene lavlandsvassdrag.

av Tovdalsvassdraget,

Myrkologisk

synes langt

representerer

vassdraget

og Gjerstadvassdraget

oppn&r hoy

av Aust-Agder

Bortsett

fjell - lavland på Sørlandet.

ingen erstatning,

sone.

at Tovdalsvassdraget
flora og vegetasjon

på vei å være representativ
deler av Vest-Agder

som typevassdrag

Dessuten

i

ligger den

utformet,

boreal høgmyr

Riktignok

framviser

trekk, men i hovedsak

mest til felles med ostlige

i

selve

har dette

nedborsmyrer.

-
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6.3. Øvre Tovdal
Denne delen av nedbørfeltet peker seg ut som særlig betydningsfullt i botanisk sammenheng.

Området lå veiløst fram til 1980,

og bortsett fra rester etter tidligere tiders landbruk
(utallige setervoller, gårdene på Vestre Kile og enkelte spor
etter gammel hogst og fløtning) og dagens sauebeiting, har
storparten i dag et uberørt preg.

Plantedekket har delvis

fått tid til å utvikle seg i retning

av sin naturlige struktur

og sammensetning, og forholdene ligger godt til rette for
Økologiske studier av klimakssamfunn.

Samtidig representerer

de mange setervoller, myrslåtter etc. forskjellige suksesjonstrinn tilbake til naturlig vegetasjon.
Øvre Tovdal er relativt artsfattig

(ca. 240 registrerte

arter), men her møtes til gjengjeld mange forskjellige floragrupper:

Fjellplanter og sørlig varmekjære lavlandsplanter,

såvel som vestlig suboseaniske arter og enkelte østlige
innslag.

Den plantegeografisk

noe avvikende søterota

(nærmeste

funnsted utenom sør-Norge i Alpene) er til dels svært vanlig
i subalpine strk

av omr&det.

Selv om oligotrofe vegetasjonstyper dominerer sterkt arealmessig, er vegetasjonsbildet

ofte svært heterogent.

Lugger av

furu- og/eller bjørkeskog alternerer ustanselig mellom små
myrer, vannpytter og nakent fjell.

I lisider med god løsmasse-

dekning overtar grana, og i spesielt rike enklaver finnes
endatil storbregnebjrkeskog
sjelden forekomst

med hgstauder,

samt svrt

av alm.

Myrfloraen er gjennomgående fattig minerotrof

(stedvis inter-

mediær) og har, liksom skogen, tydelig suboseanisk tilknytning.
Små, isolerte forekomster av rikmyr er bare registrert i
sørenden av Topsæ, ved Einslemsvatn
og i Granbudalen.

(nord for Straumsfjorden)

Spesiell interesse knytter det seg til det

store myrkomplekset mellom Videstl

og Anebjr

i Ardalen, og
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som bl.a. inneholder velutviklede strengmyrer.

Denne, samt

andre myrtyper i Årdalen, er for tiden gjenstand for plantesosiologiske studier

(cand.real. hovedoppgave under utarbeid-

else ved Botanisk Lab., Univ. i Oslo).
uten gitt srlig

hy

verdi (nasjonalt)

Videstlmyrene

p

er dess-

myrreservatplanen

for Aust-Agder.
Et hydrotopografisk

særtrekk ved mange av de bratte bakkernyrene

i subalpine - alpine strøk av området, er de markerte volldannelsene med mellomliggende

gjøler (vannfylte forsenkninger)

på tvers av fallretningen.
Betydningen av Årdalen og Rjupetoheii som naturtypeområde
allerede blitt understreket i Miljøverndepartementets
for verneverdige områder og forekomster.
skelse

er

landsplan

Foreliggende under-

tyder pa at resten av vassdraget innenfor Ardalen horer

naturlig med i en slik sammenheng.

6.4. 0

e - Natveit

En undersøkelse

foretatt i regi av SNSF-prosjektet

(Halvorsen

1977) viser at Ogge har en forholdsvis allsidig vannvegetasjon.
Her sitter en inne med referansedata som grunnlag for å følge
eventuelle endringer i framtida.
Nord for LØlandsfjorden
kompleks

(nordenden av Ogge) finnes et par myr-

(Storemyr og Gjertrudsmyr) av regional verneverdi.

Deler av disse rammes imidlertid av oppdyrkingsplaner.
Vegetasjonen

i og omkring det påtenkte Natveitrnagasinet er

allerede sterkt berrt
skogbruk.
st

av bl.a. kraftlinjetras€er

og intensivt

Bortsett fra en liten, men fint utviklet nedbørsmyr

for Morkelivatn

(MK 503726),

synes ikke dette omr@det &

inneholde kvaliteter av spesiell karakter.

-
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7. VURDERING AV UTBYGNINGSPLANENE
7.1. Planla te inn re
Tovdalselvas vestre sidegren Uldalsvassdraget rn/ Skjeggedalsåna
er tidligere regulert.

Hele 6 magasiner på tilsammen 100

mill. m? (Eptevatn, Hvringen,

Vikestlsvatn,

Kolstraurnsfjorden og Hanefossmagasinet)

Ljosevatn,

forsyner Hanefoss

kraftverk som ligger i nordenden av Herefossfjorden.
er Straurnsfjorden benyttet som flotningsmagasin

Forøvrig

(regulerings-

hoyde: 4 m).
De foreliggende planer (3 alternativer)
Tovdalsvassdraget

for utbygging av

er meget omfattende, og vil her bare bli

omtalt i form av et kortfattet resyme:

Alternativ

1.

Overforing

til

Skjeggedal

i) Straurnsfjordreguleringen opprettholdes, og avløpet fra
Gjeddevatn overføres til Grøssæ som reguleres 15 rn ved senkning.

Fra Grøssæ ledes vannet i tunell til Topsæ, hvor det

bygges et kraftverk.

Fra Topsæ, som reguleres 24,5 rn (6 rn

opp), føres vannet direkte til Åraksfoss, der fallet utnyttes
i et nytt kraftverk.

Litt lenger ned i Årdalen, ved Stuvestl,

bygges en 28 rn høy darn, slik at det dannes et kunstig magasin
("Årsalsrnagasinet") helt opp til Åraksfoss.
ii) Vannet overføres fra Ardalsmagasinet
vest (Skjeggedal kraftverk).
skje flere overføringer
ende magasiner.

til Skjeggedal i

Innen dette vassdraget vil det

i tilknytning til de allerede eksister-

Det planlegges nå flere kraftverk

dalsfoss, Risdal, Hovland og Skripelandfoss)
ned mot Herefossfjorden.
kraftverk.

(Skjegge-

på strekningen

Her utvides kapasiteten i Hanefoss

-

iii)

Herefossfjorden
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reguleres 2 rn og 3 kraftverk

(Rislå-

foss, Laksefoss og Grytefoss) utnytter fallene videre ned til
Flaksvatn.
nytt.

Lenger sør erstattes gamle Boen kraftverk med et

Ogge reguleres l rn og det nordlige avløpet stenges ved

Retterholt.
ut i sr

Dermed tørrlegges Rettåna og alt vann dreneres

(Dikeelva). Ved Natveit bygges en 22 m hoy dam.

Fra dette store Natveitrnagasinet legges Dikeelva i tunnel fram
til Flakksvatn, der det bygges et kraftverk.

Alternativ

i)

2.

Utbugging

eget

lop

Sorn Alt. l.

ii)

Vannet fra Ardalsmagasinet

tas i tunnel til Vrålestad i

Tovdal, hvor det bygges kraftverk.
nedenfor Tveitevatnet.

Dernest bygges Tveitefossen

Ved Hauglandsfoss nær Hynnekleiv bygges

en inntaksdam og vannet ledes i tunnel til Gauslåfjorden, der
et kraftverk bygges.

Fallet mellom Gauslåfjorden og Herefoss-

fjorden utnyttes i Herefoss kraftverk.

Utbyggingen i Skjegge-

dalsvassdraget blir mindre omfattende enn i alt. 1, men
Skjeggedalsfoss

kraftverk

(Skjeggedalsåna legges i tunnel fra

Srnåvatni) og Hovland kraftverk
fra Vikestlsvatn

(Hovlandsåna legges i tunnel

til Flateland) forutsettes utbygd i begge

alternativer.
iii)

Sorn Alt. 1.

Alternativ

i)

3.

Overforing

til

Sorn alt. 1 ned til Topsæ.

Nesvatn

(Nidelvvassdraget)

Herfra overføres vannet til

det allerede regulerte Nesvatn i Telemark, hvor det bygges
kraftstasjon.
ii)
iii)

Dermed slyfes

Sorn alt. 2.
Sorn alt. 1.

magasin i Ardalen.
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Dessuten må nevnes at utbyggingen

uansett alternativ

vil med-

føre en mengde inngrep i form av mindre inntaksdammer/reguleringer, kanaliseringer/forbygninger,
overføringslinjer.

Det mest omfattende

massetak,

tipper og

veiprosjketet

bærer en trase fra Dale og helt inn til Straumsfjorden.

inne-
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7.2. Virknin er
7.2.1.

Sjer

å botaniske forhold

Innledning

og elver utgjr

i seg selv et milj

for levende orga-

nismer, og virker gjennom vannstands- og vannfringsvekslinger,
materialtransport

og grunnvannspåvirkning

i stor grad

bestemmende for hvilke naturtyper som utvikles i de nære
omgivelser.

Lokalklimaet blir også i stor grad bestemt av

egenskaper ved vannforekomstene

(vannareal, temperatur etc.).

Av dette går det fram at kunstige inngrep i vassdragenes hydrologiske regime kan ha vidtrekkende konsekvenser utover selve
vannsystemet.

For å vurdere eventuelle virkninger på botaniske

forhold, kan plantelivet ikke betraktes isolert, men i en
Økologisk sammenheng.
Det er lett å forutsi de umiddelbare

"ødeleggelser" av plante-

dekket som følge av neddemning, deponering av steintipper etc.
Mer problematisk er det å redegjøre for indirekte virkninger
(f.eks. som følge av endringer i vannfringsrytme,

grunnvann-

stand og lokalklima), som ofte er av langsiktig karakter.
f& underskelser

i svenske, utbygde vassdrag

(Sjrs

Noen

og Nilsson

1976, Jonasson 1976, Nilsson 1977, 1978a,b) samt mer spredte
iaktagelser her til lands (jfr. Skulberg 1974 og Rrslett

1980),

har likevel gitt oss en del kunnskaper om effektene p& flora
og vegetasjon.

7.2.2.

Reguleringsmagasiner

Strand- og vannvegetasjon er tilpasset de naturlige svingninger i vannstanden gjennom året.

Et kunstig inngrep i denne

rytmen griper som regel forstyrrende inn i denne balansen.
Indirekte påvirkes dessuten plantenes miljø ved utvasking og
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nedskylling av finmateriale, blakking av vannmassene(lavere
lysgjennomgang),

endrede isforhold

(innfrysing, oppsprekking)

og uttørring i reguleringssonen ved lavvannstand.

Graden og

arten av skadevirkninger vil variere med strendenes eksposisjon.
I moderat regulerte sjer

(opp til 3-4 m) kan det fortsatt

eksistere en relativt normalt utviklet vannvegetasjon
sammensetning/sanering endres på lengre sikt.
reguleringsamplityder

selv om

Ved høyere

utarmes vegetasjonen raskt, og ved 6-7 m

blir det lite eller ingenting igjen av karplanter.

Avhengig av

siktedypet kan enkelte vannmoser og kransalger tåle enda
hardere belastning ved at de overlever under laveste regulerte
vannstand

(se bl.a. Rrslett

1980).

Ved neddemning av større landområder forsvinner all opprinnelig
vegetasjon, bortsett fra en og annen tilfeldig landplante eller
amfibisk art som overlever nær øvre demningsgrense.

Store flak

av torvmyr kan flyte opp og drive rundt i mange år etter
reguleringen er satt i verk.

Avhengig av jordart og topografi

påvirkes også ovenforliggende

landarealer gjennom endringer i

grunnvannsnivået.
Dersom magasinreguleringen

medfrer

storre endringer i vann-

speilets areal kan dette som nevnt påvirke omkringliggende
vegetasjon via lokalklimaet

(gjelder særlig temperaturforhold

og luftfuktighet).
De store innsjøene i Øvre Tovdal bærer preg av at de tidligere
er benyttet som fltningsmagasiner.

Strendene er nakne, eller

glissent kolonisert av tilfeldige landplanter
halvgras).

Langs Straumsfjorden er det dessuten tydelige

erosjonssår i tilgrensende torvmarker.
er sannsynligvis bare stivt
betydning.

(særlig gras og

I

Gross

brasmegras

og Topsæ

Av egentlige vannplanter
av noen kvantitativ

vil all vannvegetasjon

forsvinne

ved den planlagte regulering, og de eksponerte strendene vil
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f% en helt steril reguleringssone.

I Straums

fiorden

vil belast-

ningen på strendene Øke (ny manøvrering), men den sparsomme
vannvegetasjonen
Ved Topse

vil muligens kunne overleve i redusert tilstand.

neddemmes en smal landstripe

(0,3 km)

gående fattig til middels produktiv vegetasjon
blåbærgranskog,

med gjennom(lyngfuruskog,

blåtopp-sumpskog og fattigmyr).

Alle typer er

rikelig representert ellers i området, bortsett fra en liten
rik-ekstremrik bakkemyr like ved Topsæosen.
De største skadevirkningene nord for Dale forårsakes imidlertid
av det påtenkte Årdalsmagasinet,
fra Anebjr

som vil sette 4,5 km av dalbunnen

og nordover under vann.

kjerneområdene

i Øvre Tovdal.

Dermed Ødelegges et av

Anslagsvis halvparten av magasin-

arealet består av myr, hvorav komsplekset mellom Videstdl og
Anebjr

er av srlig

hoy faglig verdi (se s.76).

Det finnes

nemlig ingen fullverdig erstatning for dette ellers i Tovdalsvassdraget.

På fastmark dominerer lyngfuruskog, men det finnes

også mindre partier med granskog og furusumpskog.

Langs

elvelonene er det velutviklede blåtopp-fuktenger.

Dessuten

vil de gamle setervollene ved Anebjr

og Videstdl bli neddemt.

I folge Skaar (1977) vil de lokalklimatiske endringene bli
særlig merkbare omkring Ardalsmagasinet,

noe som på lengre sikt

kan føre til forskyvninger i plantedekket.
Natveitmagasinet

områder.
3,5 km

2

innebarer også neddemming av betydelige land-

Flere mindre tjern vil bindes sammen til et areal på
ved høyeste regulerte vannstand.

Over halvparten av

de neddemte arealer består av lavproduktiv lyngfuruskog, mens
blåbærgranskog

dekker 10-20% (Rogn og Hesjedal 1977).

Et

eikebestand med hassel er såvidt representert i en sørvendt
knaus.

De fattige myrene er av triviell karakter, men et par

mindre nedbørsmyrer er av faglig interesse.
Natveitmagasinet

Heller ikke i

vil vannvegetasjonen overleve eller reetableres.
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0gge

kommer i en litt spesiell situasjon.

Her vil regulerings-

høyden ligge innenfor normal vannstandsvariasjon,

men foruten

en viss flomdemping, vil vannstanden holdes høyere enn vanlig
på sommeren.

Vannvegetasjonen

vil neppe gå tilbake totalt

sett, men en må regne med noe endrede konkurranseforhold,
dybdefordeling

7.2.3.

etc. av enkeltarter og samfunn.

Evestrekninger

Sterkt reduset

vannf@ring

(som flge

av overforing) virker

sterkt inn på produksjon og artssammensetning i, og langs,
elvene.

Tidligere flomtopper forsvinner, og øvre strandsone

vokser til med skog/kratt på bekostning av lyselskende, ofte
konkurransesvake

urter og gras.

Avhengig av substrat og når/

hvor mye vann som slippes forbi, vil den tørrlagte elvebunnen
koloniseres av spredt og tilfeldig, ugraspreget vegetasjon.
Makrofyttene

(=

karplanter i vann) går sterkt tilbake, og kan

bare overleve i enkelte kulper og åler.
stabil restvannføring

I tilfelle med relativt

(verken tørrlegging eller større flommer)

kan imidlertid vannvegetasjonen bli betydelig, særlig gjelder
dette vannmoser og alger.
Ved utjamnet

vannforing

(kt

vintervannf6ring,

flommer dempes)

er effekten på øverste strandsone av samme karakter som nevnt
ovenfor.

Noen steder vil vegetasjonen

som følge av Økt iserosjon.
relle konsekvenser

langs strendene Ødelegges

Det er vanskelig

for vannvegetasjonen,

peke på gene-

men man kjenner til

eksempler på masseforekomst av enkelte arter (se Skulberg 1974).
Elvemagasinene

forvandler ' stromfrende

strakte innsjer

strekninger til lang-

(dvs. i retning av "limnisk" milj).

Dessuten

vil større eller mindre landarealer neddemmes og/eller forsumpes.
Reguleringshøyden

er som regel lav, og den nydannede strandlinjen

blir ofte svært skarp og preget av erosjon

(korttidsregulering).
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Høyere vannplanter drar ofte nytte av mer stilleflytende vann
og kan øke i mengde, foruten at artssammensetning endres.
Vannmoser og strømalger går sterkt tilbake eller forsvinner.
Utbygging av Tovdalsvassdraget
situasjoner vil oppstå.

innebærer at alle de 3 nevnte

Hovedelva samt de fleste sideelvene

med en viss vannføring, vil endre karakter i unaturlig retning.
I Øvre Skjeggedal

(alt. 1) vil sannsynligvis erosjon medføre

den største belastningen på vegetasjonen

langs strendene.

På

de strekninger hvor det skjer flomdemping/redusert

vannføring

vil det inntre en langsom tilgroing av strandsonen

(f.eks. i

Tovdalen etter alt. 1).

De karakteristiske

blåtopp-fuktengene

vil etter hvert forvandles til skog og kratt.
Når det gjelder høyere vannvegetasjon,

er det naturlig å sammen-

likne med forholdene i Otra etter utbygging.
med sterkt kt
og flotgras

vintervassfring

har fler@rige arter som krypsiv

utviklet masseforekomster

fort til praktiske ulemper

På strekningen

i en slik grad at det har

(Skulberg l974).

Tovdalselva nordover fra Herefoss er av høy faglig verdi, da
den representerer en av de siste store elver på Sørlandet hvor
vann- og strandvegetasjon

7.2.4.

Andre

får utfolde seg i uregulert miljø.

inngrep

De samlede skadevirkninger

i forbindelse med steintipper,

anleggsveier, overføringslinjer
særlig i Øvre Tovdal.

etc. er

også betydelige;

Slike lokaliteter er likevel ikke under-

søkt spesielt, da de her anses som underordnet i forhold til
resten av planene.
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7.3. Konklus jon
De planlagte

inngrep vil føre til betydelige

på land- og vannvegetasjon

skadevirkninger

i de berørte områder.

I faglig

sammenheng er det særlig myrkomplekset

mellom Anebjr

Videstdl

Ellers berres,

i Ardalen

som br

sett, neppe enkeltarter
representert

fokuseres.

eller vegetasjonstyper

isolert

som ikke er

andre steder i nærheten.

Som helhet betraktet

framstår Tovdalsvassdraget

viktig i vernesammenheng.
vegetasjon

og

De dominerende

synes representative

Telemark og Vest-Agder.
torisk påvirkning,

trekk i nedbørfeltets

for Aust-Agder

og deler av

Dette, sammen med beskjeden

sivilisa-

gjør det velegnet som botanisk typevassdrag

for denne delen av landet.

Myrokologisk

seg i en viktig orvergangssone,
Uldalsvassdraget

likevel som

representerer

befinner nedbrfeltet

og med unntak av sidegrensen
Tovdalselva

en av de siste

større elver på Sørlandet hvor vann- og strandvegetasjonen
fortsatt eksisterer
Alternativ

i uregulert miljø.

1 og 2 kan sidestilles

mens alternativ

hva gjelder skadevirkninger,

3 framstår noe mindre Ødeleggende

magasin i Årdalen

unngås.

Sett fra botanisk

ved at

synspunkt er det

imidlertid viktig at hele området nord for Dale

(Øvre Tovdal)

spares for inngrep i form av vassdragsreguleringer.
delen av nedbørfeltet
vegetasjonskologisk

Denne

peker seg ut som særlig velegnet
forskning.

for
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8.

SAMMENDRAG

Rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Aust-Agder Kraftverk og tar sikte på å presentere en oversikt over flora og
vegetasjon i Tovdalsvassdragets nedbørfelt, samt & vurdere
hvilke skadevirkninger en eventuell utbygging kan få på
botaniske forhold.
skelser

Framstillingen bygger på tidligere under-

og egne befaringer sommeren 1978.

Tovdalsvassdragets nedb@rfelt dekker 1880 km
Otra i vest og Nidelva i st.

og ligger mellom

Hele feltet tilhdrer det sr-

norske grunnfjellsområdet og er fattig på løsmasser.

Terrenget

er småkupert, og de grunlendte heiene står i tydelig kontrast
til de mer oppfyllte dalførene.

Klimaet er moderat humid og

plasserer feltet på overgangen mellom østland og vestland.
Bortsett fra lengst i sør, er bosetningen svært spredt.
Vassdraget har sitt utspring i lavalpine lyngheier og subalpin
bjrkeskog

og munner ut i Sorlandets eikeskogsregion.

mellomliggende barskogsbeltet

Det

(boreal og boreonemoral) dekker

imidlertid langt den største delen av feltet.

Langs hele denne

gradienten fra fjell til fjord viser vegetasjonen klart suboseaniske trekk.

Øvre skoggrense varierer fra 700 m o.h. på

høyde med Dale til ca. 950 m o.h. lengst i nord.

Heiområdene,

og i mindre grad dalførene, preges av et nettverk av myrer.
I hovedsak dreier det seg om ensartede, jordvannspåvirkede
fattigmyrkompleks.
Kapittel 3 gir en beskrivelse av de vegetasjonstyper som er
registrert.

Nøysomme og artsfattige typer dominerer sterkt.

Rsslyngdominert

furuskog er arealmessig den viktigste.

Røsslyng er fortsatt toneangivende i fjellet, men på elvestrender, myrer og i sumpskoger er det ofte blåtopp som råder
grunnen.

Vannvegetasjonen er fattig (dysjer

og lobeliasjer)
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og stilleflytende
vegetasjonstyper

av krypsiv.

elver domineres

(artsrike, produktive)

lokaliteter med bedre berggrunn

Avvikende

er begrenset

til få

(amfibol, breksjen),

rikt jordsmonn og/eller et gunstig lokalklima

nærings-

(sørberg,

sprekkedaler).
I alt er det registrert
feltet.

410 arter av hdyere planter

Selv om undersøkelsesintensiteten

i nedbr-

har vært lav {og

ujevn), kan dette betegnes som et relativt lavt tall.
95% kan regnes som lavlandsplanter,
utbredelse

i Norge.

Ved

en vid

hvorav de fleste har en vid
avgrensing

av floraelementene

kan ca. 100 arter fordeles jevnt mellom sørlig
arter og kystplanter.

{boreale) element.

5 tar for seg noen delområder

mer generelle

varmekjære

Bare 14 arter kan sies å være mer eller

mindre bundet til det østlige
Kapittel

innen feltet.

trekk, gis det nærmere beskrivelser

spesielt interessante
berøres av eventuell

Hele

lokaliteter,

innbefattet

Foruten

av en rekke

flere av de som

utbygging.

I en oppsummering av botanisk verneverdi

vises det til Tovdals-

vassdragets

Nedbørfeltets

betydning

som typevassdrag.

dekke synes representativt

for storparten

deler av Telemark og Vest-Agder.
Tovdal, som inneholder
interesse.

og

Spesielt fremheves Øvre

særlig mange elementer

Myrkologisk

overgangssone

av Aust-Agder

plante-

befinner nedbrfeltet

ved at sørvestgrensen

av faglig
seg i en viktig

for strengmyrer

og vest-

grensen for boreale høgmyrer skjærer gjennom det.
Til slutt vurderes mulige virkninger
eventuell

utbygging.

av magasinreguleringer

Spesielt

av

forsøker en å belyse effektene

og endret vassføring

kluderes med at skadevirkningene
omfattende,

på plantelivet

i elvene.

for botaniske

uansett valg av alternativ.

Det kon-

interesser er
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