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REGISTRERINGAV VERNEVERDIERI DE 10-ÅRS VERNEDE VASSDRAG

Stortinget behandlet i april 1973 verneplan for vassdrag. Ved
behandlingen ble vassdragene delt i følgende grupper:

Varig vernede vassdrag
Vassdrag med vern foreløpig fram til 1983
Vassdrag som kan konsesjonsbehandles

For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av
nærmere forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse
vassdrag i november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper.
For gruppe 2 ble verneperioden forlenget fram til 1985.

Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene i vass-
dragene i gruppe 2 skal utredes nærmere før det tas endelig stilling
til vernespørsmålet.

Miljøverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge følgende
verneinteresser:

Resipientinteressene
Naturvitenskapelige interesser

- Kulturvitenskapelige interesser
Viltinteressene
Fiskeinteressene
Friluftslivsinteressene

Miljøverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styringsgruppen for
det naturvitenskapelige undersøkelsesarbeidet i de 10-års vernede vassdrag"
til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige interesser.
Styringsgruppen består av en representant fra hvert av landets universitet
samt en representant fra Norges Landbrukshøgskole, videre har Sperstad-
utvalget og Miljøverndepartementet en representant hver i gruppen.

Denne rapport er avgitt til Miljøverndepartementet som et ledd i arbeidet
med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten er begrenset
til å omfatte registreringa av natur-verdier i tilknytning til 10-års
vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av verneverdiene,
og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraftutbygging.

En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 å ha
ferdig søknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle av
at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse
vassdrag.

Denne rapport tilfredsstiller ikke de krav vassdragslovgivningen stiller
til søknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som selv-
stendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging.

Miljøverndepartementet

Oslo, 18.12.1980
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FORORD

Undersøkelsen er foretatt for Kontaktutvalget for vass-

dragsreguleringer som et ledd i utredningen av naturviten-

skapelige verdier innen 10-års vernede vassdrag. Paral-

lelt til denne botaniske undersøkelsen, foretas under-

søkelser innenfor fagområdene geomorfologi, kvartærgeologi

ferskvannsbiologi og ornitologi.

Feltarbeidet ble foretatt sommeren 1980. Området viste

seg å være så interessant at vi satte i gang et større

arbeid over skog- og fjellvegetasjon i Grunningsdalen, vest

i området. Grunningsdalen har derfor blitt et spesial-

område også for det foreliggende arbeid.

vi vil rette en stor takk til vår oppdragsgiver, Ole 0.

Moss, som alltid har stått til tjeneste når problemene har

meldt seg, og som har en stor del av æren for at arbeidet

i Lifjell-området har blitt lystbetont, interessant og

givende.

Botanisk Museum, Tøyen

Egil Bendiksen

Rune Halvorsen
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1. INNLEDNING

1.1. Målsetting


Undersøkelsen er foretatt for å gi et generelt bilde av

områdets botaniske verdier. Spesielt er lagt vekt på

arealene som grenser opp til de større vassdrag. Det er

lagt spesiell vekt på å gi en oversikt over floraelementer

og vegetasjonstyper. Et av de viktigste formål er å under-

søke om deler av Lifjell-området kan tjene som botanisk

typeområde.

Med den korte tida som sto til rådighet, var det ikke mulig

å foreta en detaljert inventering av hele området, men med

en stor mengde data fra spesialområdet Grunningsdalen,

mindre undersøkelser fra resten av området og studium av

tidligere data, mener vi å ha grunnlag for en samlet

vurdering av områdets botaniske verdi.

1.2. Historikk

Det finnes en del mindre botaniske undersøkelser fra

området. Fra gammel tid foreligger opptegnelser fra

Seljord av H.J. Wille (1786), A.E. Lindblom (1839) og

N. Wille (1902). Sistnevnte arbeid inkluderer lister fra

botanisering foretatt av R.E. Fridtz og Ove Dahl. Like-

ledes nevnes en del funn fra området i Blytt & Blytt

(1861-76). En lengre artikkel om "Svein hage" i Morgen-

bladet 29/9-1907 (N.N. 1907) beskriver en rik botanisk

lokalitet i Gavlsjåområdet.
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Kaasa (1938) omtaler funnene av buesivaks (Scirpus radicans)

ved Heddalsvatnet. Størmer (1941) har foretatt en plante-

geografisk undersøkelse av moser i Telemark. Flere av de

undersøkte lokalitetene ligger innenfor Lifjell-området.

Videre ligger krysslister av J. Lid fra Bø og Seljord i

Botanisk Museum i Oslo. Her finnes også en del herbarie-

belegg fra området. Aas (1970) har skrevet om høye vekst-

grenser for varmekjære trær og urter i Seljord like vest

for Lifjell-området. Fra de senere åra foreligger dessuten

en del prosjektoppgaver fra Telemark Distriktshøgskule,

Bø, fra den delen av området som ligger i Bø kommune.

Disse er opplistet i Vevle's botaniske bibliografi for

Telemark (Vevle 1980).

Det er også undersøkelser i gang i området, blant annet vårt

eget arbeid "Forest- and alpine vegetation in the Grunnings-

dalen area, Telemark, S. Norway. An ecological approach"

(in prep.).



2. UNDERSØKELSESOMRÅDET

2.1. Avgrensning 


Det undersøkte området ligger innenfor kommunene Bø, Hjart-

dal, Notodden, Sauherad og Seljord (fig. 1). Det utgjøres

hovedsakelig av skog- og fjellvegetasjon hvor det er fore-

tatt få kulturinngrep. Arealet er om lag 600 km2 stort.

Høyeste punkt er Mælefjell, 1415 m o.h. i vest, mens

Norsjå, 15 m o.h. i sørøst danner laveste punkt.

Dype daler på alle kanter gjør området velavgrenset og

naturlig å studere som en enhet. Grensa i nord følger

Svorte fra Svartdal til Hjartsjå og videre Hjartdøla og

Heddøla ned i Heddalsvatnet. østgrensa følger vannets

vestre bredd og Saua til dens munning i Norsjå. I nordvest

følges E 68 fra Svartdal ned i Flatdal, videre Flatdalsåi

sørover til Seljordsvatnet og i sør vannets nordre bredd og

Bøelva til dens munning i Norsjå.

Det er valgt ut et spesialområde som er ment å skulle

representere områdets viktigste vegetasjonstyper. Det

omfatter de øvre deler av Grunningsdalen med høydedragene

omkring Slåkåvatnet; Blåtjørnfjell, Mælefjell, Tjorbufjell

Nordfjell og Sigurdbunut. Området ligger i høydeinter-

vallet 690-1415 m o.h.

3 -
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Fig. 1.

Geografisk plassering av
undersøkelsesområdet og
områdets viktigste navn.
Spesialområdet Grunnings-
salen er markert med en
ramme.
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2.2. Topografi

Store deler av området har et kraftig relieff. Det kan

deles inn i følgende morfologiske reliefftyper (Rudberg

1968): Premontan region når høyder på 500-700 m o.h., har

relative høydeforskjeller på 200 m og mer, og et godt

utviklet dalsystem. Fjell av Skandinavisk type med runde

former og middels bratte skråninger utgjør en betydelig

del. Alpint relieff-type finnes på de høyeste fjelltoppene.

Typen bølgende åslandskap med daler og hauger og mindre

relative høydeforskjeller enn i premontan region er repre-

sentert i midre grad, spesielt i de sørøstre regioner.

Følgende framstilling er dels hentet fra Werenskiold

(1909), dels bygd på egne observasjoner. Fra Hjartdalsida

skråner terrenget jevnt oppover til en fjellviddekant på

600-700 m o.h. Herfra er det på regionalt nivå jevn stig-

ning sørover. På lokalt nivå stiger høye fjell brått opp,

blant annet Mælefjell som øverst danner et veldig blokkhavs-

platå med flere små, bratte topper og trange daler (fig. 2).

Fig. 2. Blokkhav i Mælefjell.
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Sønnafor går Grunningsdalen, som strekker seg helt fra

Flatdal til Sauland. Sør for Grunningsdalen ligger det

"egentlige" Lifjell. Området er høyest i sørkanten og

faller bratt ned mot Bø og Seljord. Mot sørøst skråner

terrenget nedover mot lavere fjell og skogbevokste åser

mot Nes.

Tre større vassdrag befinner seg i de sentrale deler av

området. Det er i vest Grunningsdalsvassdraget med elvene

Londøla og Uppdøla som drenerer mot Slåkåvatnet fra hen-

holdsvis vest og øst, og hovedelva Grunnåi som drenerer fra

Slåkåvatnet og nedover Grunningsdalen ut i Flatdalsåi.

Nord for Skåkåvatnet ligger ei myr som danner vannskillet i

dalen. Herfra renner Mjella nordover til Hjartdal. Nord

for Lifjell starter Hørteelva som renner sørøstover, går

sammen med Bøelva og munner ut nordvest i Norsjå.

2.3. Geologi 


Området ligger innenfor det store sørnorske grunnfjells-

område og er temmelig homogent over store arealer.

Framstillingen over berggrunnsgeologien er basert på Weren-

skiold(1909), Dons (1960), Olsen & Jansen (1973) og

Dons og Jorde (1978). Et forenklet geologisk kart

over undersøkelsesområdet er gjengitt i fig. 3.

Storparten av områdets bergarter tilhører Seljordgruppen

som er en del av Telemarksuiten. Bergartene ble opprinnelig

avsatt som horisontale sedimenter av sand og grus i pre-

kambrium. Tykkelsen antas å være ca. 3000 m. Lagene har

senere vært utsatt for foldning, metamorfose og erosjon.

Sandsteinen er omdannet til kvartsitt, som dekker alt unn-

tatt områder i sørøst og nordøst. Bølgeslagsmerker viser
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Fig. 3. Forenklet geologisk kart over Lifjell-området.
Etter geologisk kartblad: Skien.

at omdanningen er relativt moderat og at lagene er avsatt

i grunne sjøer eller havbukter. Bergarten er svært sur

med et kvarts-(Si02)-innhold på opp til 99,9%. Dette

bevirker at vegetasjonen innen store områder består av kun

de mest nøysomme artene, og at artsantallet er lite. Inne

i kvartsittområdet kan en milevis se bare denne bergarten,

men mer lokalt forekommer lys glimmerskifer, kvartskonglo-

merat og basiske amfibolittganger som består av hornblende-

bergarter og er av eruptiv opprinnelse. Konglomeratlagene

opptrer som smale belter som kan følges over store avstander,

blant annet ett langs Grunningsdalen fra Sauland til Sel-

jord og et annet fra Roem til Seljordsvatnet.

•

Mange steder har berggrunnen stor grad av skifrighet, ofte

med sterkt fall, f.eks. har Grunningsdalen vært utsatt for

sterk pressing og strekning i øst-vest-retningen. Lagning
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med svakt fall mot sør sees tydelig når en står i dalen

og ser sørover. Kvartsitten framtrer da som tydelige

benker.

Kvartsitten er strukturmessig uregelmessig nedfoldete

partier i det store området med Telemark-granitter.

Kvartsitt-områdene går sør til en grensesone som kan følges

fra østre del av Seljordsvatnet, langs sørsiden av Lifjell

i retning ØNØ til Roem, deretter sørøstover mot Norsjå.

Berggrunnen sønnafor denne grensesonen består av granitt og

gneisgranitt. Denne antas å være av sedimentær opprinnelse

og granittisert under foldning på stort dyp.

Grensesonen mellom de to hovedbergartene er uklar og av

mer kompleks natur. Her fins flere smale soner. Av berg-

arter kan nevnes urene kvartsitter, kvartsskifer, konglo-

merat, rhyolitt, metabasalt og amfibolitt. Amfibolitten,

som også opptrer som ganger i de andre bergartene, er

næringsrik, forvitrer lettere og gir grunnlag for vegetasjon

med atskillig mer krevende arter. "Alle disse steder er

jorden usedvanlig frugtbar og græsset høit og tykt, langs

gangen vokser kløver og "timotigras". Det er forresten

Alopecul,us. Gangen indeholder stoffer som er nyttige for

planteveksten, som mangler forresten i den golde kvartsit

- f.ex. apatit" (Werenskiold 1909). Gangene har vært svært

viktige ved lokalisering av setrene. Nord for en svakt

buet linje mellom Hjartsjå og sørenden av Heddalsvatnet

består berggrunnen av finkornet granittisk gneis av supra-

krustal opprinnelse, lokalt med blant annet kvartsskifer og

amfibolitt.

Forkastninger forekommer relativt vanlig i området. De

har retning SØ - NV.
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Mektige kvartære løsmasser framtrer i hoveddalene som

avgrenser området. I de lavere deler er avsatt store

terrasser av lagdelt sand, grus og leire. Under marin

grense (ca. 150 m o.h.) er avsatt marin leire. Her finnes

ravine1andskap. I forbindelse med elvene er det rikelig

med fluviale avsetninger. Morener og glasifluviale

dannelser er også godt representert i dalene. Store

morener finnes f.eks. i Hjartdal.

2.4. Klima

2.4.1. Nedbør

Ifølge Norske Meteorologiske Institutt (upubl.) ligger

4 nedbørstasjoner i området. I tillegg ligger 3 stasjoner

i områdets umiddelbare nærhet. Tabell 1 viser middelnedbør

for måneder og år for normalperioden 1931-60 for disse 7

stasjonene.

Tabellen viser tydelig at nedbøren øker med høyden

havet. Førland (1979) har med utgangspunkt i data fra en

rekke målestasjoner beregnet at nedbøren øker med ca. 50 mm

pr. år/100 m i sørlandsområdet (i vid forstand). Dette

synes å stemme bra med observerte verdier for nedbør i

Lifjell. Tabell 2 viser nedbør på ulike høydenivåer i

Lifjell beregnet etter Førland (1979). Sammenlikner vi de

beregnete verdiene med verdiene i tabell 1, ser vi at over-

ensstemmelsen er meget god. Avvik skyldes at nedbøren også

varierer betvdelig etter stasjonenes plassering i terrenget

(regnskyggeeffekt etc.).



Tabell 1. Nedbørnorma1er 1931-60 for 7 stasjoner i (merket med oa nær opptil Lifjell-området
(etter Norske Meteorologiske institutt (upubl.)).

Stasjon M.o.h. JFMAMJJA S ONDÅrsmiddel

§ Gvarv 26 49 32 22 37 42 62 89 99 84 79 78 62 735

Notodden 2 34 47 30 22 34 42 62 84 94 76 73 66 56 686

Kviteseid-Moen 77 51 39 28 37 45 66 88 103 80 83 78 67 765

§ Hjartdal 162 52 38 28 41 52 74 102 117 92 88 81 70 835

§ Lifjell 354 74 56 40 56 59 84 113 124 110 103 114 91 1024

Tuddal 464 49 36 25 40 51 70 105 115 94 85 77 65 812

Gaustatoppen 1828 153 129 94 109 79 103 122 125 108 118 171 198 1509 1

Tabell 2. Nedbørens vertikale gradient i Lifjell-området
(beregnet etter Førland (1979)).

M.o.h. Årsmiddel H.o.h. Arsmiddel

	

0 742 800 1190

	

100 798 900 1246

	

200 854 1000 1302

	

300 910 1100 1358

	

400 966 1200 1414

	

500 1022 1300 1470

	

600 1078 1400 1526

	

700 1134



2.4.2. Temperaur

Bruun (1967) gir temperaturdata for to stasjoner på grensen

av området. For sammenlikning er også tatt med observa-

sjoner fra Gaustatoppen, ca. 25 km nord for områdets

nordgrense. Tabell 3 viser middeltemperatur for måneder

og år for disse tre stasjonene.

Laaksonen (1976) har på grunnlag av temperaturdata fra hele

Fennoskandia beregnet at temperaturen avtar tilnærmet

lineært med høyden, og at denne såkalte vertikale temperatur-

gradient er 0,44 °C/100 m i januar, 0,57 °C/100 m i juli og

0,53 °0/100 m på årsbasis. Disse opplysningene er brukt til

å beregne januar-, juli- og årsmiddeltemperatur for ulike

høydelag innen området (tabell 4). Utgangspunktet for

beregningene er opplysningene fra Gvarv i tabell 3. Sammen-

likner vi med opplysningene i tabell 4 med opplysningene

fra Gaustatoppen i tabell 3, ser vi at verdiene for januar

trolig er litt for lave, at juliverdiene er for høye og at

årsmidlene stemmer godt.

2.4.3. Humiditet og oseanitet

Humiditet (eller fuktighet) påvirkes av såvel nedbør som

av temperatur. økt nedbør medfører økt humiditet, liksom

lavere temperaturer medfører avtakende fordampning og økende

humiditet (SjOrs 1948). Dataene i tabell 2 og tabell 4

indikerer derfor at humiditeten i området øker med høyden

ettersom nedbøren øker og temperaturen avtar. Martonnes

humiditetsindeks (de Martonne 1926) er en mye benyttet

indikator på klimaets humiditet:

H — 	
T + 10

der P er årlig nedbørhøyde (mm) og T er årsmiddeltemperatur
. o

C. Tabell 5 viser de verdier vi får når vi beregner

Martonnes humiditetsindeks på grunnlag av tallene i tabell

2 og 4.



Tabell 3. Temperaturnormaler 1931-60 for 3 stasjoner i (merket med §) og nær opptil Lifjell-området (etter
Brun (1967)).

Stasjon M.o.h. J F M A M J J A S 0 N D Årsmiddel

Notodden

Gvary

Gaustatoppen

22

24

1828

	

-6,8 -5,2

	

-6,5 -5,4

-11,5-11,7

-0,5

-1,1

-9,8

5,0

4,6

-7,1

10,9

10,3

-2,1

15,1

14,4

2,2

17,4

16,8

4,9

15,9

15,3

4,1

11,3

10,6

0,3

5,8

5,3

-3,8

0,6

0,7

-7,1

-3,2

-3,2

-9,5

5,5

5,2

-4,3
t_
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Tabell 4. Temperatuut_mls vevIikdit, .)1-(1k,iientI i.ltj11 - 11u(lt_




(beregnet etter Laaksonen 1976 1)1'grunnlag av tem-
peraturmidler 1931-60 for stasjonen Gvarv).

M.o.h. Januar Juli Årsmiddel

0 - 6,4 17,0 5,1

100 - 6,8 16,4 4,6

200 - 7,3 15,9 4,1

300 - 7,7 15,3 3,6

400 - 8,2 14,7 3,1

500 - 8,6 14,1 2,6

600 - 9,0 13,6 2,0

700 - 915 13,0 1,5

800 - 9,9 12,4 1,0

900 -10,4 11,8 0,4

1000 -10,8 11,3 -0,1

1100 -11,2 10,7 -0,6

1200 -11,7 10,1 -1,2

1300 -12,1 9,5 -1,7

1400 -12,6 9,0 -2,2

Tabell 5. Martonnes humiditetsindeks for ulike høydenivåer i
Lifjell-området beregnet etter tall i tabell 2 og 4.

M.o.h. H M.o.h. H M.o.h.

0 49 500 81 1000 132

100 55 600 90 1100 144

200 61 700 99 1200 161

300 67 800 108 1300 178

400 74 900 120 1400 196
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Hesselman (1932) har brukt Martonnes humiditetsindeks til

å karakterisere klimaet. Han betegner områder med 40 H 49

som subhumide, områder med 50 H 59 som humide og områder

med H 60 som superhumide. Ser vi på tallene i tabell 5,

må områdene under ca. 200 m o.h. i Lifjell-området karak-

teriseres som humide, mens alle områder over ca. 200 m blir

superhumide etter Hesselmans (1932) klassifikasjon.

Oseanitet og kontinentalitet er begreper som knytter seg

både til temperatur og til humiditet. Et oseanisk klima

er karakterisert ved liten forskjell mellom årets varmeste

og kaldeste måned (Tuhkanen 1980). Tuhkanen (1980) bruker

Conrads kontinentalitetsindeks som er mål på klimaets

oseanitet. Denne indeksen har formelen

C 1,75A 	
14

sin (x + 10°C)

der A er differansen i °C mellom årets varmeste og kaldeste

måned, x er breddegrad. Denne indeksen har verdien C = 31

i Gvarv og C = 29 på de beregnete temperaturverdier for 700

m høyde. Det antyder en svak endring av klimaets oseani-

tetsgrad mot mer oseanisk i høyereliggende områder. Ifølge

Tuhkanen (1980) er verdier nær de nevnte karakteristisk for

et klima intermediært mellom oseanisk og kontinentalt, med

en svak tendens mot det oseaniske.

2.4.4. Vindforhold

Ifølge Werner Johannessen (1960) er overveiende vind-

retning 1941-50 for stasjonen Gvarv NV i vintermånedene,

S resten av året. Hele Lifjell-området karakteriseres av

denne vindfordeling ifølge Werner Johannessen (1977).
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.4.5. Snøforhold

Snødekkets varighet er kun registrert ved stasjonen Gvarv,

og vil gi dårlig inntrykk av et område hvor topografien

er så variabel som i Lifjell-området. Snømengden i lav-

landet er i Naturgeografisk regioninndeling av Norden

(1977) karakterisert som "bestandig". Egne observasjoner

tyder på at det i høyereliggende områder, særlig over skog-

grensa, er et langvarig snødekke. Det vises blant annet av

at snøleievegetasjon finnes (om enn sparsomt) i de høyeste

fjella.

2.5. Jordstyper og jordsmonn

Morenejord dominerer store deler av området. Den er for det

meste dannet av motstandsdyktige bergarter, noe som gjør

den stein- og blokkrik. Sedimentærjord er utbredt i

områdene under marin grense og i forbindelse med de store

elvene i lavere1iggende strøk. Forvitringsjord og skredjord

er også representert, forvitringsjord særlig i fjellet der

frostsprengningen spiller stor rolle. I de høyeste partiene,

f.eks. i Mælefjell, finnes store partier med rein blokkmark

hvor ikke noe jordsmonn er dannet. Organisk jord er vidt

utbredt. På grunn av høy humiditet er myrdannelsen aktiv.

I nordeksponerte, høyereliggende lier, f.eks. i Sigurdbunut,

foregår torvdannelse over det meste av arealet, siden det

er jevnt og kraftig sig overalt. En finner også organisk

jord på tørrere grunn vidt utbredt i området. På så nærings-

fattig grunn har mikroorganismene dårlige vilkår, og ned-

brytning av organisk stoff går svært langsomt (Låg 1965).

Mange steder i de høyere soner viste jordprofilundersøkelsen

at jorda var en råhumusliknende matte, ofte med et tynt lag

forvitringsjord i bunnen.
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Jordprofilet varierer med vegetasjonstype og høyde over

havet. Edellauvskogene har et godt utviklet brunjords-

profil. Det samme gjelder storbregne- og høgstaudedominert

skog. Her er det ofte overgang mot sumpjordsprofil.

Røsslyng- og blåbærdominert skog har podsolprofil, også i

bjørkeskogsbeltet. Mange steder er profildannelsen god også

i lavalpin sone, men med høyden blir jordsmonndannelsen

dårlig. Dette er fordi lite organisk materiale blir tilført

jorda og den kjemiske forvitringen går svært langsomt ved så

lav temperatur (Låg 1965). Mellomalpin sone ligger over den

alpine podsoleringsgrensa (Nordhagen 1928), og en kan svært

sjelden observere noe jordprofil. Noen steder finnes

tendenser til et utvaskingssjikt. Rabbesamfunnene i området

ligger oftest så høyt og har så grunt jorddekke at det ikke

er utviklet profil. Forøvrig finnes i Lifjellområdet sump-

og leirjordprofiler.

2.6. Vegetasjonssonerin5

Gjennom tidene er det gjort en rekke forsøk på å dele landet

inn i vertikale soner. Hvilke kriteriersom nyttes, varierer

fra forfatter til forfatter, men økologiske, klimatiske,

plantesosiologiske, floristiske og edafiske kriterier har

alle vært brukt. De av systemene som baserer seg på

botaniske kriterier, har to viktige grenser felles. Det er

øvre grense for skogsonene, satt ved skoggrensa, og nedre

grense for den egentlige boreale barskog som faller mer

eller mindre fullstendig sammen med eikas nordgrense (inner-

grense). Dette er den grensa som i Sverige omtales som

"limes norrlandicus" (Fries 1948, Fransson 1965, 1972).

Skogen mellom eikegrensa og skoggrensa deles oftest i tre

eller fire soner, og det samme er tilfellet med fjellet over

skoggrensa. Følgende prinsipper er lagt til grunn for inn-

delingen av Lifjell-området i vegetasjonssoner: Bjørkeskogs-
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sonens vertikale mektighet er betinjet av klimaets oseanitet

(Hamet-Ahti 1963, SjBrs 1963, Ahti et al. 1968, Hamet-Ahti

& Ahti 1969) og det er derfor ikke naturlig å skille ut noen

egen subalpin bjørkeskogsregion på grunnlag av dominerende

treslag alene. Denne sonen føres derfor inn som en sone i

den boreale skogen (Sjrs 1963, Ahti et al. 1968 m.fl.).

Fjellet kan i området deles i to soner etter vanlig aksep-

terte prinsipper.

Vegetasjonssoner i Lifjell-området er antydet i fig. 4.

De erkjente sonene i området karakteriseres på følgende

måte:

Fig. 4. Vegetasjonssoner i Lifjell-området. Grenser
mellom sonene er lagt etter høydekurver, og må
sees på som omtrentlige.

5 10 km

\
hemiboreal sone

•
• •

• layboreal sone
111

mellomboreal sone

hegboreal sone

lavalpin sone

 mellornaipin sone
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Hemiboreal sone. Sonen omfatter de områder som har fore-

komst av eik (Quercus spp.) og hvor edellauvskog utgjør et

dominerende innslag i vegetasjonen. I undersøkelsesområdet

finner vi denne sonen bare i dalbunnene og et lite stykke

opp i sørvendte dalsider. På grunnlag av edellauvskogens

forekomst på nordsida av Seljordsvatnet, synes det rimelig

å sette øvre grense for regionen på ca. 200-250 m o.h. i

sørskråning, noe lavere i nordskråning. Hos Ahti et al.

(1968) er kun dalene sør og øst i området regnet med til

hemiboreal. Den nøyaktige avgrensningen av sonen kan først

gjøres etter grundigere undersøkelser.

Foruten rikelig forekomst av edellauvskoger, karakteriseres

sonen av et sommervarmt klima og gir dermed gunstige forhold

for varmekjære plantearter. Arter med sørlige og sørøst-

lige utbredelsesmønstre i Fennoskandia har i Lifjell

tyngdepunktet i sin utbredelse i denne sonen. De som har

utbredelsesmønstrene "sørlig" og "sørøstlig" (jfr. s. 32-41),

er begrenset til denne sonen. Eksempler på slike arter synes

å være junkerbregne (Polystichum braunii), kyståkermåne

(Agrimonia procera), vanlig åkermåne (A. eupatoria),

svarterteknapp (Lathyrus niger), rødkjeks (Torilis japonica),

myske (Galium odoratum), lundgrønnaks (Brachypodium sylva-

ticum), lakrismjelt (Astragalus glycyphyllus) , krattfiol

(Viola mirabilis), bakkemynte (Satureja acinos) og stav-

klokke (Campanula cervicaria).

Fattigere områder med tykke moreneavsetninger kan domineres

av barskog.

Hemiboreal sone slik den her er avgrenset, svarer til

"orohemiboreal zone" hos Ahti et al. (1968) og boreonemoral

sone eller søndre barskogsregion hos SjOrs (1963, 1967).
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Layboreai sone. Denne omfatter de nedre deler av den

egentlige boreale barskogsregionen. Barskoger dominerer,

granskoger på dypere og rikere jord, furuskoger på skrinn

og fattig jord. Sonen karakteriseres av innslag av edle

lauvtrær på rikere og gunstig eksponerte lokaliteter, og

begrenses oppad ved at de edle lauvtrærne faller ut.

Fuktige forsenkninger karakteriseres av frodige gråor-hegge-

skoger. Skogen er tett og høgproduktiv. Innslaget av

fuktighetskrevende, svakt vestlige og vidt spredte arter

med vestlig tendens er lite. I stedet forekommer spredt til

vanlig en rekke svakt sørlige arter og vidt spredte arter

med sørlig tendens. Mange av disse har sin øvre grense i

denne regionen. Som avgrenset her, omfatter lavboreal sone

områdene fra 150-250 m o.h. og opp til ca. 500 m o.h., noe

lavere i nordvendte lier. 500 m o.h. angis gjerne som en

generell øvre grense for edellauvskog i Sør-Skandinavia.

Eckholdt et al. (1974) angir ingen øvre grense for edellauv-

skoger på Lifjell-områdets sørside, men det er trolig at

enkelte edle lauvtrær her når over 500 m o.h. Alm (Ulmws

glabru) og spisslønn (Acer piatanoides) er funnet på ca.

700 m o.h. i Gavlsjåområdet (N.N. 1907). Aas (1970) har

undersøkt en sørberglokalitet i Kivledalen i Seljord, få

kilometer utenfor undersøkelsesområdet. Der "er de edle

lauvtrær med å prege skogen til en høyde av ca. 800 m", og

lønn er funnet opp til 908 m o.h. Gunstige lokalklimatiske

forhold er årsaken til disse uvanlige høydegrenser, og en

bør ikke legge for stor vekt på dem som grunnlag for inn-

delingen i vegetasjonssoner. Fjellplanter forekommer dess-

uten rikelig blant de varmekjære innslagene og kompliserer

soneinndelingen ytterligere (Aas 1970). Edellauvskogsfrag-

menter i 800 m o.h. er også beskrevet fra indre deler av

Telemark (Aas 1972). Den konkrete grensedragning mellom

lav- og mellomboreale soner må settes etter en samlet

vurdering av floristiske og plantesosiologiske forhold.
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Lavboreal sone er her avgrenset slik at den tilsvarer

"lower oroboreal zone" hos Ahti et al. (1968) og sørlig

boreal undersone av den boreale barskogsregion hos Sjörs

(1963, 1965, 1967).

MeZlomborea7 sone. Ovenfor grensa for spontan forekomst

av edle lauvtrær (bortsett fra unntak, se forrige avsnitt),

er vegetasjonen i et bredt belte dominert av barskog.

Fordeling av gran og furu varierer etter edafiske forhold.

Innslaget av arter med sørlig utbredelsesmønster er mini-

malt, og vegetasjonen domineres av vidt spredde barskogsarter,

såkalte boreale arter (Elven & Vorren 1980). Mot høyden

blir temperaturen lavere, klimaet fuktigere og skogen får

gradvis et annet preg. Trærne blir mer spredte og lav-

vokste, og innslaget av bjørk i barskogen øker suksessivt.

Det fuktige klimaet gjør at en del vestlige arter opptrer

rikelig i denne sonen i Grunningsdalen, rome (Narthecium

ossifragum), heisiv (Juncus squarrosus), bjønnkam (Blechnum

sp::cant) og kråkefotmose (Rhytidiadelphus loreus) kan nevnes.

Barskogene karakteriseres også ved rikelig forekomst av en

del mosearter som når sitt optimum i høyereliggende, noe mer

fuktige strøk, gåsefotmose (Barbilopho2ia lycopodioides) og

lys skjeggmose (BarbiZophozia floerkei) kan nevnes (Jørgensen

1934). Skrubbær (Cornus suecica) er en art som har en til-

svarende utbredelse (Kielland-Lund 1971).

Den gradvise uttynningen av skogen og overgangen mot lavvokst

fjellskog med rikelig innslag av bjørk, har ført til store

problemer for vegetasjonsgeografene. Ofte regnes "fjellbar-

skogen" til høgboreal sone slik denne er avgrenset hos SjE)rs

(1963, 1965, 1967) og Ahti et al. (1968). Imidlertid har

det vært vanskelig å finne noen entydig grense mellom denne

og den nedenforliggende region (mellomboreal hos SjOrs og

Ahti et al.). Knaben (1952), Ve (1940) og Odland (1978,

1979) påpeker imidlertid at det er en markert grense oppad

der gråorskogene slutter og erstattes av høgstaudesamfunn

(på rikere lokaliteter). Ifølge Bjørndalen (1978, 1980)
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forekommer imidlertid høgstaudegranskoger uten innslag av

gråor helt ned til ca. 400 m i nedre Telemark. øvre grense

for gråorskog faller i Grunningsdalen omtrentlig sammen med

nedre grense for forekomst av ekte alpine arter, og dessuten

med grensen mellom barskogs- og bjørkedominans. Vi er

dermed enige med Odland (1978), som bruker denne grensen som

en viktig vegetasjonsgrense.

øvre grense for mellomboreal sone settes derfor ved gråor-

skogenes øvre grense og ved nedre grense for :3rekomst av

ekte alpine arter. Ved denne grensa kommer brått søterot

(Gentiana purpurea) inn som konstant i fuktige skogstyper.

I Grunningsdalen er gråorskog observert opp til 850 m (på

sørsida av Blåtjørnfjell). I dette høydelaget tynner skog-

burkne (Ahtyrium filix-femina) markert ut og erstattes av

fjellburkne (Athyrium distentifolium). De vestlige inn-

slagene blir sjeldne eller mangler helt over denne grensa.

Flere av de fuktighetskrevende artene knyttet til storbregne-

skog ser også ut til å falle ut ved denne grensa, hvitveis

(Anomone nemorosa) og bekkefagermose (Rhizomnium punetatum)

kan nevnes. Grensa for regionen går ved omtrent 850 m i

sørvendte lier, på 750-800 m i nordvendte lier.

Slik sonen er avgrenset her, svarer den til "middle oroboreal

zone" og deler av "upper oroboreal zone" hos Ahti et al.

(1968). Videre svarer den til de tre øverste underregionene

av den boreale barskog hos Du Rietz (1964) og til deler av

de to øverste boreale undersoner hos SjOrs (1963, 1965,

1967). Den svarer til øvre del av prealpin sone hos

Odland (1979) og til prealpin sone hos Elven & Vorren (1980).

Hogboreal sone (subalpin). Nedre grense for denne sonen er

beskrevet under mellomboreal sone. Det kan legges til at av

alpine arter som går ned mot sonens nedre grense, er fjell-

marikåpe (Alehemilla alpina) i naturlig vegetasjon, blålyng



(Phyl-Lodoce caerulec), rypebær (Arctostaphylos alpina),

greplyng (Loiseeuria procumben8) og rabbesiv (Juncus

trifidus) viktige. Mot skoggrensa øker innslaget av alpine

arter mens innslaget av boreale barskogsarter går ned.

Grunningsdalen har rikelig av bakkemyrer i denne sonen.

Den klimatiske skoggrensa defineres gjerne som linja mellom

skogens øvre utposter (Aas 1969). I området ligger den på

1000-1080 m, høyest på beskyttete, sørvendte lokaliteter.

Slik sonen er avgrenset, svarer den til subalpin sone hos

Nordhagen (1943), Dahl (1957), 145met-Ahti (1963), SjOrs

(1963, 1965, 1967), Du Rietz (1964), Rune (1965), Wistrand

(1965), Moen (1978), Odland (1978, 1979) og Elven & Vorren

(1980). Den svarer til øvre deler av "upper oroboreal zone"

og nedre deler av "orohemiarctic zone" hos Ahti et al.

(1968). Sistnevnte skiller ut en hemiarktisk sone omkring

tregrensa. Da denne mer er å regne som en smal overgangs-

sone mellom to soner, er den lite benyttet i praktisk arbeid.

Livalpl:n sone. Allerede fra begynnelsen av dette århundre

har det vært akseptert at det går en skarp grense i den

alpine vegetasjonen der blåbær opphører å danne samfunn.

Samtidig med at blåbær blir sjeldnere og spredt, faller også

øvrige dvergbusker mer eller mindre ut, og det blir en skarp

fysiognomisk grense mellom lyng- og dvergbuskheier som til-

hører den lavalpine sone og tørrgrasheiene i mellomalpin

sone. Blåbærdominerte heisamfunn er typiske for lavalpin

sone. I den nedre del av sonen finner vi dessuten myrer og

vierkratt, vesentlig med sølvvier (Salix glauca) og lapp-

vier Lapponum). Boreale arter faller ut etter hvert og

blir sjeldne i øvre del. Parallelt med dette skjer en

endring i jordprofilet, slik at podsolprofil ikke lenger

forekommer i øvre del av lavalpin sone. Snøleier er sjeldne

i Lifjellområdet, men forekommer spredt i sonens øvre del.
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øvre grense for lavalpin sone i Lifjell-området er 1250-

1300 m o.h. Tilsvarende tall indikeres av Aas (1970) fra

Skorvefjell, Seljord.

Allerede Vestergren (1902) og Samuelsson (1917) var opp-

merksomme på at dette er en klart definert region. Du Rietz

(1928) var den første som brukte ordet lavalpin. Slik som

sonen er definert her med vekt på dominerende plantesamfunn,

følger vi Nordhagen (1943). Svenske botanikere har i

stedet brukt som kriterium den absolutte grense for fore-

komst av blåbær (Du Rietz 1928, 1942, Kilander 1950, 1965,

Rune 1965). I Lifjell-området finnes blåbær helt opp på den

høyeste toppen på Mælefjell (1415 m o.h.) og med den vide

definisjonen av lavalpin sone, faller all vegetasjon over

skoggrensa i området innunder her.

Mellomalpin sone. Ved 1250-1300 m o.h. skifter vegeta-

sjonen fullstendig karakter i løpet av en vertikal sone med

bredde ca. 50 m. Blåbær opphører å være bestandsdannende,

og rabbesiv (Juncus trifidus), som er en konkurransesvak

plante, overtar å dominere på alle trinn langs fuktighets-

gradienten, så nær som de aller fuktigste og de aller

tørreste. Vegetasjonen skifter dermed farge fra grønnlig i

lavalpin sone til matt rødbrun i mellomalpin sone. Vegeta-

sjonen er dessuten ofte sterkt oppdelt i små enheter av det

tiltakende blokkhavet, særlig i kvartsittområdet. Jord-

flytning (solifluksjon) tiltar sterkt i mellomalpin sone.

Avgrensning av sonen nedad er diskutert under lavalpin sone.
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2.7. Andre faktorer  

2.7.1. Hogst

Bortsett fra de lavereliggende randområder er Lifjell-

området svært lite påvirket av menneskelige inngrep. Hogst

er uten betydning i de områder vi besøkte. Det er ikke

spor etter hogst i det store spesialområdet i og omkring

Grunningsdalen.

2.7.2. Beiting

Området har fra gammel tid vært godt utnyttet til beite

(Gravir 1922) og det ligger en del nedlagte setre i

høyereliggende strøk. I Grunningsdalen og nærliggende

fjellområder er det fortsatt store ku- og saueflokker på

beite. Dette har dog ikke gitt synlige påvirkninger av

vegetasjonen.



3. MATERIALE OG METODER

Artslistene fra området er satt opp på grunnlag av

egne registreringer (ruteanalyser, krysslister,

observasjoner),

krysslister av J. Lid fra Bø og Seljord

data fra Floraatlas-kartoteket, Botanisk Museum,

Oslo

undersøkelse av herbariemateriale (Oslo)

litteraturstudier

Listene over moser og lav er ikke fullstendige og bygger på

egne observasjoner og Størmer (1941). Egne herbariebelegg

fra undersøkelsen er levert Botanisk Museum, Oslo.

Vegetasjonen i Grunningsdalen og ved Heggjenes nord for

Seljordsvatnet ble undersøkt ved hjelp av subjektivt

plasserte ruteanalyser. Hver rute er på 25 m2, en størrelse

som er ment å dekke minimumarealet til de aktuelle plante-

samfunn. Dekningsgraden følger med visse unntak Hult-

Sernander-Du Rietz' skala (Du Rietz 1921):

5 - dekning 1/2 av flaten

4 - dekning 1/4 - 1/2 av flaten

3 - dekning 1/8 - 1/4 av flaten

2 - dekning 1/16 - 1/8 av flaten eller 1/16, men

tallrik og jevnt spredd over hele flaten

1 - 1/16 og ikke jevnt spredd over hele flaten

+ - karplanter med nedsatt vitalitet og/eller

svært liten dekning

Helning og eksposisjon er målt med klinometerkompass på

5 punkter i hver rute (på diagonalene 1 m fra hvert hjørne

og i sentrum). Jordprofil er undersøkt i sentrum av hver rute.
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Nomenklatur:

Karplanter: Lid (1974)

Bladmoser : Koponen et al. (1977) med unntak av PohZia

og Polytrichum som følger Smith (1978).

Polytrichum strictum følger Jensen (1939).

Levermoser: Grolle (1976)

Lav : Krog et al. (1980) med unntak av Cladonia

pyxidata og C. chlorophaea som er oppfattet

kollektivt og betegnet C. pyxidata coll.
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4, FLORA OG PLANTEGEOGRAFI

4.1. Innledning 


For å få en oversikt over områdets plantegeografiske

plassering, er artene ordnet i plantegeografiske elementer.

Mange alementer møtes i Lifjell-området. I det følgende

har vi laget en inndeling som i første rekke bygger på

artenes nordiske utbredelsesmønster. Hvert element er

definert og sammenliknet med tidligere norske arbeider.

Ubikvister, sterkt kulturbetingete arter og arter med uregel-

messig utbredelsesmønster er utelatt.

4.2. Inndeling i _plantegeografiske elementer

Karplanter er gruppert i plantegeografiske elementer på

grunnlag av Hultén (1950, 1971). For gruppering av moser

er benyttet Størmer (1941, 1969), Nyholm (1954-69), Jørgensen

(1934) og Arnell (1956). For lav er benyttet Dahl & Krog

(1973) og Krog et al. (1980). Ved inndeling i elementer i

det følgende er gjort sammenlikninger med Blytt (1876),

Dahl (1950), Lye (1967) og Gjærevoll (1973). På grunn av

jevne overganger står mange av artene i en mellomstilling

mellom to eller flere elementer og er plassert etter beste

skjønn. Inndelinger av denne type vil alltid måtte bli noe

kunstige.

Artene er inndelt i 5 hovedelementer: vestlig, sørlig, sør-

østlig, østlig og alpint element. Disse er igjen oppdelt i

til sammen 16 grupper. Arter funnet i spesialområdet i

Grunningsdalen er avmerket med §.
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4.3. Vestlig element 


Tabell 6 viser fordelingen av vestlige arter på de 4

utbredelsesgrupper elementet omfatter.

Tabell 6. Forekomst av arter tilhørende vestlig element
i Lifjell-området.

Utbredelsesgruppe antall arter

Sterkt vestlige arter 0

Vestlige arter 0

Svakt vestlige arter 5

Vidt spredte arter med vestlig tendens 12

4.3.1. Sterkt vestlige arter

Utbredelse: Ytterste kystlinje Lista - Fræna, mangler

oftest ellers i Skandinavia, selv på den danske vestkyst.

Eksempler: Purpurlyng (Erica cinerea), hinnebregne (Hymeno-

phyllum peltatum).

Nærmeste tilsvarende element i tidligere arbeider:

Blytt: Atlantiske arter.

Dahl: Hyperatlantisk element.

Lye: Hyperoceanisk element.

Gjærevoll: Euatlantisk element.

Gruppen er ikke representert i området.

4.3.2. Vestlige arter

Utbredelse: Et noe bredere kystbelte Eidanger - Lofoten,

Danmark og eventuelt ytterste svenske vestkyst.

Eksempel: Storfrytle (Luzula sulvatica).



Nærmeste tilsvarende element i tidligere arbeider:

Blytt: Atlantiske arter.

Dahl: Hyperatlantisk element.

Lye: Euoceanisk element

Gjærevoll: Atlantisk element.

Gruppen er ikke representert i området. Viktigste begrens-

ninger for artene i de to første gruppene synes å være

vintertemperatur for karplantene, temperatur for krypto-

gamene (Dahl 1967).

4.3.3. Svakt Destlige arter

Utbredelse: Et bredt kystbelte fra Gran og Aurskog til Troms,

i Sør-Sverige konsentrert til vestre halvdel, når sjelden

østkysten. Spesielt kryptogamene får lenger inn i landet

en vertikal nedre og øvre grense.

Eksempel: Klokkelyng (Erica tetraiix), rome (Narthecium

ossifragum).

Nærmeste tilsvarende element i tidligere arbeider:

Dahl: Subatlantisk element.

Lye: Suboceanisk element.

Gjærevoll: Atlantisk element.

Gruppen er representert med 5 arter i området:

Juncus squarrosus (heisiv)
Narthecium ossifragum (rome)
Potamogeton polygonifolius (kysttjønnaks)
Kurzia trichoclados
Leucobryum glaucum (blåmose)

Utbredelsesområdet for svakt vestlige arter tilsvarer

omtrentlig de deler av landet hvor middeltemperatur for

januar er over -5oC,og vintertemperaturen er trolig viktig

begrensende faktor for mange arter (Lye 1967). Mange av

artene innen dette elementet viser imidlertid et spesielt



utbredelsesmønster i de østlige, mer kontinentale deler av

utbredelsesområdet: De mangler her i lavlandet, og opptrer

først i høyereliggende strøk over en viss grense. Av de

fem artene fra denne gruppa som er observert i Lifjell-

området, vokser fire i Grunningsdalen fra 700 meters høyde

og oppover. Midlere temperatur for januar er fra omkring

-8 - -9°C og lavere (tabell 4), og vintertemperaturen kan

umulig være den viktigste bearensede faktoren for denne

gruppen. Holmboe (1928) anser snødekningseffekten som

viktigste årsak til at gruppen er utbredt i denne sonen.

Fægri (1958) påpeker det ulogiske i at arter skal mangle i

vintermilde områder og i stedet være begrenset til kalde

steder hvor snødekket beskytter mot lave temperaturer som

ikke eksisterer i lavere høyde. Han forklarer utbredelsen

ved at artene er avhengig av høy humiditet, noe som stemmer

bra for Grunningsdalsområdet. Fægri nevner blant annet

heisiv (Juncus squarrosus) og rome (Narthecium ossifragum)

i denne forbindelse. De fleste artene i gruppen er typiske

surbunnsarter, mange typiske for Vestlandets heier og myrer.

For moser og lav er humiditetsfaktoren den viktigste for

alle grupper innen det vestlige elementet (Lye 1970). Dette

vises av at selv de mest ekstremt vestlige arter mangler helt

ute på kysten, men finnes et stykke inn i fjordene hvor ned-

børen er høyest (Dahl 1967, Lye 1970). Dette har sin årsak

i at disse plantegrupper mangler røtter og er avhengig av

vannopptak fra hele den frie overflate.

Blåmose (Leucohryum gLaucum) ble funnet spredt, men lokalt

rikelig i området. Høyeste lokalitet var i Mælefjell på

1240 m o.h. som er ny høydegrense i Norge. Den var tid-

ligere funnet i Bø, 1000 m o.h. (Størmer 1969). Arten har

stor vannlagringskapasitet, og Størmer (1969) anfører vinter-

temperatur som viktigste økologiske faktor. Han mener fore-

komst i vinterkalde strøk skyldes snøens isolerende evne.
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Ku?-zia trichoclados ble funnet to ganger i Nordfjell (820

og 960 m o.h.) og en gang i Sigurdbunut (860 m o.h.), og er

ny for Telemark. Funnene danner samtidig ny østgrense i

Norge da arten tidligere bare med sikkerhet er funnet sør og

øst til Rogaland. Imidlertid kommer den igjen på Sveriges

vestkyst (Jørgensen 1934).

4. 4. Vidt spredte arter med vestlig tendens

Utbredelse: Liknende, men videre utbredelse enn forrige

gruppe. Artene har sitt tyngdepunkt i kyststrøk, men når

lenger inn i innlandet enn de svakt vestlige artene. I

Sverige når de også over til østkysten.

Eksempel: Bjønnkam (Blechnum spicant).

Nærmeste tilsvarende element i tidligere arbeider:

Dahl: Subatlantisk element.

Lye: Svakt suboceanisk element.

Gjærevoil: Mellomstilling mellom atlantisk og

subatlantisk element.

Gruppen er representert med 12 arter i området:

§ Blechnum spicant (bjønnkam)
Cardamine flexuosa (skogkarse)
Thelypteris limbosperma (smørtelg)

§ Bazzania tricrenata (dverg-tretannmose)
Dicranodontium denudatum

§ Mylia taylorii (rød muslingmose)
§ Plagiothecium undulatum (kyst-jamnemose)
§ Rhytidiadelphus loreus (kråkefotmose)
§ Sphagnum auriculatum (horntorvmose)
§ Sphagnum molle (fløyelstorvmose)

Sphagnum pulchrum (fagertorvmose)

Myrica gale (pors) er angitt for Seljord av Wille (1902).

Som for forrige gruppe, antas humiditet å være viktigste

begrensende faktor. Fægri (1958) nevner bjønnkam (Blechnum

sp;cant) i denne sammenheng. Størmer (1969) anslår humiditet
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som viktigste begrensende Laktor på Østlandet for kyst-

jamnemose (Plagiothecium undulatum) og kråkefotmose

(Rhutidiadelphus loreus). Dette vises av at begge arter et

stykke inn fra kysten i likhet med bjønnkam får en nedre og

en øvre grense. Grensene blir progressivt høyere mot mer

kontinentale strøk.

4.4. Sørlig element


Tabell 7 viser fordelingen av sørlige arter på de 4

utbredelsesgrupper elementet omfatter.

Tabell 7. Forekomst av arter tilhørende sørlig element
i Lifjell-området.

Utbredelsesgruppe antall arter

Sterkt sørlige arter 0

Sørlige arter 2

Svakt sørlige arter 43

Vidt spredte arter med sørlig tendens 34

4.4.1. SI;erkt sørlige arter

Utbredelse kyststripa Eidanger Lista, Sveriges sør- og

østkyst, sjeldnere på vestkysten, hele Danmark, minst hyppig

i vest.

Eksempel: Agderstarr (Carex divulsa).

Nærmeste tilsvarende element i andre arbeider:

Blytt: Subatlantiske arter.

Dahl: Sydlig atlantisk element.

Lye: Sterkt sørlig element.

Gruppen er ikke representert i området.
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Ringerike - Bergensområdet.

to. islurrlandicus"absolutt nordgrense.

Artene IT-1J-P oq i SØr-Finiand. Artene fra alle

de 5 :r behandiet mangler eller er svært

5EIfi;flfi ,H(1

(Geranium ,anguireum).

,=-21e.menti tidligerP

arter„,

P„,-AhUS),Td'H,-J„PLLlantiskelemAnt.

Eub-c.ceaniskog sørlig

og nØrlig element,

entert med 2 arter i området:

vs.1-kermåne)
1:3_,munke)

Art(er fjtlippen"sørlige arter" antas å være

HT• Pktorer. Foruten en nedre tempe-

er det også et krav at sommer-

høy. Siste faktor bestemmer blant

Vetilandet. Her er det snakk om
_ modningsgrense (Dahl 1950, Lye 1967).

, området er begge funnet i de sørvendte
- den første også i sørsida av

_etbe ite, vanlig til Trøndelag, absolutt

- - - Nordland-Troms, i Sør-Sverige med

OOd. "limes norrlandicus", Danmark,

Sør- og
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Eksempler: Vår-rubi (Er pu vern()), kratthumleblom

(Geum

Nærm e ste filsvarende element i tidligere arbeider:

ti "PborP,alear.Pr

ahl Subafiantisk- og overgang subatlantisk -

sydliq atlantisk element.

ye Svakt sørlig element.

element.

med hele 43 arter i området:

Pupatora (åkermåne)
(svartor)

' -:1 Af:_num (lundgrønnaks)
(bevregras)
(skogfaks)

	

r-'Tflsin (slakkstarr)
(tettstarr)

Lr,ryluF (i1-;ellana (hassel)
(vanlig hagtorn)
(dikesoldogg)

	

j,"ELMa (skogsvingel)
- (kjempesvingel)

(ask)
Gdfiu-H eder atum (myske)

	

1,,H(pHir, (kratthumleblom)
(englodnegras)
(prikkperikum)
(lyssiv)

	

i: ii neritanus (knollerteknapp)
LeId - v iqer (svarterteknapp)

Pm inundatum (myrkråkefot)
Hin nu lian. s (vanlig fredløs)

- JITTari3 (vanlig blåfjær)
hum braunii (junkerbregne)

F:bue ses sene is (skogbjørnebær)
ribur (sommereik)

Salsnsepens (krypvier)

	

-Juipaea (sanikel)
-11garis (kransmynte)

Ledum ma/,imum (smørbukk)
Sedum Leilexum (broddbergknapp)
Siecjlinqia decumbens (knegras)

(lind)
(rødkjeks)
(mørkkongslys)

	

:--hapsus (filtkongslys)
(bakkeveronika)

'rnicTaris (vanlig tjæreblom)
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a (almemose)
(vårrublom), "Saude" (= Sauherad), 0
(grfteseleie), Seljord (Wille 1902)
barlind), Seljord (ille 1902)
(bekkeveronika), Seljord

FLJ Wille 1786, Wille 1302)

ii både på Vestlandet og på øst-

er ulamn til å tro at kra-fet til en bestemt

[oktr, slik at artene har en

Her- inngår flere edellauvtrær sem

_ , ask

Aas (1970) har

- lIke vest for området, og

spislAnn (Acer piczto

ner syries å finne gunstige

Skandinavia.

tende7-7

Tnecu lidece utbredelse enn forrige

lanqs kysten og med bare få, spredte

icerigu frpkvensgrense ved

sçietlioe deler av Finland,

vi_t sw-edte arter med vestlig

• - 1J. m reåerianum), vill-lin

gruppErn med noe element fra

med 34 arter i Området:

,

- '

(moskusurt)
(vårskinneblom)
(sandarve)
(cdavsskjegg)
(iartburkne)



- 36 -

(bråtestarr)
t umId ioar (grønnstarr)

He - ]cea (vanlig knoppurt)
(fagerknoppurt)
(breiflangre)

UL:f1 (gulmaure)
(stankstorkenebb)

- - (rnannasøtgras)
(humle)

_se (firkantperikum)
,-(1(0G'irsrtsculat (ryllsiv)

(knappsiv)
r _ j (rødknapp)

(haremat)
(vill-lin)
.Frlaurarve)
(Yårmarihand)
illalkjempe)

(,.?inst,ape)
Lk_vitmyrak)
(brunmyrak)

,sa (brunrot)
'(åkersvinerot)
(skogsvinerot)

a151)
,':,:kross-ved)

'(=.:ystfagermose)

snset a- samee fak'corer som forrige

toleranse. Bare tre arter er

,, Strmer (1969) oppgir for kyst-

at den oftest forekommer under

funnet på 800 m o.h. i Bø. Den ble

1fl 760 m o.h.

Iorer det sørlige element, er funnet svært

nevnes i den gamle artikkel

t. 1907) en rekke arter for en høyde på ca.
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4.5. Sørøstlig element

Tabell 8 viser fordelingen av sørøstlige arter på de 4

utbredelsesgrupper elementet omfatter.

Tabell 8. Forekomst av arter tilhørende sørøstlig element
i Lifjell-området.

Utbredelsesgruppe antall arter

Sterkt sørøstlige arter 0

Sørøstlige arter 6

Svakt sørøstlige arter 28

Vidt spredte arter med sørøstlig tendens 17

4.5.1. Sterkt sørøstlige arter

Utbredelse: I Norge bare utposter, kysttraktene Ringerike

- Kragerø, i Sørøst-Sverige til Tånern, østre deler av

Danmark, Sør-Finland sjelden.

Eksempler: Hjorterot (Seseli libanotis), kubjelle

(Pulsatilla pratensis).

Nærmeste tilsvarende element i tidligere arbeider:

Dahl: Sterkt varmekjært element.

Lye: Sørlig kontinentalt element.

Gjærevoll: Sørøstlig element.

Gruppen er ikke representert i området. Krusfrø (Selinum

carvifoZi.a), angitt fra Seljord av Wille (1902), må anses

som svært tvilsom,
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tydelig sørøstlig utbredelse i

-est til Kristiansand-området og nord-

iet, men ikke over til Vestlandsfjordene

cvj øst for vannskillet. Noe videre

7 Skandinavia enn forrige gruppe.

	

, :,lement ,Jligere arbeider:

eJement.

	

, ventaft element.

,

med området:

:
(f.crklokke)
SÇH

(grelje)

rne,ts.ftel),Seljord (Wille 1902)
(skafthaukeskjegg), Seljord
(Wille 1902)

varmekjære arter med en annen inn-

det sørlige element. Vintertempera-

tor for arter med nordgrense like nord

som finnes langt oppover dalene synes

spille særlig stor rolle (Lye 1967).

rni-nrtemperatur viktigste krav. Fler-

	

- jordsmonn med høy Arter

Yengere krav til jordsmonnet når de nærmer

seq Hjahl 1950).

Utbr:

unnt-Eti Grunningsdalen.
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4.5.3. Svakt sørøstlige arter

Utbredelse: Artene er alminnelige på Østlandet og over til

indre deler av fjordene på Vestlandet og Trøndelag, fore-

kommer spredt til sjelden til midtre del av Vestlandsfjordene

og i Nordland til grensen mot Troms, ofte vidt utbredt i

sørlige deler av Sverige og Finland, i Danmark avtakende

frekvens mot vest.

Eksempler: Bergmynte (Origanum vulgare), lakrismjelt (Astra-

galus glycyphyllus).

Nærmeste tilsvarende element i tidligere arbeider:

Blytt: Boreale arter.

Dahl: Varmekjært element.

Lye: Subkontinentalt element.

Gjærevoll: Deler av sørlig og sørøstlig element.

Gruppen er representert med 28 arter i området:

Astragalus glychyphyllus (lakrismjelt)
Campanula cervicaria (stavklokke)
Cardamine amara (bekkekarse)
Carex acuta (kvasstarr)
Carex pairaei (piggstarr)
Cuscuta europaea (neslesnyltetråd)
Dentaria bulbifera (tannrot)
Hepatica nobilis (blåveis)
Hypochoeris maculata (flekkgrisøre)
Lactuca muralis (skogsalat)
Lathyrus sylvestris (skogflatbelg)
Lathyrus vernus (vårerteknapp)
Monotropa hypophegea (snau vaniljerot)
Origanum vulgare (bergmynte)
Peucedanum palustre (mjølkerot)
Polygonum dumetorum (krattslirekne)
Satureja acinos (bakkemynte)
Scirpus sylvestris (skogsivaks)
Sedum album (hvit bergknapp)
Solanum dulcamara (slyngsøtvier)
Sparganium simplex (staut-piggknopp)
Trifolium aureum (gullkløver)
Veronica verna (vårveronika)
Viola mirabilis (krattfiol)

Eurhynchium angustirete (stor moldmose)
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Fig. 5. Bergmynte (Origanum vulgare).

Calla palustris (mvrkongle), Seljord (Wille 1902)
Lonicera xylosteum (leddved), Seljord (Blytt )
Poa compressa (flatrapp), Seljord (H.J. Wille

1786, Wille 1902)

Artene i denne gruppen og i neste gruppe har videre tole-

ranse enn artene i forrige gruppe, men antas å ha liknende

økologiske krav. De fleste har sin hovedtyngde i lavere-

liggende, sørvendte lier slik som nord for Seljordsvatnet.

4.5.4. Vidt spredte arter med sørøstlig tendens

Utbredelse: Fortsatt markert sørøstlig tendens, men noe

videre enn i forrige gruppe, markert sjeldnere nordover

langs kysten og bare få, spredte forekomster i Troms og

Finnmark, mange er vanlige langt nordover i Sverige og

Finland.

Eksempler: Furuvintergrønn (Pyrola chlorantha), sølvmure

(Potentilla argentea).
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Nærmeste isarerH Lemeti i tidligere arbeider:

I

	

, med 17 dL1_,- området:

(t2.),u,ata (fingerstarr)
(åkergråurt)
Lzprincifrø)

el ).-Ikkkerose)
takrør)
c'',iunkjempe)
(kantkonvall)
st=,_/)vmu re)
(furuvintergrønn)

(skoqWver)
(tårnurt)
,vc',Ikv6-:ronika)

	

't• Seljord
111,a,1786, Wille 1902).

starengkall), Seljord,
D.h.1,1898 (0).

. -srter på de 2

artPx- t11h?rende Ostlig element

Antall arter

8

22
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hele Norge østfra på

vet i

sørøst,

-:_Jeikfryt1e)
*Tu-J!_m,(kongsspill

H7-2.shøymoil.)

Flatdal (ifølge
allaskartotektet:
131-tt 1838, A. Blytt

1276

trs ut-bT-edRies'mønster er ikke lett å

"

Dah

'der fire muli(gheter: Lav luft-

ekst, blant annet på grunn av krav

handeldis frost- og mildværsperioder.

r ad qranas frØ mister spireevnen under

lante~et ved vekst og spiring.

forhold, Snødekket kan være av

frøne nirst.tes for alternerende

f ' ngad (3.ettekan forklare dens vestgrense.

at noen arter har frø som kanskje

, -k-Aidebehandling for å spire, og at kraftig

næringsstoffmengde i jorda.
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De fleste av de opplistete artene er svært nær sin absolutte

vestgrense i Skandinavia. Vasshøymol (Rumex aquaticus) har

sin vestligste lokalitet i området, nedenfor Klevar ved

Bråfjorden i Sauherad. Buesivaks (Scirpus radicans) var

lenge registrert kun ett sted i Norge, ved Heddalsvatnet,

hvor den finnes på en rekke lokaliteter (Kaasa 1938). Der

er den også funnet innenfor undersøkelsesområdet. Det er

siden gjort flere funn ved Numedalslågen (Tangvald & Lye

1976). Myskemaure (Galium triflorum) danner overgang til

neste gruppe.

4.6.2. Svakt østLige arter

Utbredelse: Artene har videre utbredelse mot vest enn

forrige gruppe og forekommer også på Vestlandet med markert

avtakende frekvens mot ytre strøk. En del arter når også

Danmark.

Eksempler: Gran (Pl.cea abies), strengstarr (Carex chordorr-

hi:::a).

Nærmeste tilsvarende element i tidligere arbeider:

Lye: Svakt østlig element.

Gjærevoll: østlig element.

Gruppen er representert med 21 arter i området:

Aconitum septentrionale (tyrihjelm)
Botrychium lanceolatum (håndmarinøkkel)
Carex buxbaumii (klubbestarr)
Carex chordorrhiza (strengstarr)
Carex livida (blystarr)
Corallorhiza trifida (korallrot)
Daphne mezereum (tysbast)
Goodyera repens (knerot)
Moneses uniflora (olavsstake)

§ Picea abies (gran)
Poa palustris (myrrapp)
Rosa majalis (kanelrose)
Scheuchzeria palustris (sivblom)
Sparganium glomeratum (nøstepiggknopp)
Utricularia intermedia (gytjeblærerot)
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Cynodontium strumiferum (halsbyllmose)
§ Dicranum spurium (rabbesigdmose)

Heterocladium heteropterum
Mnium spinosum

§ Plagiothecium piliferum

Lycopodium complanatum (skogjamne), Seljord (Wille 1902)

Håndmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) er sjelden og fore-

kommer på en isolert lokalitet, ved Jønnbu på Lifjell,

700 m o.h., funnet av J. Lid i 1959. Nærmeste funnsteder er

Bygland og Hardangervidda.

4.7. Alpint element 


Tabell 10 viser fordelingen av alpine arter på de 3

utbredelsesgrupper elementet omfatter.

Tabell 10. Forekomst av arter tilhørende alpint element
i Lifjell-området.

Utbredelsesgruppe Antall arter

Ekte alpine arter 48

Boreal-alpine arter 38

Sørlig høgboreale arter 2

Inndelingen i grupper lar seg vanskelig sammenlikne med tid-

ligere arbeider.

4.7.1. Ekte alpine arter

Utbredelse: Dette er arter som hovedsakelig er begrenset

til de alpine soner, men som vokser lavere på Vestlandet og

i Nord-Norge. Mange går ned til grensen mellom mellom-

boreal og høgboreal sone slik disse er definert her (se s.20).

Noen arter kan ha spredte forekomster også i høgereliggende

deler av mellomboreal sone på østlandet.
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Eksempler: Rypebær (Arctostaphylos alpina), rabbesiv

(Juncus trifidus).

Dette er en samlegruppe, og det foreligger mange forslag

til inndeling og til forklaring av innvandringsveier og

utbredelse. Her kan nevnes Berg (1963), Dahl (1950, 1958),

Danielsen (1971) og Gjærevoll (1973). Sistnevnte omtaler

blant annet følgende grupper: Arktiske arter som kan finnes

i fjellkjedens nordligste deler, bisentriske arter, nordlig

og sørlig unisentriske arter og arter som tilhører det

arktisk-alpine element. Her hører den overveiende del av

fjellplantene hjemme. Artene definert som fjellplanter av

Danielsen (1971) inngår i alle tre grupper under det som her

er kalt alpint element.

Gruppen er representert med 48 arter i området. Listen er

ufullstendig for lav og mosers vedkommende.

Fig. 6. Fjellburkne (Athyrium distentifolium).
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Området har en fattig fjellflora. Dette har flere årsaker.

Viktigst er den ekstremt fattige berggrunnen som finnes over

størsteparten av arealet. Foruten karsporeplantene og lyng-

artene (unntatt moselyng) i artslista, kan bare tre arter

sies å være vanlige i Grunningsdal-området. Det er fjell-

marikåpe (Alchemilla alpina), stivstarr (Carex bigelowii) og

rabbesiv (Juncus trifidus) . De fleste fjellmosene i området

er knyttet til de sparsomt forekommende ekstreme mosesnø-

leier, som har et helt spesielt artsutvalg (jfr. s.75).

Kombinasjonen alpin sone og rik berggrunn finnes bare i en

svært liten del av området, først og fremst i selve Lifjell.

Her finnes en del mer krevende arter. Da dette området er

dårlig undersøkt, er det høyst sannsynlig en del arter som

kommer i tillegg i lista. En rekke andre arter er funnet

like utenfor området, først og fremst i fjellene vest for

Flatdal og i Bondalsområdet i Hjartdal.

Lifjell-området ligger helt i kanten av fjellkjeden, og det

synes klart at en del arter som er vanlige i store deler av

fjellkjeden reelt mangler her. Dette skyldes trolig

vandringshistoriske årsaker, at artene ikke har hatt mulighet

for å spre seg hit på den tida de har hatt til rådighet.

Området ligger langt utenfor de såkalte fjellplante-

sentrene, der hvor en finner arter med sentrisk utbredelses-

mønster. Langt de fleste artene tilhører et arktisk-alpint

element. Dette er arter som også finnes i fjellstrøk lenger

sør i Europa, f.eks. i Alpene. Det finnes imidlertid også

representanter for et arktisk element i området, arter som

har sin hovedtyngde i arktiske strøk og som mangler eller

er svært sjeldne i sørligere fjellstrøk. Av karplantene

gjelder dette moselyng (Cassiope hypnoides) som er amfi-

atlantisk og blålyng (Phyllodoce caerulea). Av mosene har

Aplodon wormskjoldii, Kiaria glacialis og Marsupella conden-

sata en arktisk utbredelse.
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4.7.. Boreal-alpine arter

Utbredelse: Dette er også arter som hovedsakelig har

tyngdepurikti fjellet, men som også finnes i lavlandet.

Mange er vanlige i de boreale soner. I Sverige har artene

en markert f-rekvensgrense ved "limes norrlandicus", og de

mangler eller er meget sjeldne i Danmark.

Eksempel: Lappvier (Salix lapponum).

Gruppen er representert med 38 arter i området:

§ Betula nana
§ Carex hrunnescens

Carex capillaris
§ Carex vaginata

Coe]nglessum viride
Dryoptolls assimilis
Empetrum hermaphroditum
Epilobium hornemanii
Gnaphalium norvegicum
Lactuca alpina
Luzula sudetica
Phleum commutatum
Pea alpina
Polvnum viviparum
Polystichum lonchitis
Potentilla crantzii

,JlaucEi
Sa]i Iapponum
Salix phylicifolia
Saxifi-J,craadscendens
elaqinella selaginoides

(dvergbjørk)
(seterstarr)
(hårstarr)
(slirestarr)
(grønnkurle)
(sauetelg)
(fjellkrekling)
(setermjølke)
(setergråurt)
(turt)
(myrfrytle)
(fjelltimotei)
(fjellrapp)
(harerug)
(taggbregne)
(flekkmure)
(sølvvier)
(lappvier)
(grønnvier)
(skåresildre)
(dvergjamne)

Amphdiom lapponicum (polstermose)
Dlindta acuta
Callier:gon sarmentosum (blodmose)

§ Harpanthus flotowianus •
Hylocomium pyrenaicum (setermose)
Jungermannia sphaerocarpa
Leseuxaea incurvata
Lesc ur radicosa
Oligotrichum hercynicum (grusmose)

§ Philonotis seriata
§ Polytichum alpinum

Timmia austriaca

§ Cetraria delisei
Cetraria nivalis
Cladonia bellidiflora
Cladonia macrophyllodes
Nephroma arcticum

(fjellbjørnemose)
(narrebjørnemose)

(snøskjerpe)
(gulskinn)
(blomsterlav)
(krittskjell)
(storvrenge)
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Fjellplantenes utbredelsesmønstre er negativt korrelert med

høy sommertemperatur. Dahl (1951, 1967) mener at høye

temperaturer virker skadelig på disse artene. Mulige

årsaker til dette er denaturering av proteiner og påvirkning

av termoperiodiske reaksjoner. Ved å foreta beregninger har

en funnet at bakken blir ca. 20°C varmere enn luften på en

klar og stille, varm dag. Ved å sammenholde dette med ulike

arters letaltemperatur (LD 50 - den temperatur som gjør at

50% av individene dør) har en kommet fram til at en del

fjellplanters utbredelse er korrelert med bestemte isotermer

for maksimal sommertemperatur (Dahl 1967). På grunnlag av

dette kan en si at de boreal-alpine arter har en videre

toleranse overfor høy sommertemperatur enn de egentlige

fjellplanter. Det finnes selvsagt alle overganger.

Rosenrot (Sedum rosea), her plassert sammen med de egentlige

fjellplanter, viser korrelasjon med 24 0C-isotermen, mens

musøre (Salix herbacea), boreal-alpin, kan korreleres med

26
o
C-isotermen. Turt (Lactuca alpina) har en grense som

svarer til 29 °C-isotermen (Dahl 1967).

Nærmest denne gruppe, men med mye mer begrenset utbredelse,

kommer tyrihjelm (Aconitum septentrionale), som også er

funnet i området. Den mangler i Grunningsdalen.

4.7.3. Sørlig høgboreal-alpine arter

Utbredelse: Tyngdepunkt i høgboreale strøk (inkludert

bjørkeskogsbeltet, jfr. s. ), kun i Norge og eventuelt i

Sverige.

Gruppen er i området representert med:

§ Ranunculus platanifolius (kvitsoleie)
§ Gentiana purpurea (søterot)

Forøvrig kan trolig bare svartkurle (Nigritella nigra) og

skjeggklokke (Campanula barbata) sies å ha det samme,
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Fig. 7-8. Søterot (Gentiana purpurea).
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uforklarlige utbredelsesmønsteret. Alle er rent europeiske

arter. De kommer igjen i de mellomeuropeiske fjell.

Kvitsoleie (Ranunculus platanifolius) opptrer i de rikeste

samfunnene i Grunningsdalen sammen med turt (Lactuca alpina).

Søterot (Gentiana purpurea) som i Nord-Europa er begrenset

til et lite område med Hardangervidda som sentrum, er en

svært vanlig art i Lifjell-området, som ligger mot østgrensen

av artens utbredelse. Det er den arten som bidrar sterkest

til det fattige fjellområdets botaniske særpreg. Den vokser

i storbregne- og høgstaude- og snøleiesamfunn og er vanlig

både i bjørkebeltet (høgboreal sone) og i de alpine soner.

Arten ble funnet 1360 m o.h. i Mælefjell, dette er ny høyde-

grense i Norge (jfr. Lid 1974, Elven et al. 1980). Den er

vanlig helt til denne høyde hvor den stopper brått fordi

blokkmark dekker nesten alt areal på høyere nivå.

En annen art som i Skandinavia bare finnes i et begrenset,

kontinentalt område av Norge og Sverige, men som neppe kan

sies å høre naturlig hjemme i noen gruppe, er doggpil

(Salix daphnoides). Den er knyttet til større vassdrag, og

er funnet i området ved Heddøla.

4.8. De ulike elementenes betydning i undersøkelsesområdet 

Fordelingen av arter på hovedelementene er som følger:

Vestlig element: 17
Sørlig element: 79
Sørøstlig element: 51
Østlig element: 29
Alpint element: 88
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Fig. 9. Fordelingen av arter på ulike floraelementer.

Fig. 9 illustrerer Lifjell-områdets plantegeografiske

plassering. Området er et møtested for svært mange elementer.

Av de 16 grupper som er oppstilt her, er hele 12 represen-

tert i området. Det er bare de to av sterkest oseaniske

karakter og de to mest varmekjære elementer som faller ut.

Det er interessant å merke seg at gruppene svakt vestlige

arter og østlige arter begge opptrer såpass tallrikt. Dette

viser at området har både oseaniske og kontinentale trekk.

Totalt er det flere arter i østlig enn i vestlig element.

Det store antall arter i sørlig element gjenspeiler den

relativt korte avstand fra kysten. En annen kontrast kan

også bemerkes. På den ene side er varmekjære arter godt

representert med arter fra sørlig og sørøstlig element.

Disse finnes i områdets lavere deler, f.eks. i de solvarme

liene på rikere berggrunn nord for Seljordsvatnet. På den

annen side finnes 89 arter fra det alpine element i Lifjell-

området. Dette gjenspeiler de alpine soners betydning.
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Området er særpreget på to måter. Det ene gjelder fore-

komsten av de varmekjære arter. Disse har her svært høye

forekomster, bl.a. i Gavlsjåområdet (N.N. 1907). Aas (1970)

har som tidligere nevnt undersøkt Kivlelia i Seljord og der

funnet en mengde varmekjære arter opp i over 900 m o.h.,

deriblant en rekke nye høydegrenser. Edellauvskogen går

også uvanlig høyt. Det andre særpreg i området er de ekstrem-

fattige fjellområdene med mange vestlige innslag og store

mengder av søterot (Gentiana purpurea).
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5. VEGETASJON

5.1. Innledning

På grunn av den knappe tiden som sto til rådighet for felt-

arbeidet, var det ikke mulig å gjøre noen inngående analyse

av alle plantesamfunn i Lifjell-området. Det ble lagt vekt

på å få en oversikt over de viktigste vegetasjonstyper innen

hver vegetasjonssone. Grundigere plantesosiologiske under-

søkelser ved hjelp av ruteanalyser er gjort av skog- og fjell-

samfunn i vegetasjonssonene mellomboreal - mellomalpin i

Grunningsdalen og tilstøtende fjellområder. Dessuten er et

par ruteanalyser utført i hemiboreal edellauvskog ved Hegg-

jenes, Seljord.

Ved beskrivelsen avplantesamfunnene, har vi valgt å bruke

beskrivende, norske navn framfor å forsøke å innpasse vegeta-

sjonstypene i de enheter som formelt er beskrevet i den

plantesosiologiske litteraturen. Dette er gjort fordi en

slik innpasning ikke alltid er mulig da hvert enkelt område

har sine spesielle klimatiske forhold. De klimatiske forhold

varierer dessuten kontinuerlig mellom ulike deler av landet.

Overganger mellom beskrevne vegetasjonstyper finnes derfor

rikelig, og gjør at en formalisering av vegetasjonsenhetene

ofte virker som en "tvangstrøye" framfor å være til hjelp.

Dessuten vil materialet for flere vegetasjonstypers del være

for sparsomt til å avgjøre hvor i det formelle plantesosio-

logiske hierarki vi befinner oss. Under beskrivelsen av hvert

2nkelt plantesamfunn har vi likevel tatt med henvisninger til

de tilsvarende plantesamfunn i den viktigste litteraturen.

Dette er først og fremst gjort for å kunne vurdere Lifjell-

områdets plantegeografiske plassering.
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5.2. Skogvegetasjon

5.2.1. Røsslyngdominert skog (tabell 11)

Tørre og fattige skogstyper finnes i alle høydelag under

skoggrensa i Lifjell-området. I de lavereliggende deler av

området finner vi på tørre knauser og på grovsteinete, lett

gjennomslippelige morener furudominerte skoger med varierende

felt- og bunnsjikt.

Tørre knauser har spredt tresetting, og furuene er lave og

viser ofte lav vitalitet. Feltsjiktet er ofte spartsomt

utviklet og de eneste artene som klarer seg, er røsslyng

(Calluna vulgaris) og tyttebær (Vaccinium vitis-idaea).

Bunnsjiktet er fullstendig dominert av lav, det kan nevnes

lys reinlav (Cladonia arbuscula), grå reinlav (Cladonia

rangiferina) og kvitkrull (Cladonia stellaris). Moser mangler

nesten helt. økende høyde over havet følges av et fuktigere

klima, og dermed blir typen gradvis sjeldnere i høyden. Dens

høyeste forekomst i området er på høye, avblåste hauger av

grovkornet morenemateriale i bunnen av Grunningsdalen, på

700 m i mellomboreal sone. Denne vegetasjonstypen tilsvarer

Cladonio-Pinetum (boreale), lavfuruskog, hos Kielland-Lund

(1967, 1971) og Hesjedal (1973).

På steder med noe bedre vanntilgang endrer skogen gradvis

karakter. I lavlandet, det vil si i hemiboreal og i lav-

boreal sone, når furu sitt optimum på veldrenert, grov

morene i relativt flatt terreng. Typisk finner vi slike

furumoer på morenene i Folkestadåsene i Bø. Der inngår

spredte graner i tresjiktet, men de trives så dårlig at

skogen ikke mister furuskogspreget. Feltsjiktet er velut-

viklet, og dominert av røsslyng (Calluna vulgaris) og

blåbær (Vaccinium myrtillus). Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)

inngår også iikelig. Lavfuruskogens Cladonia-dominerte bunn-

sjikt blandes sterkt opp med moser, de viktigste er furumose

(Pleurosium schreberi), vanlig sigdmose (Dicranum scoparium)
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og filtsigdmose (Dicranum polysetum). Skogtypen er en

typisk bærlyng-barblandingsskog, Vaccinio-Pinetum, hos

Kielland-Lund (1967, 1971) og Hesjedal (1973).

meillry,r1 sone i Grunningsdalen er klimaet blitt så

mye fukticje at skogen på tilsvarende voksesteder endrer

sitt floristiske innhold betydelig. Innslaget av fuktighets-

krevende ,3rter er sterkt. Tresjiktet er mindre tett, og

forutent nm icingår gran og bjørk. Feltsjiktet får inn

fjellkrekji (Emp-21;rum hermaphroditum) og skinntryte

(o-'f11-N 7i70e3um) som konstanter og stedvis også som

dominanter, wen blåbær (Vaccinum myrtillus) og røsslyng

(Cme 7 e m s ) er fortsatt viktigste feltsjiktarter.

Bunnsiiktet fPr et sterkt innslag av arter knyttet til

fuktigere klima. Purumose (Pleurozium schreberi) og vanlig

sigdmose (nt scoparium) inngår fortsatt, men får sterk

konkurraosefr andre moser; lvs skjeggmose (Barbilophozia

flo(2rke) oq gåsefotmose (Barbilophoia lycopodioides)

dominerer fJekkvis. Disse artene finnes hovedsakelig i

hØyerelig.„Jende strØk av landet, og er anerkjente indikatorer

på et fukbiq klima (Jørgensen 1934, Kielland-Lund 1967).

Den s,)akt oestlige arten blåmose (Leucobryum glaucum) inngår

ogsA i denne skc)gtypen. Lav vokser rikelig i bunnsjiktet,

er viktigst. Her kan bemerkes at den

bore;-A1-1pi.w.-2blomsterlaven (Cladonia beilidiflora) er vanlig.

Skocl-y-Den passer bra med Barbilophozio-Pinetum (lapponicae),

røsslyng skinntryte-furuskog, hos Kielland-Lund (1967, 1971) og
Hesjedal (1973), Den er analysert i tabell 11, 1-3.

hØgboreal sone erstattes furu og gran fullstendig av

bjørk, og skogen endrer preg. Høgboreal røsslyngskog er

relativt lite utbredt i området, men finnes blant annet i

tørre, s rvendte lier, gjerne i steinete områder. Felt- og

bunnsjikt•t endrer seg lite, men får et karakteristisk innslag

av fjellplanter; rypebær (Arctostaphylos aipina), greplyng

(Loiseleuria procumbens), rabbeskjegg (Alectoria ochroleuca)
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og gulskann (Cetari:a nivalis) kan nevnes. Høgboreal

røsslyngskog har voldt plantesosiologene mye hodebry.

Nordhagen (1943) har beskrevet to subalpine skogtyper som

delvis tilsvarer den som er beskrevet her; lav-fjellbjørke-

skog (Betuletum empetro-cladinosum) og krekling-fjellbjørke-

skog (BetuletuM empetro-hylocomiosum). Hesjedal (1973)

følger Nordhagen. Kielland-Lund (1967, 1971) fører derimot

de tilsvarende samfunn til Barbilophozio-Pinetum. Rute-

analyser fra skogtypen finnes i tabell 11, 4-6.

131b_dominert skog (tabell 12)

Den skogtype som trolig dekker størst areal i Lifjell-

området, er den blåbærdominerte skogen. Den finnes på

områder med mindre gjennomslippelig undergrunn og dermed

med jevn, relativt konstant vanntilgang. Skogtypen er typisk

utviklet i lier, gjerne nord- og østeksponerte.

Gjennom vegetasjonssonene skjer det en parallell floristisk

forandring av blåbærskogen som den allerede beskrevne i røss-

lyngskc=n_ I hemiboreal og lavboreal sone inneholder blåbær-

skogen il arter karakteristisk for et fuktig klima. Arts-

inventaret er her det som karakteriserer den typiske blåbær-

granskogen, Eu-Piceetum subassosiasjon Myrtillus hos

Kielland-Lund (1971). Hesjedal (1973) beskriver typen som

"typisk blbær-skog". Gran dominerer alene i tresjiktet, og

har her sin optimale forekomst. Blåbær (Vaccinium myrtillus)

er viktigste feltsjiktsart, og smyle (Deschampsia flexuosa)

er den andre viktige dominanten. I tillegg til disse, finner

vi også mer spredt en del urter: Maiblom (Maianthemum bifolium),

linnea (I(nnea horealis), stormarimjelle (Melampyrum

prats,'), stri kråkefot (Lycopodium annotinum) og skogstjerne

(_urpaea) er alle typiske arter for samfunnet.

Bunnsjiktet er mosedominert, lav spiller liten rolle. Furu-

mose sclireberi), etasjemose (Hylocomium splendens),

vanlig .slcjdmose(Dcranum scoparium) og blanksigdmose

(D-Leranum i'77a:us)kan alle opptre som dominanter.
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Liksom ,y)ss gskogen, skjer det en markert forandring

av fli mellomboreal sone som følge av det mer

fuktige En etter en innfinner de fuktighets-



krevende .e.eteneseg og setter sitt preg på samfunnet.

I felt_ kommer skrubbær (Cornus succica) og bjønnkam

(Ble ant) inn og blåbær begynner å få konkurranse

av fj6illkrkin (Empetrum hermaphroditum) og skinntryte

(Vaew lginosum) I bunnsjiktet skjer markerte forand-

ringer ,:lmjnansferholdene idet gåsefotmose (Barbilophozia

og lys skjeggmose (Barhilophozia floerkei)

blir de v Jigste arter på bekostning av lavboreale dominanter.

Samf nnet er analysert i tabell 12, 1-3.

I hø-fbe,u-nL',OPe skjer en ytterligere forandring av klimaet

til det fuktl qe re, cg blåbærskogen får fjellskogspreg.

Gran f;-)11(-1ut og bjørk blir det dominerende treslag. De

fuktighk-He isk,ende felt- og bunnsjiktsartene holder stand

elJer tliter i mongde. Spesielt markert tiltar fjellkrekling

1,dtum) og skinntryte (Vaccl.nium uliginosum),

mens meo ttetorhoidene ellers ikke endres. Blalyng (Phyllodoce

caer-? 7- ;) k,-)mmerinn, og indikerer tilknytning til den oven-

forW.„, ine sone. Samfunnet er ruteanalysert i

tabell I

På tro den mest markerte floristiske forandring av

blåhærskogos ser ut til å inntre på overgangen lavboreal -

mellomboreaL i Lifjell-området, er det overgangen mellom-

boreal lioreal som har voldt plantesosiologene de største

vansketigbeter først og fremst ved overgangen fra gran- til

bjørkedc)m.lnans. Kielland-Lund (1971) klassifiserer alle

blåbærsje til Eu-Piceetum. Nordhagen (1943) beskriver

subalpin hihbærhjØrkeskog som egen assosiasjon, Betuletum

My rti ll0 - locomiosum. De siste årene har plantesosiologiske

under:søke'er på Vestlandet utenfor granas naturlige

utbredelwp.sområde skapt nye momenter i bildet. Der dominerer

bjørk blåbærskogene i lavere soner, og innslaget av

vestlige arter er sterkt. Denne typen er klassifisert som
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Corno-Bletum av Aune (1973), som har fått støtte i det

av blant 3nnet Odland (1978). Rodvelt & Sekse (1980) for-

søker å rydde opp i klassifikasjonen av blåbærdominerte

samfunn. De forkaster Corno-Betuletum og plasserer all

mellombaLaL Dg lavere blåbærskog i Eu-Piceetum. I stedet

deles vegetasjonen etter sone, slik at blåbærdominert skog

med innslag av fjellplanter (her høgboreal sone) klassifi-

seres i Myrtillo-Betuletum, som føres sammen med lavalpine

blåbærrisheier i forbundet Phyllodoco-Myrtillion. Den

sonale vdi-iasjonen i floristisk sammensetning av blåbærskoger

i Lifjell-nmrådet viser sterkt at en klassifikasjon av

vegetasion i diskrete enheter ikke alltid er fruktbar, og at

en sk klassifikasjon kan gi et feilaktig bilde av

den egenige variasjonen i vegetasjonen. Områdets mellom-

boreale vegetasjon viser sterkere floristisk tilknytning til

den høgboreale sonen enn til den lavboreale sonen som følge

av et sterkt innslag av fuktighetskrevende arter. Innslaget

av fjellplanter i høgboreal vegetasjon er tydelig, men

likevel 27[,kt. Lifjell-områdets blåbærdominerte vegetasjon

i wellomboreal sone er derfor av oseanisk type intermediært

mellom de typiske østlandske (Eu-Piceetum, subass. Myrtillus,

var. typiurn, Hesjedal 1973) og de vestlandske typene

(Corno-P,etuletum hos Aune 1973). Den svarer til grandomi-

nerte utfL,rminger av Cornus-varianten hos Hesjedal (1973)

(skrubbrik blåbærskog). Den høgboreale blåbærskogen svarer

til Myrtillo-Betuletum hos Rodvelt & Sekse (1980) og til

Betuletum Myrtiollo-hylocomiosum hos Nordhagen (1943).

og høgstaudedominert skog (tabell 23)

I konkaviteter i landskapet, gjerne i søkk i dalsider, ligger

grunnvannsspeilet nær markoverflata og forsyner rotsjiktet

med friskt, oksygenrikt vann. På slike steder får de blåbær-

dominerte samfunn tilskudd av en rekke mer fuktighets-

krevende arter. Rikere vanntilførsel medfører også gjerne

økt næringstilgang slik at vegetasjonen kan få et rikere preg.



- 60 -

Planlesamtunnenes uttorming er avhengikj av det,

underlaget OCTav vegetasjonssone.

Inndeling av slike samfunn som det her er tale om, er

meget vanskelig. Bjørndalen (1978, 1980) legger fram et

omfattende materiale fra Grenlandsområdet, og hans konklu-

sjoner bør være gyldige også for hemiboreal og lavboreal

sone i Lifjell-området, hvor vi ikke har undersøkt samfunn

av denne typen. Den plantesosiologiske klassifisering av

storbregne- og høgstaudedominerte samfunn har vist seg å

være så vanskelig at ingen av de hittil foreslåtte klassifi-

kasjoner har nådd alminnelig akseptering. Bjørndalen (1980)

diskuterer klassifisering av urterike barskoger.

De aller fattigste, fuktige skogene i boreal sone, vil være

storbregneskoger. Skogens utforming er i prinsippet den

samme som blåbærskogens, men bregner kommer inn og overtar,

skogburkne (Athyrum sauetelg (Dryopteris

Lzssm:), hengeving (Theyperis phegopteris) og fugle-

teig (ryopteris) er viktigst. De følges av

flere arter, vanlige er hvitveis (Anemone nemorosa), gauke-

syre småmarimjelle (MoLimpyrum sylvaticum),

skogsnelle (E7um syZwaicum). Tabell 13, 4-6 er fra

mellomboreal storbregneskog. I hemiboreal sone mangler stor-

bregnetypen; marine sedimenter gir så høy næringstilgang at

en på tilsvarende lokaliteter får utviklet gråorskoger.

Gråoren er bestandsdannende helt opp til øvre del av mellom-

boreal sone, og kan prege lav- og mellomboreale høgstaude-

skoger. På nordsiden av Grunningsdalen inngår graor i høg-

staudeskog i 850 meters høyde. Den floristiske sammensetning

av høgstaudeskogene varierer med høyden, men er ikke spesielt

undersøkt i Lifjell-området under 700 m o.h. I mellomboreal

sone har samfunnet sterkt innslag av mer varmekjære arter

som hører lavlandets granskoger til, f.eks. hvitveis

(An=mohL, K771, ormetelg (Dryopteri f17:x-mas), sump-

haukeskjegg (Cre Is paudosLz), engsnelle (Equisetum pratenso),
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mjødurt (Filipendula ulmaria), firblad (Paris quadrifolia),

vendelrot (Valeriana sambucifolia), einstape (Pteridium

aquilinum), bekkefagermose (Rhizomnium punctatum) og

Rhytidiadelphus subpinnatus. Disse møter arter som har

sitt tyngdepunkt i høyere soner; turt (Lactuca alpina),

kvitsoleie (Ranunculus platanifolius), fjellburkne

(Athyrium distentifolium), søterot (Gentiana purpurea) og

vrangfagermose (Rhizomnium pseudopunctatum). Samfunn av

denne typen er analysert i tabell 13, 1-3.

I høgboreal sone faller de fleste varmekjære arter ut, og

vi kommer inn i de samfunn som Nordhagen (1936, 1943, 1954)

og Dahl (1957) fører til forbundet Lactucion alpinae. Vi

finner en variasjonsbredde som spenner fra fattig storbregne-

bjørkeskog (fig. 10) med dominans av sauetelg (Dryopteris

assimilis), fjellburkne (Athyrium distentifolium), smyle

Fig. 10. Storbregnedominert samfunn i høgboreal sone.
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(Deschampsia flexousa) og blåbær (Vaccinium myrtillus) med

rikelig innslag av fugletelg (Gymnocarpium dryopteris),

søterot (Gentiana purpurea), matsyre (Rumes acetosa) og rød

jonsokblom (Melandrium rubrum) til rikere, typiske høgstaude-

samfunn hvor turt (Lactuca alpina), skogstorkenebb (Geranium

syloaticum), geitrams (Chamaenerion angustifolium), kvitblad-

tistel (Cirsium heterophyllum), kvitsoleie (Ranunculus

platanifolius) og myskegras (Milium effusum) inngår. Bunn-

sjiktet varierer sterkt med tettheten i fjeltsjiktet-

dekningen, men en rekke fuktighetselskende mosearter fore-

kommer. Brachythecium starkei er en typisk art i høgboreale

storbregnedominerte samfunn. Vegetasjonstypen er analysert

tabell 13, 7-9.

Liksom for de tørre skogtypene, skjer det en markert forand-

ring i storbregne- og høgstaudesamfunnenes artssammensetning

som et svar på endret klima. Innslaget av arter som er

knyttet til fuktig klima er markert i mellom- og høgboreal

storbregneskog hvor skrubbær (Cornus suecica), bjønnkam

(Blechnum spicant), kråkefotmose (Rhytidiadelphus loreus),

gåsefotmose (Barbilophozia lycopodioides) og lys skjeggmose

(Barbz:Zophol:a floerkei) inngår rikelig. Mange vestlige

arter som i Lifjell er nær grensen for sitt utbredelsesområde,

er hovedsakelig begrenset til mellom- og høgboreal stor-

bregneskog på tross av at de i store deler au det totale

utbredelsesområdet også inngår i tørrere skogtyper. Det er

et kjent fenomen at mange arter blir mer kravfulle nær

utbredelsesområdets yttergrense (Sj6rs 1967). Eksempler fra

Lifjell-området er kystjamnemose (Plagiothecium undulatum)

som i Grunningsdalen bare er observert i sprutsonen under en

foss i Londøla, bjønnkam (Blechnum spicant) og kråkefotmose

(Rhytidiadelphus Zoreus) som når sitt optimum i Grunnings-

dalen omkring 800 m o.h.
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I Grunninalen skjer et markert skifte i artssammensetning

av storegneskoq ved overgangen mellom mellom- og høgboreale

son 70C-800 m o.h. skjer skiftet i dominans fra

skogbure (Ahyrium filix- emina) til fjellburkne (Athyrium

Som et særpreget fenomen for Lifjell-

områ,det, k=er søterota (Gentiana purpurea) inn som konstant

og ofte domnant fra 750-850 m o.h. Den er meget vanlig i

Grunningsdelen, og har trolig ikke blitt så hardt beskattet

i dette omrdp-h_ som mange andre steder i landet, hvor den

til dels ftar gått sterkt tilbake (Høeg 1976). Ellers er det

et maTkft frafall av varmekjære arter. Kystfagermose

(Mni72m :17n7Åm) når 760 m o.h., mens en rekke arter er obser-

vert opp til 850 m o.h.: Bekkestjerneblom (Stellaria alsine),

hvitveis nemorosa), sumphaukeskjegg (Crepis paludosa),

mj durt Finclula ul,maria) og de svakt varmekjære mosene

skogfagrrnDs (Piagiomnium affine) (jfr. Koponen 1968),

krypfacir (PLegiomnium cuspidatum), bekkefagermose

(R7iisomr TJuctatum) og rosettmose (Rhodobryum roseum).

edellauvskog og rikere barskog (tabell 14)

EdeiLau.shrss og rikere barskog blir nødvendigvis sjeldne

plantsam±~ i et område med det geologiske underlag som

finnes I Lft:JEJl-området. De skal derfor behandles kort her.

De finsi ,11auvskogsforekomstene i undersøkelsesområdet

finnes på =dside av Seljordsvatnet i hele vannets lengde

og østover på sørsida av Blåfjell, Bryggjefjell og Arnatt-

fjell, Videre finnes enkelte mindre områder i liene øst og

nordøst ±0J:Flatdal. Sør1ig eksposisjon og sterkt hellende

terreng at de fleste edellauvskogene har rasmarkspreg

og hører plantesosiologisk til den tørreste typen, alm-linde-

skog, Ulmo-Tilietum (Kielland-Lund 1971, Hesjedal 1973).

Lind eorda), alm (Ulmus glabra), spisslønn (Acer

platanoi hassel (Corylus avellana) og stedvis ask

(Frar2':= ex(7elsior) er de viktigste treslagene. I felt-
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sjiktet inngår rikelig med varmekjære arter, og alm-linde-

skogen er viktigste nisje for de varmekjære sørlig og sør-

østlige artene i Lifjell-området. For opplisting av arter

henvises til kap. 3. Bunnsjiktet er svakt utviklet.

Jorda er steinblandet, men har et typisk brunjordprofil.

Analyser av alm-lindeskog fra Heggjenes nord for Seljords-

vatnet er samlet i tabell 14. Eckholdt et al. (1974) gir

noen analyser av samme skogtype fra strekningen Heggjenes -

Libygda.

Overganger fra alm-lindeskog mot friskere skogtyper fore-

kommer i forsenkninger i terrenget hvor jordfuktigheten er

mer permanent. Ask (Fraxinus exceZsior) overtar dominans,

og det skjer endringer i feltsjiktets sammensetning. Ofte

inngår bregner og høgstauder. Gråor-askeskog (Alno-Fraxine-

tum ifølge Kielland-Lund (1971), Hesjedal (1973) er beskrevet

fra Lifjell-området av Eckholdt et al. (1974). Korsmo

(1974) påviser tilsvarende plantesamfunn like utenfor under-

søkelsesområdets grenser.

Overgangen mellom edellauvskog og rikere barskoger er ofte

diffus, idet et flertall av de varmekjære artene også trives

godt i frisk, veldrenert granskog. Lågurtgranskog, Melico-

Piceetum, typisk subassosiasjon, slik som beskrevet av

Kielland-Lund (1962, 1971), omfatter rikere, middels tørr

granskog. Slik skog er vanlig i Grenland (Bjørndalen 1980)

og er observert i undersøkelsesområdet av Eckholdt et al.

(1974) og Henningsen et al. (1978).

5.2.5. Fuktige lauvskoger

På steder med permanent høyt grunnvannsspeil får skogsam-

funnene innslag av fuktighetskrevende arter. Bevegelig

grunnvann på relativt næringsrik grunn i hemiboreal og lav-

boreal sone gir grunnlag for gråordominerte skoger. Gråor-

heggeskog (Alno-Prunetum hos Kielland-Lund (1971) og



- 65 -

Hesjedal (1973)) er den økologiske lavlandsparallell til

mellom- og høgboreale storbregne og høgstaudeskoger

(Bjørndalen 1980). Gran kan inngå, ellers er gråor vik-

tigste treslag. Feltsjiktet er dominert av høye urter og

bregner, strutseving (Matteuccia struthiopteris), mjødurt

(Filipendula ulmaria), springfrø (Impatiens noli-tangere),

kranskonvall (Polygonatum verticillatum), skogburkne

(Athyrium filix-femina) og ormetelg (Dryopteris filix-mas)

kan nevnes. Innslaget av varmekjære arter er betydelig, men

mindre enn i tørrere typer. Gråor-heggeskog beskrives av

Korsmo (1974) fra Heddalsvatnets nordvestende, og fra Flatsjå

like utenfor undersøkelsesområdet. Den finnes spredt som små

bestander langs bekker og elver i undersøkelsesområdet, men

er ikke videre undersøkt. Typen varierer sterkt, ettersom

den ofte er et resultat av langvarig, men nå opphørt beiting.

Andre typer av fuktig lauvskog spiller ubetydelig rolle i

Lifjell-området og behandles ikke her.

5.3. Alpin vegetasjon

5.3.1. Ekstreme rabbesamfunn (tabell 15)

På meget vindutsatte steder blir snødekket om vinteren

gjerne ustabilt og for det meste manglende. Under slike

forhold utvikles plantesamfunn av spesialister, tilpasset de

ekstreme økologiske forhold som råder. Feltsjiktet er spar-

somt, lavvokste lyngarter som rypebær (Arctostaphylos alpina),

fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum), greplyng (Loise-

Zeuria procumbens), skinntryte (Vaccinium uliginosum) og

tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) inngår spredt. Rabbesiv

(Juncus trifidus) er konstant til stede. Bunnsjiktet er

dominert av lavarter. Ulike arter skifter på å dominere,

men vi regner at alle samfunn dominert av rabbeskjegg

(Alectoria ochroleuca), gulskinn (Cetraria nivalis) eller

gulskjerpe (Cetraria cucullata) hører hit. De rabbeskjegg-
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dominerte flekkene er de som er utsatt for sterkest vind.

Cladonia-arter inngår også, men spiller her en relativt

mindre rolle enn artene nevnt ovenfor. Enkelte mindre

vanlige lavarter som jervskjegg (Alectoria nigricans),

trevlelav (Cladonia macrophylla), groptagg (Cornicularia

aculeata), fjelltagg (Cornicularia divergens), grå korallav

(Sphaerophorus fragilis) og brun korallav (Sphaerophorus

globosus) opptrer utelukkende i denne vegetasjonstypen.

Jordsmonnet er skrint og steinet og oftest få cm dypt.

Det er bemerkelsesverdig hvor liten endring som skjer innen

samfunnet fra skoggrensa til områdets høyeste topper.

Fig. 11 viser et typisk ekstremt rabbesamfunn.

Samfunnet som det forekommer i Lifjell-området, svarer til

Alectoria ochroleuca- og Cetraria nivaZis-sosiasjoner av

Loiseleurieto-Arctostaphylion hos Nordhagen (1943), og til

Fig. 11. Ekstrem rabbevegetasjon i lavalpin sone i
Blåtjørnfjell, Grunningsdalen.
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assosiasjonene Cetrarietum nivalis og Loiseleurieto-

Diapensietum i forbundet Arctostaphyleto-Cetrarion nivalis

hos Dahl (1957). Den rike forekomst av fjellkrekling

(Empetrum hermaphroditum) er et oseanisk trekk; Hesjedal

(1973) skiller mellom en "typisk utforming" og en "krekling-

utforming" av greplynghei. Den ekstreme rabbevegetasjonen

slik den er beskrevet fra Lifjell-området i tabell 15, viser

ellers sterk tilknytning til tilsvarende østnorske og kon-

tinentale samfunn gjennom den rike forekomsten av rabbeskjegg

(Alectoria ochroleuca), gulskjerpe (Cetraria cucullata) og

gulskinn (Cetraria nivalis). Mot vest faller disse gradvis

mer ut ettersom snødekket i vestnorske fjell er mer stabilt

(Knaben 1952, Odland 1979). Lifjell-områdets ekstreme

rabbevegetasjon står altså i en mellomstilling mellom

oseaniske og kontinentale utforminger, men nærmeste de

kontinentale.

5.3.2. Mer beskyttede rabbesamfunn (tabell 16)

Straks vegetasjonen sikres et tynt, beskyttende snødekke om

vinteren, endrer vegetasjonen karakter. De gule lavene som

dominerer på ekstreme rabber, utkonkurreres, islandslav

(Cetraria islandica) overtar som dominant, og Cladonia-arter

spiller større rolle. Parallelt blir feltsjiktet tettere og

får en artssammensetning som likner mye på den vi finner i

høyereliggende røsslyngdominerte skoger.

Røsslyngens økologi i fjellet er interessant. I kontinentale

strøk spiller den en helt underordnet rolle både over og like

under skoggrensa (Nordhagen 1943), mens den synes å tilta

fjellvegetasjon i mer oseaniske områder (Nordhagen 1928,

Dahl 1957, Hamet-Ahti 1963, Rune 1965, Malme 1971). Røsslyng-

rike lavalpine heier er gjerne klassifisert blant blåbær-

blålyngheiene (Nordhagen 1943, Odland 1979), men hos Dahl

(1957) inngår røsslyng (Calluna vulgaris) kun i rabbesam-

funnet Cetrarietum nivalis. I undersøkelsesområdet danner
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Fig. 12. I forgrunnen beskyttete rabbesamfunn i lavalpin
sone, i bakgrunnen overgang til mer ekstreme
rabber. Blåtjørnfjell.

røsslyng sammen med fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum),

skinntryte (Vaccinium uliginosum), blåbær (Vaccinium myr-

tillus), tyttebær (Vaccinium vitis-idaea), rypebær (Arcto-

staphylos alpina) og greplyng (Loiseleuria procumbens) et

veldefinert samfunn på rabber med tynt, stabilt snødekke

(fig. 12). Samfunnet står økologisk sett i en mellomstilling

mellom ekstreme rabbesamfunn og blåbær-blålyngheier.

Samfunn med tilsvarende økologiske betingelser, men uten

røsslyng-dominans, er gjerne ført til samme forbund som de

ekstreme rabbesamfunnene. Bunnsjiktet minner mye om

"Cladonia alpestris"- og "Cladonia rangiferina-sylvatica"-

sosiasjoner av Loiseleurieto-Arctostaphylion hos Nordhagen

(1943). Dahl (1957) beskriver også samfunn som ligger nær de

her beskrevne.
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Bi-åbrdominerte heisamfunn (tabeZZ 1?)

I lava1pin sone, det vil si området opp til 1250-1300

m o.h., fortsetter undervegetasjonen i de boreale soners

blåbærskoger som et veldefinert heisamfunn på mark med god

snødekning om vinteren, men med relativt tidlig framsmelt-

ning og dermed forholdsvis lang vekstsesong. Blåbær

(Vaccinium myrtillus) er den viktigste arten i feltsjiktet,

og danner tette bestander. Fjellkrekling (Empetrum herma-

phroditum) oq skinntryte (Vaccinium uliginosum) er kon-

stanter, men særlig den førstnevnte spiller en mer beskjeden

rolle enn i rabbesamfunnene. Smyle (Deschampsia flexuosa)

og skrubbær (Cornus suecica) er også viktige og stedvis

dominerende arter. Bunnsjiktet er mosedominert, men flere

arter veksler om å nå høyest dekning. Arter som kan dominere

er vanlig sigdmose (Dicranum scoparium), furumose (PZeurozium

schreberi), lys skjeggmose (Barbilophozia floerkei) og gåse-

fotmose (Barbilophozia Zycopodioides). Bortsett fra islands-

lav (Cetraria islandica), spiller lav liten rolle.

Samfunnet er en blåbær-blålynghei (Hesjedal 1973),

Phyllodoco-Vaccinietum myrtilli (Nordhagen 1943, Dahl 1957,

Ma1me 1971). Nordhagen (1943) og Hesjedal (1973) diskuterer

regional variasjon innen samfunnet. Lifjell-områdets

blåbær-blålyngheier korresponderer utmerket til deres

suboseanisk-oseaniske utforminger gjennom rikelig forekomst

av skrubbær (Cornus suecica), fjellkrekling (Empetrum herma-

phroditum), skinntryte (Vaccinium uliginosum) samt mose-

dominans i bunnen.

5.3.4. Rabbesivheier (tabell 18)

øvre grense for lavalpin sone har vi definert som øvre grense

for sammenhengende blåbærdominert vegetasjon (s.22). Den

inntreffer ved 1259-1300 m o.h. I denne høyden er ikke

lenger blåbærrisets termiske krav tilfredsstilt, og blåbær

mister sin konkurranseevne. økt høyde med havet medfører
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dessuten lavere temperatur og lengre snødekke. Kilander

(1950) har vist at en rekke av blåbær-blålyngheias typiske

arter faller ut samtidig som blåbær avtar. I Lifjell-

området gjelder dette skinntryte (Vaccinium uliginosum),

blålyng (PhyZlodoce caerulea), skrubbær (Cornus suecica)

(avtar sterkt allerede ved 1000 m o.h., går ikke over

1170 m o.h.), samt en rekke arter i bunnsjiktet. Vi kan

nevne etasjemose (Hylocomium splendens), jamnemose (Plagio-

thecium sp.), kystbjørnemose (Polytrichum formosum), gåsefot-

mose (Barbilophozia lycopodioides), bleikbeger (CZadonia

carneola) og melbeger (Cladonia fimbriata).

Som erstatning for alle disse, kommer få nye arter inn.

Rabbesiv (Juncus trifidus) overtar fullstendig som dominant

i feltsjiktet (fig. 13) som følge av at konkurransen med

dvergbusker og urter opphører (Nordhagen 1928, 1943) og i

bunnsjiktet er islandslav (Cetraria islandica) nesten ene-

rådende. Samfunnet dekker store arealer i Mælefjell, hele

Fig. 13. Mellomalpin rabbesivhei fra Mælefjell.
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topp-platået ligger i mellomalpin sone. Samfunnet skiller

seg visuelt meget skarpt fra blåbær-blållyngheia gjennom sin

karakteristiske rødbrune farge.

På tørrere og mindre snøbeskyttete voksesteder i mellomalpin

sone finner vi en vegetasjon som ikke skiller seg vesentlig

fra det som her er beskrevet. Rabbesiv når sitt optimum

sammen med islandslav på godt snødekket mark, og feltsjiktet

blir noe mer glissent på tørrere voksesteder. Det skjer en

viss forandring i artssammensetningen ved at greplyng

(Loisleur-7:a procumhens) og fjellkrekling (Empetrum 7'erma-

p7troditum) holder stand i mellomalpin sone i Lifjell-området.

Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) kommer også til i tørrere

samfunn. I bunnsjiktet skjer en gradvis overgang mot dominans

av lyse laver slik at mellomalpine ekstreme rabbesamfunn er

nesten identiske med samfunn beskrevet i avsnittet om ekstreme

rabbesamfunn.

Nordhagen (1943:211) viser i to sonasjonsdiagrammer vegeta-

sjonen langs snøleiegradienten i mellomalpin sone. Ved

total mangel på sauesvingel (Festuca ovina) og ved at rabbe-

siv (Juncus trifidus) har en meget vid amplitude langs snø-

gradienten, viser Lifjell-området perfekt overensstemmelse

med Nordhagens "mindre kontinentale område".

Mellomalpin vegetasjon dominert av rabbesiv (Juncus trifidus)

og islandslav (Cetraria islandica) er beskrevet som eget

forbund, Juncion trifidi, av Nordhagen (1936, 1943). Dahl

(1957) og Dahl et al. (1971) fører disse samfunnene til samme

forbund som sin lavalpine økologiske parallell, Dahl (1957)

beskriver det som Phyllodoco-Juncetum medioalpinum.
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5.s., Snøleiesam unn (tabell 19)

I forsenkninger i terrenget og på lesiden av rygger og

koller, vil i de alpine sonene snødekket nå stor mektighet.

Snøen blir da liggende langt frampå sommeren, og vekst-

sesongen blir for kort for mange plantearter. Nordhagen

(1943) d finerer snøleier som omfattende all vegetasjon

nedenfor blåbær-blålyngheiene i soneringen langs snøleie-

gradienten.

Snøleies,=funnenes økologi er komplisert, og foruten snø-

dekket spiller vannfaktoren (konstant overrisling, sesong-

uttørring etc.) samt edafiske faktorer (stabil jord eller

solillusion; sand, grus, finjord etc.) inn. Ulike kombina-

sjoner aq økologiske faktorer vil gi opphav til ulike plante-

samfunn. Karakteristisk for snøleievegetasjonen er dessuten

at de ulike økologiske faktorene varierer uavhengig av

hverandre slik at overgangsformer mellom plantesamfunn er

hyppige. Snøleienes plantesosiologi er grundig behandlet av

Nordhaoen (1936, 1943), Dahl (1957) og Gjærevoll (1949, 1956,

1965) samt Hesjedal (1973).

Lifj,_11-området dekker snøleier små arealer i lavalpin

sone, noe større arealer i mellomalpin sone. Lifjells

alpine soner har et snødekke som skulle gi forhold for snø-

leieecmtasjon, men storsteinet blokkmark (av kvartsitt) har

ikke gjort det mulig for vegetasjon å få fotfeste. Den snø-

leievegetasjonen området huser, finnes som fragmenter på

steder hvor blokkhavet av en eller annen grunn er dårligere

utviklet.

Tabell 19 viser eksempler på ulike snøleiesamfunnstyper som

forekommer i området.

innskjegg-tivstc.Irrheier (tabell 19, 1-2) opptrer på stabil

jord i lav- og mellomalpin sone. Finnskjegg (Nardus stricta),

gulaks (Anthoxanthum odoratum) og smyle (Deschampsia flexuosa)
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er de viktigste feltsjiktartene. Bunnsjiktet er kun frag-

mentarisk utviklet. Samfunnet dekker kun små arealer i

Lifjell-området. Dahl (1957) fører slike samfunn til

blåbær-blålyngheienes forbund, Phyllodoco-Vaccinion, på

grunn av det sterke innslaget av arter fra denne vegeta-

sjonstypen. Det store innslaget av arter fra de øvrige

snøleiesamfunn og hyppige overganger til disse, understøtter

ikke dette synet. I mellomalpin sone øker innslaget av

rabbesiv (Juncus trifidus) i samfunn av denne typen, som vist

i fig. 14.

Fjellmarikåpesnøleier (tabell 19, 3-4). På steder med fram-

spring av sigevann, får finnskjegg-stivstarrheia et sterkt

og ofte dominerende innslag av fjellmarikåpe (Alchemilla

alpina). Samfunnet er nærstående til det forrige og jevne

overganger finnes.

Fig. 14. Mellomalpin finnskjegg-stivstarrhei med innslag
av søterot (Gentiana purpurea), Mælefjell,
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Storbregne- og høgstaudesamfunn (tab.P11 19,

boreal sones bregnedominerte bjørkeskogeT 00Ttli

konkaviteter i terrenget, hvor tilgangen p1 1. ,

Ovenfor skoggrensa vil denne terrengtormareL

stabilt snødekke vinteren igjennom, oq

samfunn i alpine soner er derfor utpreg

Det vises i vegetasjonen ved at utpregete

musøre .zerbacea), fjellmarikåpe P4ioh ei1 TT-

dverggråurt (Gna_,hal,iumsupinum), hjelm=se

t,etragonum), snøsigdmose (Kiaeria starke

(Polqtrl,chum LE,ex(2.ngulare)og en del inh

som spredte innslag. Samfunnet, eller rette:r. aner zam-

funnene, framviser stor variasjon På lclkn7i a med

spring av friskt, oksygenrikt vann kan en '

og Tjorbufjells fattige kvartsitt finne

geitrams (Chamaenerion angustifolium), kvilti

(Cirsium heterophyllum), matsyre (Rame søte-JLot

(Gentiana purpure(2) og rød jonsokblom (Moland

Dominant er gjerne fjellburkne

Fattigere utforminger finnes, og enkelte

del av lavalpin sone dominerer sølvvier ocj

lappvier (Salix L2pponum) tilsvarende samf,:oul

bregne- og høgstaudevegetasjon vi har cbsP-A

søkelsesomxådet faller innenfor høgstaud eforO LIctuc±nn

alpinae i vid forstand (Nordhagen 1943, Dahl ,

fattig på rikindikatorer at det vil falle

av t-ohøgstaudeforbund hvis Lactucion ,ilpfnae Dm:?

(Dahl et al„ 1971).

Bregnesnileier På steinet mark med enda, me-r

dekke tynnes bregnesamfunnenes artsinventar

artsfattige samfunn dominert av fjellburkne (Aq

distentifol-Lum) og hestespreng (Crypto(framm

sistnevnte er ansett som indikator på ka1kfatlT Nord

hagen 1943) og regnes dessuten som en osP,ani

(Gjærevoll 1956). Artsfattige samfunn domin ,Rv

begge de nevnte artene er vanlig som fragmene-,- rot br(:)kkm.,
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De danner helt jevne overganger mot bregnesamfunnene i

forrige avsnitt, og vi er enige med Dahl (1957) som ikke

anser disse samfunnene skilt fra høgstaude- og storbregne-

samfunn på forbundsnivå slik som hos Nordhagen (1943) og

Gjærevoll (1949, 1956).

Musøresnøleier (tabell 19, 7-8). Hvor snødekket blir så

langvarig at jorda blir ustabil, blir vegetasjonen dominert

av lavvokste urter, graminider og dvergbusker samt spesiali-

serte moser og lav. Musøre (Salix herbacea), dverggråurt

(Grzaphaif,umsupinum), snøsigdmose (Kiaeria starkei), snø-

bjørnemcse (PoZytrichum sexangulare), hjelmmose (Conostomum

etragonum) og snøleiemose (Anthelia juratskana) er viktige

arter, liksom PZeurocZada albescens og Moerchia blyttii.

Mosesnøleier (tabell 19, 9-10). Hvor snødekket varer nesten

hele året, kan bare de mest hardføre moseartene klare seg.

Samfunn av musøresnøleienes mosearter, men uten høyere

planter er iblant skilt ut som et eget forbund av mosesnø-

leier, Polytrichion norvegici (Gjærevoll 1949, 1956). Slike

samfunn dekker ubetydelige arealer i Lifjell-området.

5.4. NIyrvegetasjon

Ifølge Tvermyr (1979) er 6,7% av arealet i Telemark under

skoggrensa dekket av myr. I Lifjell-området varierer myrenes

frekvens med høyden over havet, idet betingelsene for myr-

dannelse blir mer gunstige med høyden og når sitt optimum i

den høgboreale sone (Næss 1969). Myra som økosystem står i

en fint balansert likevekt med områdets klimatiske og eda-

fiske betingelser, med det resultat at de ulike myrtypenes

utbredelse viser klar geografisk tendens (Sjörs 1948,

Fransson 1972, Moen 1973). En oversikt over norske myrtyper

er gitt av Moen (1973), og for generelle opplysninger hen-

vises dit. Det er lagt liten vekt på undersøkelse av
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Lifjell-området, her vil bare bli gitt en

kort. nvAl: forekomst av viktige hydrologiske myrtyper.

Ned ' ')gen myr). Myrdeler hvor vegetasjonen ikke

får nn som har vært i kontakt med mineraljord, og

som sLatukkende tilføres regnvann, kalles ombrogene.

tnr dannelsen av ombrogene myrer (høgmyrer) er

at gr~, nnsspeilet ikke ligger for høyt i terrenget og at

torvt, er rask. Følgelig vil slike myrer få en

uthrei eis s innsentrert til lavereliggende strøk av Skandi-

navis. cv erstattet av grunnvannsmyrer i de fuktige

hØyere7v iose nde områdene (SjOrs 1948, Moen 1970, 1973, Flat-

berg I 1 undersøkelsesområdet finnes en stor nedbørs-

myr, 'myrane i Bø. Den ligger på 530 m o.h., og er

et a-\J lyest beliggende myrkompleksene av denne

typen J-ijentfra østlandet. Myra er beskrevet av

Flatber og inngår i myrreservatplanen for Telemark

(Tvermur	 For øvrig er typen dårlig representert i

-Dmrådet.

' (minerogen myr). De fleste av Lifjell-områdets

MVr- ,Jikte påvirket av vann som har vært i kontakt

ed (grunnvann). Grunnvannsmyrene viser mange

utfo carvccccc. fØrst og fremst styrt av det tilførte grunn-

vanu, oppløste næringssalter og av klimatiske

og ('[Ke forhold- Lifjell-områdets geologiske grunn-

la, av hard kvartsitt som gir sure forvitrings-

produ jjør at de aller fleste myrene er fattige.

Egen er ikke observert, men kan forekomme i for-



bindrir r vcH amfiboiittganger i kvartsitten. Noe mer krav-

fulli narr an iblant forekomme der konsentrerte mengder av

oksvgenf-1is -frunnvann springer fram.

,n ermen myr), en type av grunnvannsmyr, forekommer

50 51 ved tjern etc., og er vanlig i alle høydelag.
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Bakkemyr (soligen myr) er betinget av flere faktorer for

å kunne dannes. Det kreves en høy grunnvannstand også i

hellende terreng, et lite gjennomslippelig underlag og en

gunstig topografi. Høy grunnvannstand betinges av et fuktig

klima (SjOrs 1948). Bakkemyrer er derfor knyttet til høyere-

liggende områder. I Lifjell-området er forholdene for

bakkemyrdannelse optimale i Grunningsdalsområdets slake dal-

sider, 700-900 m o.h. Her inngår bakkemyrer som et lokalt

dominerende landskapsbilde (fig. 15). I områder med fuktig

klima, men relativt flatt terreng, vil en svakt hellende

bakkemyr få problemer med å transportere unna alt tilrennende

vann, særlig i snøsmeltingsperioden. Da vil et regelmessig

system med alternerende fuktige og tørre partier (flarker og

strenger) dannes (strengmyr). Dette systemet befordrer

vannet bort fra myra (SjOrs 1946). I undersøkelsesområdet

er flark-streng-komplekser rikelig til stede øst for Slåkå-

vatnet i Grunningsdalen.

Fig. 15. Bakkemyrdominert område på overgangen mellom
mellom- og høgboreal sone under Sigurdbunut,
Grunningsdalen.
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Slukhull er et nordlig fenomen (Fransson 1972). Slike er

observert på et par myrer i Grunningsdalen.

Myrvegetasjon gjennomgår stor variasjon med høyde over havet

og tilgang på næringsstoffer. Nedbørsmyra har en artsfattig

vegetasjon, de fattigere grunnvannsmyrene alltid noe mer

artsrik. Myrvegetasjonen inneholder mange arter med ubikvis-

tisk utbredelse og vid økologisk amplitude, de skal vi ikke

gå nærmere inn på her. I tillegg inngår en rekke arter med

spesiell utbredelse. Svakt vestlige myrarter med forekomst

i høydeområdet 400-800 m o.h. i Lifjell-området er rome

(Narthecium ossifragum), heisiv (Juncus squarrosus) og

fløyelstorvmose (Sphagnum molle). Sistnevnte er kun kjent

fra Stavsholtmyrane (Flatberg 1971) og fra ett sted i

Grunningsdalen på ca. 700 m o.h., bare 100 m under artens

høydegrense i Norge (Flatberg & Moen 1972).

østlige (boreale) elementer i myrfloraen i området er også

mange; de foretrekker relativt lavereliggende strøk. Av

slike kan nevnes sivblom (Scheuchzeria palustris), granstarr

(Carex g1obularis) og blystarr (Carex livida).

Myr- og kildevegetasjonen er dessuten kjent for å huse mange

plantearter med utbredelsestyngdepunkt i fjellet, og som der

ofte inngår i andre vegetasjonstyper (SjIrs 1948, Fransson

1972, Warncke 1980). I Lifjell-området er dvergbjørk

(Betula nana) et typisk eksempel, den er vanligst i fjellet,

men finnes ned til Stavsholtmyrane (Flatberg 1971).

Lifjell-områdets myrvegetasjon understreker altså områdets

interessante plantegeografiske beliggenhet, her møtes vest-

lige, østlige og alpine elementer og inngår ofte i samme

plantesamfunn!
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5.5 .

kontinentalitetsgradienten

Som vist i avsnitt 4.8, inneholder Lifjell-området et rikt

innslag av alle plantegeografiske elementer. Videre er

det tidligere (avsnitt 2.4.3) vist at i undersøkelsesområdet

varierer ulike humiditets- og kontinentalitetsindekser langs

en vertikal gradient.

Vegetasjonen framviser en variasjon helt parallell til

variasjonen i de klimatiske parametre. Sørlige og sørøstlige,

det vil si de varmekjære eller kontinentale plantesamfunn

eller utforminger av slike, er hovedsakelig knyttet til

lavereliggende deler av området, og er rikest representert i

den hemiboreale sone.

Med stigende høyde over havet, blir innslaget av vestlige

arter markert i såvel røsslyng- som blåbærdominert skog.

Mellom- og høgboreale utforminger av disse skogtypene viser

større floristisk likhet med tilsvarende typer beskrevet fra

Vestlandet enn med østlandske lavlandstyper. De dominerende

innslag av bjønnkam (Blechnum spicant), skrubbær (Cornus

suecca) og levermosene lys skjeggmose (Barbilophozia

fZcerkefl og gåsefotmose (Barbilophozia lycopodioides) er de

mest iøynefallende bevis på dette.

Nordhagen (1943) diskuterer utførlig ulike fjellplante-

samfunns variasjon langs oseanitetsgradienten. Ved sammen-

likning med de utforminger Nordhagen beskriver som henholdsvis

oseaniske og kontinentale, viser det seg at de aller fleste

samfunns utforminger i Lifjell-området må karakteriseres som

svakt, men tydelig oseaniske, Skrubbær (Cornus suecica)

forekommer rikelig i nedre del av lavalpin sone, og blåbær-

dominerte heisamfunn har mosedominans i bunnsjiktet.

Røsslyng (Cauna vulgaris) som dominerende art på beskyttete

rabbesamfunn er sjelden beskrevet i litteraturen, men må være
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et

av

et

som

' 7

og t-

veget-

1

-nomen (jfr. Flmet-Ahti 1963). De ekstreme

FLnnes kun på få steder i undersøkelses-

på de mest avblåste toppene. På tross

innslaget av lyse, chinofobe laver er

'Pkk, må også dette samfunnet karakteriseres

,=,bont.gjennom rikelig forekomst av skinntryte

greplyng (Loiseleuria procumbens)

rej (Emp(3trum hermaphroditum). Mellomalpin

Js'er tydelige oseaniske trekk (jfr. Nordhagen

Ahti_ 1 368) deler Fennoscandia inn i vegetasjonssoner

(ver ror,;øker dessuten å dele de enkelte sonene i

seks,.» ter nseanitet-kontinentalitet. Da det ikke

finm-=== nent klimatiske klassifikasjoner som er

,..eptert (Tuhkanen 1980), må en slik seksjonsinn-

:-,(1fremst gjøres på grunnlag av vegetasjonen.

Ahti et J,968, fig. 9) gjør bare en summarisk oppdeling

) T-i seksjoner, Lifjell-området faller innen-

-01-OC og 01-OC. På grunnlag av avsnittene

det naturlig å plassere undersøkelsesområdet

, og OC. De av vegetasjonssonene som har

re /estlige arter som skrubbær (Cornus sue-

,ch~ spi,cant), rome (Narthecium ossi-

igmose (Barbi.lophozia floE'rkei), gåsefot-

moro korte lycopodioides) og kråkefotmose

(R/?r må plasseres i 01. Områder hvor

skonjottnirnicJjer alle disse arter, har sterkere tilknytning

til k:(:)ntinentalestrøk og bør plasseres i OC.

f 1ontaJl annaområdet vil med andre ord seksjonsinndelingen

med soneinndelingen. Den reelle

grerrnnner 1kom seksjonene er naturligvis diffus, men antas å

lavere nord i området enn lengst sør, som en

figr ro onniflgetseksposisjon.

av

for

4 oq

ste--
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6. SPESIALONIRÅDET GRUNNINGSUAL El

Området som er spesielt studert er de øvre delene av

Grunningsdalen rundt Slåkåvatnet med toppene Nordfjell,

Tjorbufjell, Sigurdbunut, og Mælefjell. Dal-



bunnen ligger i m(-11omboreal sone_ Herfra stiger terrenget

mot lavalpin sone på toppen av Si_gurdbunut og Blåtjørnfjell,

mens Tjorhuflell ocTMmlefjelL når opp i mellomalpin sone.

Det ble undekt 4 profiler fra dalbunnen til toppen av

hvert av 4 om9iveode fjelltoppPr hovedsakelig nordvent i

Nordfjell/Tjorbufjell oq i Sigurdbunut, hovedsakelig sørvendt

Fig. 16. Spesialområdet i Grunningsdalen. UTM-rutenett
innlagt. Viktigste navn og de fire undersøkte
profilene er markert. Alpin sone er inntegnet
som raster.
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Fig. 17. De fire undersøkte profilene i Grunningsdalen.

i Blåtjørnfjell og Mælefjell. En registrering av sonenes

høydeintervaller viste at eksposisjonen har stor betydning

for hvor grensene går. Sonegrensene er delvis skarpe,

delvis diffuse og med inntil 100 meters jevne overganger.

Som en beste tilnærming, ble registrert sonegrenser som

vist i tabell 20.

Grensene mellom mellomboreal og høgboreal sone, som her

samsvarer med grensen barskog - bjørkeskog, ligger i

størrelsesorden 100-150 m høyere ved sørvendt enn ved nordvendt

mellomboreal sone
hogboreal sone
lavalpin sone

y mellomalpin sone

myr

ur

NW

T2 Blåtjørn- 1000

fjel!

SE

vann

0 1 km
1000

SW

1000 T3 Tjorbufjell

NW

I40 P
130 o

TI M-2e f el
'

SE

00 T4 Sigurdbunut
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Tabell 20. omtrent_li,jc
de 4 undersøkte profilene
Grunningsdalen.

i spesjamyhdeL i.

8",7fl

1.060

1770

Profil
Nordfjell/
Tjorbufjell

Sigurdbunut Blåtjrfifj

Mellomboreal-
høgborea1

Høgboreal-
lavalpin

Lavalpin-
mellomalpin

750

870-960

1240

850

980

950

1050

eksposisjon. Omtrent tilsvarende gjelder

lavalpin sone som er lik tregrensa. Aas (1970) Laf t-unnet

enda høyere grenser i sørhelling i KivledaleJ1 osS f,Dr

Lifjell-området, 1000 m som øverste grense fot

og 1100 m for fjellbjørkeskogen.

Forskjell i eksposisjon gir også sterkt utslacj ,Jegeta-

sjonens utforming generelt. I de sørvendte profilehe er

plantesamfunn av tørrere utforming viktig også t

de boreale soner, f.eks. røsslyngdominert

vendte profilene mangler slike samfunn fullstendlq i Køg-

boreal og øvre deler av mellomboreal sone. '-',JominerL

skog i høgboreal sone har en tørrere utformincj

enn i nordvent profil. Her øker mange steder

(Deochampsia flexuosa) på bekostning av

myptillus). Også innen mellomboreal sone kan ?p,c)res

forskjeller. Nederst i Blåtjørnfjell og MæierIN ergran-

skogen mye tettere og mer livskraftig enn i 5 sed r e.

og artsutvalget mindre fjellskogspreget. Viktige arLer her

er hvitveis (Anemone nemorosa), skogburkne

femia), gaukesyre (Osalis acetoseZ1a) og henqp,

(The-typteris phegopteris) . Disse finnes bare i rje laveste

deler av dalen.

På tørre, steinete steder i Blåtjørnfjell fJnn

områder med rasmarksvegetasjon, noen steder



- 84 -

tett kratt av einer (Juniperus communis), andre steder har

rasmarka mer høgstaudepreg. I ei rasmark på 930 m o.h.

dominerer søterot (Gentiana purpurea), einstape (Pteridium

aquilinum) og matsyre (Rumex acetosa). Her inngår også arter

som liljekonvall (Convallaria majalis) og hegg (Prunus padus).

Skogsveve (Hieracium sulvaticum coll.) og teiebær (Rubus

saxatilis), indikatorer for lågurtskoger, ble bare funnet her.

Grensen mellom lav- og mellomalpin sone er også høyest ved

sørvendt eksposisjon.

Grunningsdalen inneholder et bredt spekter av fattige skogs-

og myrtyper, og omfatter også deler av 4 vegetasjonssoner.

Kulturpåvirkningen er meget beskjeden i området, og det

høver derfor utmerket som typeområde for høyereliggende,

indre og fuktige strøk av Telemark. Den botaniske verdien er

stor på grunn av forekomst av tilnærmet urørte plantesamfunn

med stor variasjon innen et relativt begrenset område.

Fig. 18. Grunningsdalen med Blåtjørnfjell sett fra
Nordfjell.
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7. SAMMENDRAG

Undersøkelsesområdet omfatter tilstøtende deler av kommunene

Bø, Hjartdal, Notodden, Sauherad og Seljord. Foruten en

grov inventering av hele området, er det utført grundigere

vegetasjonsundersøkelser i et spesialområde i Grunningsdalen.

Området består vesentlig av fattige bergarter, kvartsitt

dominerer store områder. I sør finnes amfibolittganger som

lokalt gir grunnlag for rikere vegetasjon.

Nedbøren øker med høyden over havet mens temperaturen avtar.

Følgelig øker humiditeten sterkt med høyden. Likeledes er

det økning i oseanitet målt som forskjell mellom varmeste og

kaldeste måned.

Undersøkelsesområdet deles i 6 vertikale vegetasjonssoner,

som blir beskrevet:

Hemiboreal sone omfatter dalbunnen sør og øst i området,

vesentlig under marin grense, 150 m o.h. Den karakteriseres

av et betydelig edellauvskogsinnslag.

Lavboreal sone. Omfatter nedre sone med barskogsdominans,

karakteriseres av spredt innslag av edle lauvtrær. øvre

grense er ca. 500 m o.h., avhengig av eksposisjon.

Mellomboreal sone. Barskogsdominert, normalt uten edle

lauvtrær. Markert innslag av fukutighetselskende, vestlige

arter gjør at sonen karakteriseres som svakt oseanisk i

motsetning til de nedenforliggende indifferente soner med

hensyn til oseanitet-kontinentalititetsgradienten. øvre

grense er der fjellplanter begynner å komme inn. Denne

faller omtrentlig sammen med grensa for barskog, ca. 800 m.
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4) Hçq v1 vane. Omfatter bjørkeskogsbeltet, har betydelig

inn S lplanter. øvre grense er skoggrensa, som

fra 900-1080 m o.h.

Karakterisert ved dominans av dvergbusk-

heier, ø-,7=re,j-renseligger der blåbær opphører å være bestands-

dannende, ca, 1250-1300 m o.h.

Meliamvdgnio sone. Rabbesivheier overtar dvergbuskheienes

dominerer.viIayolle. Vegetasjonen er svært artsfattig, og mye

oppdelt vv 'iltakende blokkhav.

Flor" n,cisesområdet er inndelt i plantegeografiske

- elvis nye prinsipper. 5 plantegeografiske

hove~Em,_I-Lr sX-111es ut; et vestlig, et sørlig, et sørøst-

lig, et cbntILigog eL alpint. Disse deles ytterligere opp i

16 uthrel----5grupper. 12 av disse er representert i området.

Underskelområ'det må karakteriseres som et plantegeografisk

meget n ero vvant møteområde ettersom alle elementene er

ste

Vegeovvveo i omr rleter beskrevet med spesielt henblikk på

vegetnnornnnennringen og vegetasjonstypenes lokale fordeling

lange fet Lqhetsqradienten. Vegetasjonstypene er navngitt

mRd tviL vitenorske navn, men omfattende sammenlikning

med IHnn tologisk litteratur søker å plassere enhetene

til sam,11 Lidligere beskrevet. Spesielt er lagt vekt på å

undersøke ft.asjonstypene i området i forhold til til-



svarende ,Jeg--tasjonstyper i kontinentale og oseaniske deler

av lardt, Det konkluderes med at de to laveste vegetasjons-

sonene 1)1):et betydelig innslaq av kontinentale vegetasjons-

typer, mins all vegetasjon i og over mellomboreal sone har

overvekt ev oseaniske karakteristika.

Spesi a lome idet Grunningsdalen blir kort beskrevet, og det

konk11!tere s med at dette er velegnet som typeområde for

indre, homide høyereliggende strøk av Telemark.



- 87

8. LITTERATUR

Ahti, T., L. Håmet-Ahti & J. Jalas, 1968. Vegetation zones

and their sections in northwestern Europe. Ann.Bot.

Fenn.5, 169-211.

Arnell, S. 1956. Illustrated moss flora of Fennoscandia. I.

Hepaticae. 314 pp. Lund.

Aune, E.I. 1973. Forest vegetation in Hemne, Sør-Trøndelag,

western Central Norway. KgZ. norske vidensk.-selsk.

mus. Miscellanea 12, 1-87.

Berg, R.Y. 1963. Disjunksjoner i Skandinavias fjellflora og

de teorier som er framsatt til forklaring av dem.

Blyttia 21, 133-177.

Bjørndalen, J.E. 1978. Aconitum septentrionale og Lactuca

alpina som barskogsarter i Skien kommune, Telemark.

Blyttia 36, 125-134.

Bjørndalen, J.E. 1980. Urterike granskoger i Grenland,

Telemark. BZyttia 38, 49-66.

Blytt, A. 1876. Forsøg til en Theori om Indvandringen af

Norges Flora. Nyt Mag. Naturvid. 21, 279-362.

Blytt, A. & M.N. Blytt, 1861-76. Norgec flora. 1348 pp.

Christiania.

Bruun, I. 1967. Standard normals 1931-60 of the air tempe-

rature in Norway. Det norske meteorologiske

institutt, Oslo. LI+270 pp. Oslo.

Dahl, E. 1950. Forelesninger over norsk plantegeografi.

113 pp. Oslo (stensil).

Dahl, E. 1951. On the relation between summer temperature

and the distribution of alpine vascular plants in

the lowlands of Fennoscandia. Oikos 3, 22-52.

Dahl, E. 1957. Rondane. Mountain vegetation in South Norway

and its relation to the environment. Skr. norske

vidensk.-akad. I. Mat.-naturv. kl. 1956, 3, 1- 374.



- 88

Dahl, E. 1958. Amfiatlantiske planter. Blyttia 16, 93-121.

Dahl, E. 1967. Forelesninger i kologi ved Norges Land-

brukshogskoe. 173 pp. Vollebekk (stensil).

Dahl, E., R. Kalliola, E. Marker & A. Persson, 1971. Fjell-

vegetasjon. 1BP i Norden 7, 3-12,

Dahl, E. & H. Krog, 1973. Macrolichens of Denmark, Finland,

1701"ay (znd Sweden. 185 pp. Oslo-Bergen-Tromsø.

Danielsen, A. 1971. Skandinavias fjellflora i lys av sen-

kvartær vegetasjonshistorie. Blyttia 29, 183-209.

Dons, J.A. 1960. Telemark supra crustals and associated

rocks. Norges geoZ. unders. 208, 49-58.

Dons, J.A. & K. Jorde, 1978. Skien. Berggrunnsgeologisk

kart 1:250.000.

Du Rietz, G.E. 1921. Zur metodologischen Grundlage der

1710(L2Pflon,Pflanzensociologie. 272 pp. Uppsala.

Du Rietz, G.E. 1928. Fjallens vaxtregioner. Naturens liv

ord och bild 2, 800-811.

Du Rietz, G.E. 1942. Rishedsförband i Tornetraskområdets

lågfjallsbelte. Svensk bot. Tidskr. 36, 124-146.

Du Rietz, G.E. 1964. Nordsvenska vegetationsregioner.

Fesskrift tillBgnad Carl Kempe, 309-324. Uppsala.

Eckholdt, E. 0. Lind, T.O. Sandnæs & K. Kristoffersen, 1974.

Ede'Zlauvskog strekningen Libygda - Heggjenes.

Semesteroppgave, Telemark Distriktshøgskole, Bø.

70 pp. Bø (upubl.).

Elven, R., 5. Løkken & Aa. Aarhus, 1980. Nye karplanter i

Finse-floraen. Blyttia 38, 119-126.

Elven, R. & K.-D. Vorren, 1980. Flora and phytogeography of

the Habafjell-Skrubben area of central Troms,

Northern Norway. Tromura, naturvit. 9, 1-64.

Flatberg, K.1. 1971. Myrundersøkel.ser i fylkene Vestfold,

Buskerud, Telemark og Opl)land sommeren 1970.

Det kg1. norske videnskabers selsk. museet,

Trondheim, 62 pp (stensil).

Flatberg, K.I. & A. Moen, 1972. Sphagnum angermanicum og

S. molle i Norge. KgZ. norske vidensk.-selsk.

Skrifber 1972, 3, 1-15.



- 89

Fransson, S. 1965. The borderland. Acta phytogeogr. suec.

50, 167-175.

Fransson, S. 1972. Myrvegetation in sydvastra Varmland.

Acta phytogeogr. suec. 57, 1-133.

Fries, M. 1948. Limes norrlandicus-studier. Svensk bot.

tidsskr. 42, 51-69.

Fægri, K. 1958. On the climatic demands of oceanic plants.

Bot. not. 111, 325-332.

Førland, E.J. 1979. Nedbørens høydeavhengighet. Klima 2,

3-24.

Gjærevoll, 0. 1949. Snøleievegetasjonen i Oviksfjellene.

Acta phytogeogr. suec. 25, 1-106.

Gjærevoll, 0. 1956. The plant communities of the Scandina-

vian alpine snow-beds. KgZ. norske vidensk.-selsk.

Skrifter 1956, 1, 1-405.

Gjærevoll, 0. 1965. Plant cover of the alpine regions.

Chionophilous plant dommunities. Acta phytogeogr.

suec. 50, 262-267.

Gjærevoll, 0. 1973. Plantegeografi. 186 pp. Trondheim-Oslo-

Bergen-Tromsø.

Gravir, R. 1922?. Heibeiti i Telemark. XV+131 pp. Skien.

Grolle, R. 1976. Verzeichnis der Lebermoose Europas und

benachbarter Gebiete. Feddes Repert. 87, 171-279.

Hamet-Ahti, L. 1963. Zonation of the mountain birch forest

in northernmost Fennoscandia. Ann. bot. soc. Zool.-

bot. Fenn. Vanamo 34, 4, 1-127.

Håmet-Ahti, L. & T. Ahti, 1969. The homologies of the

Fennoscandian mountain and coastal birch forests

in Eurasian North America. Vegetatio 19, 208-219.

Henningsen, T., E. Espolin Johnson & G. Simones, 1978.

Vegetasjonskartlegging av kartblad Vreim, Bø i

Telemark, M 1:10.000, og studier av suksesjonsfor-

hold på tre nedZagte husmannsplassar i området.

Fordjupningsoppgåve, Telemark Distriktshøgskole,

Bø. 46 pp. Bø (upubl.).

Hesjedal, 0. 1973. Vegetasjonskartlegging. 118 pp. As.



- 90 -

Hesselman, H. 1932. Om klimatets humiditet i vårt land

och dess inverkan på mark, vegetation och skog.

Nold. 3t(2t, Skogfrs.-anst. 26, 515-555.

Holmboe, J. 1928. Rævebjelden (Digitalis purpurea L.) og

dens rolle i norsk natur og folkeliv. Nyt. Mag.

Naturv, 66, 193-248.

Hultén, E. 1950. Atlas C;ver vxternas utbredning i Norden.

utg. 119+512 pp. Stockholm.

Hult6'n, E. 1971. Atias n)er vxternas utbredning i Norden.

utg. 56+531 pp. Stockholm.

Høeg, O.A. 1976. Planter og tradijon. VIII+751 pp. Oslo.

Jensen, C. 1939. Skandinaviens bladmossflora. 535 pp.

København.

Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens museum.

Skrfter 16, 1-343.

Kielland-Lund, J. 1962. Skogplantesamfunn i Skrukkelia.

Thesis, Vollebekk. 98 pp (upubl.).

Kielland-Lund, J. 1967. Zur Systematik der Kiefernwalder

Fennoscandiens. Mitt. flor. soz. Arb. gem. N.F.

11/12, 127-141.

Kielland-Lund, J. 1971. A classification of Scandinavian

forest vegetation for mapping purposes. IBP

Norden 7, 13-43.

Kilander, S. 1950. Det lågalpina båltets Ovre gråns och

underbålten i Ostra Sydskanderna. Svensk bot.

tidsskr. 44, 167-193.

Kilander, S. 1965. Alpine zonation in the southern part of

the Swedish Scandes. Acta phytogeogr. suec. 50.

Knaben, G. 1952. Botanical investigations in the middle

districLs of Western Norway. Univ. Bergen, Årbok

192 0, n1,22P2). rekke B, 1-117.

Koponen, T., P. Isoviita & T. Lammes, 1977. The bryophytes

of Finland: An annotated checklist. Flora Fennica

(>, 1-77.

Korsmo, H. 1974. Naurvernrådets landsplan for edellauv-

sPo2er i Norge. II, Buskerud, Vestfold og Telemark.

138+IX pp. Ås (stensil).



- 91

Krog, H., H. østhagen & T. Tønsberg, 1980. [,(H,flUrci.312 pp.

Oslo-Bergen-Tromsø.

Kaasa, J. 1938. Finnestaden for Scirpus radicans i Heddal

i Telemark. Nytt Mag. Naturv. 78, 89-91.

Laaksonen, K. 1976. The dependence of mean air temperatures

upon latitude and altitude in Fennoscandia

(1921-1950). Ann. acad. scient. Fenn. Ser. A III,

119, 1-19.

Lid, J. 1974. Norsk og svensk flora. 2. utg. 808 pp. Oslo.

Lindblom, A.E. 1839. Bref under en resa i Norge. Bot. not.

1339, 36-38.

Lye, K.A. 1967. En ny inndeling av Norges plantegeografiske

element. BZyttia 25, 88-123.

Lye, K.A. 1970. The horizontal and vertical distribution

of oceanic plants in southwest Norway and their

relation to the environment. Nytt Mag. Bot. 17,

25-48.

Låg, J. 1965, Jordsmonnet som vi lever av. 133 pp. Oslo.

Malme, L. 1971. Oseaniske skog- og heiplantesamfunn på

fjellet Talstadhesten i Fræna, Nordvest-Norge, og

deres forhold til omgivelsene. Kgl. norske vidensk.-

selsk. mus. Miscellanea 2, 1-39+XIV.

Martonne, E. de, 1926. Une nouvelle fonction climatologique:

l'indice d'aridité. Wtorologie 2, 449-458.

Moen, A. 1970. Myrundersøkelser i østfold, Akershus, Oslc

og Hedmark. Det kg1. norske videnskabers selsk.

museet, Trondheim. 89 pp (stensil).

Moen, A. 1973. Landsplan for myrreservater i Norge.

Norsk geogr. tidsskr. 27, 173-193.

Moen, B.F. 1978. Vegetasjonsøkologiske studier av subalpin

skog på Nerskogen, Sør-Trøndelag. Cand.real. thesis,

Univ. Trondheim. 149 pp (upubl.).

Naturgeografisk regioninndeling av Norden, 1977. Nordiska

utredninger B 1977:34, 1-137.

N.N., 1907. Sveins hage. Morgenbladet 29/9-1907.



- 92 -

Nordhagen, R. 1928. Die Vegetation und Flora des Sylenege-

bietes. I. Die Vegetation. Skr. norske vidensk.-

ukad. I. Mat.-naturv. kl. 1927, 1, 1-612.

Nordhagen, R. 1937. Versuch einer neuen Einteilung der

subalpinen-alpinen Vegetation Norwegens. Bergens

museum. Arbok natur. rekke 1936, 7, 1-88.

Nordhagen, R. 1943. Sikilsdalen og Norges fjellbeiter.

hergens Museum. Skrifter 22, 1-607.

Nordhagen, R. 1954. Vegetation units in the mountain areas

of Scandinavia. Verff. Geobot. Inst. ETH, Stift.

7Arich 29, 81-95.

Nyholm, E. 1954-69. Illustrated moss flora of Fennoscandia.

II. Musci. 799 pp. Lund.

Næss, T. 1969. østlandets myrområder - utbredelse og morfo-

logi. Den norske komit for den internasjonale

hydrologiske dekade. Rapport 1, 75-87.

Odland, A. 1978. En plantesosiologisk undersøkelse av

skogsvegetasjonen i Røldal, Hordaland. Cand.real.

thesis, Univ. Bergen. 169 pp (upubl.).

Odland, A. 1979. Botaniske undersøkelser i Vosso-vassdraget.

Botanisk museum, Univ. Bergen, Rapport 6, 1-79.

Olsen, K.S. & I.J. Jansen, 1973. Kvartærgeologien i Bø.

Semesteroppgave, Telemark Distriktshøgskole, Bø.

43 pp. Bø (upubl.).

Rodvelt, 0. & L. Sekse, 1980. Eit forslag til sosiologisk

inndeling av blåbærdominert vegetasjon i Sør-Noreg.

pp. 103-117 i Baadsvik, K., T. Klokk & 0.1. Rønning,

(red.): "Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll

16-18.3.1980." Kg1. norske vidensk. selsk. mus.

Rapport. Bot. ser. 1980, 5.

Rudberg, S. 1968. Geology and geomorphology. pp. 31-47 i

Sømme, A. (red.). "A geography of Norden", 3. utg.

Oslo.

Rune, 0. 1965. The mountain regions of Lappland. Acta

phzjtogeogr. suec. 50, 64-77.

Samuelsson, G. 1917. Studien Uber die Vegetation bei Finse,

Inneren Hardanger. Nyt. Mag. Naturvid. 55, 1-108.



- 93

SjOrs, H. 1946. Myrvegetationen i Ovre Långanområdet i

Jämtland. Ark. f. bot. 33A, 6, 1-96.

Sjörs, H. 1948. Myrvegetation i Bergslagen. Acta phytogeogr.

suec. 21, 1-299.

SjOrs, H. 1963. Amphi-atlantic zonation. Nemoral to arctic.

pp. 109-125 i Løve, A. & D. Løve (red.): "North

Atlantic Biota and their history". Oxford.

SYårs, H. 1965. Forest regions. Acta phytogeogr. suec. 50,

48-63.

SjOrs, H. 1967. Nordisk 2)Ixtgeografi. 2. oppl. 240 pp.

Stockholm.

Smith, A.J.E. 1978. The moss flera of Britain and Ireland.

706 pp. Cambridge.

Størmer, P. 1941. Bidrag til Telemarks bladmosflora.

Nytt Mag. Naturv. 81, 81-101.

Størmer, P. 1969. Mosses with a western and southern

distribution in Norway. 288 pp. Oslo.

Tangvall, G. & K.A. Lye, 1976. Scirpus radicans funnet i

Vestfold. Blyttia 34, 113-120.

Tuhkanen, S. 1980. Climatic parameters and indices in plant

geography. Acta phytogeogr. suec. 67, 1-110.

Tvermyr, S. 1979. Utkast til verneplan for myrar i Telemark

fylke. 95 pp, Skien.

Ve, S. 1940. Skog og treslag i indre Sogn fra Lærdal til

Fillefjell. Med ei utgreiding um gran i Sogn.

Medd. Vestl. forstl. forsøksst. 23, 1-224.

Vestergren, T. 1902. Om den olikformiga snObeteckningens

inflytande på vegetationen i Sarjekfjällen. Bot

not. 1902, 241-268.

Vevle, 0. 1980. Artiklar, avhandlingar, kart m.v. om

botaniske forhold i Telemark. Prosjekt Temakart.

Arbeidsrapport 6, 1-51.

Warncke, E. 1980. Spring areas: ecology, vegetation, and

comments on similarity coefficients applied to

plant comunities. Holarctic ecology 3, 233-308.

Werenskiold,W. 1909. Om øst-Telemarken. Norges geol. unders.

Aarb. 1909, 2, 1-70.



Werner Johannessen, T. 1960. Monthly frequencies of concur-

rent wind forces and wind directions in Norway.

Det norske meteorologiske institutt, Oslo. XIX+290 pp.

Werner Johannessen, T. 1977. Vær- og klimaforhold. pp. 61-126

i Gjessing, J. (red.): "Norges geografi". Oslo-

Bergen-Tromsø.

Wille, H.J. 1786. Beskrivelse over Sillejords Præstegield

i øvre-Tellemarken i Norge. Kiøbenhavn.

Wille, N. 1902. Vegetationen i Seljord i Telemarken efter

100 aars forløb. Nyt Mag. Naturvid. 40, 65-98.

Wistrand, G. 1965. Vegetation and flora of alpine outliers.

Acta phytogeogr. suec. 50, 219-221.

Aas, B. 1969. Climatically raised birch lines in southeastern

Norway 1918-69. Norsk geogr. tidsskr. 23, 119-130.

Aas, B. 1970. Noen bemerkelsesverdige høye vekstgrenser for

varmekjære trær og urter i Seljord. Norsk geogr.

tidsskr. 24, 23-36.

Aas, B. 1972. Naturreservat med almeskog i fjellbygda

Rauland. Norsk geogr. tidsskr. 26, 141-155.



Tabell 11. Rosslyngdomlnert skcg. Ruter 1-3: me1lo0boreal
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Tillegg (artez .90M bare forakommer 1 rute):

8: Picea abies (3.1).
0, Sorbus aucuparia (6:1); Laiseleuria procumbens (5.1);

maLanthemum bifolium (4:1), SoLidago virgaurea (6:1).
D: Srachythectum starkei (4:2), Ceratadon purpureus (6.1),

Leucobryum glaucum (2:1), Orthodtcranummontanum (6.1),
ParaleucobrTum PLagiothecium pilifer-
um (5,1), Ptiltum crista-castrensis (1:1), Tetraphis
pellucida (6:1); Calypogeia neestana (1.1), Cephalozta
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.
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L 1
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LI 12 12 13
7 14 12 16

10 6 6 6

28 32 30 35

1
L

1
L

+
+

I 3

2
i.

1
L +

+

TF"

,

2 89.1-).,

C

t 1

OrLL.,:,,,,1)„(=phro-dltum 1

i,1,-,:- ..,:-.1.,:u1ea
,.1,.,:-H-,H, L 1.11F.IS 5 ..5.

L
1 L

2
L

2 4
, t, L

	

3.rkei.. • L

	

2 1

	

1 3

	

2 1

	

„71urv.+dent.+1aet. 1 t

	

.),-..ihrerd., 2 2

	

3SUM 1

(m )

2
1 0
i 7

LO 9

&J.:-.•t er 40 26

5.

,,,J-()2Uni.,1fIcerkei 5 L
2 5
I

14 9
17 11

9 6

, goM bare forekommer i. 1 rute):

•1),5(0:1).
polifol1a (6:1), Juniperus communis (3:1), Ly-

- ,(iivatum (2:1); Blechnum spicant (1:1), Linnaea
H) I), Listera cordata (6:1), Maianthemum bifo-

Rubus chamaemorus (6:2) .
1111mcndi1+nutans (41), Polytrichum strictum (6:

-Luz, cc)1sta-castrensis (1:1), ahytidiadeIphus 10-
, Tetraphis pelluclda (5:1); Sphagnum namoteum

attenuata (3:1), B. hatcheri (5:2),
mue11eriana (6:1), Lophcco1ea heterophyLla (4:

0iit cbtusa (4:1), Mylla anomala (6:1), M. tay-
. 5pheno1obusminutus (6:1), Tritomaria uin-

Cladonla ecmocyna (5:1), C. gracil1s
(3:1).



Tabel1 13. Storbregne- og hogstaudedominert skog. Ruter 1-3: Mellomboreal so-
ne, nogstaudedominert skog. Ruter 4-6: mellomborea1 sone, stor-
bregnedomlnert skog. Ruter 7-9: Mellomboreal sone, storbregnedomi-
nert skog. Alle analyser er fra Grunningsdalen.

Rute nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Høyde over havet (m) 740 850 850 750 750 700 860 900 910

Re1ning 35 25 25 10 5 35 25 20 25

Eksposison ESE S SSE WSW SSE N WNW NNW N

TA

TB
TC

TD

TE

TF

0

1
9

5

+
+

6

+
8

5

+
1

7

1
7

4

2
+

4

0
4

7

2

1.

A Alnus Lnoana




4 1




3etula pubesoens




2 5




Piceaabies




2 3 4
Sorbus aucuparia




2 1




3 Alnus Incana




L 1




3etulapubescens I 1 1




Picea abies 1





Sorbus aucuparia 2 1




C Alnus incana




1 1




3etula pubescens +





Picea ables L 1 1




Sorbus aucuparia 1 I




1
Lyc000diumannotinum 1 I 1 I
vaccinium myrtMus 1 1 1 2
V. uliginosum





V. vitis-idaea




.1 1

Anemone nemorosa




1 1 1
Athyrium dIstentitoflum





L
A. fillx-femina 5 5 4 1
Blechnum spicant 3 1 3 1
Chamaenerion angustifoflum




1 L




Cornus suecica




1




Crepls paludosa




L 1




D ryopteris assimills 2




3
Epilobium hornemannii




L L




Gentiana purpurea 1 .




Geranium sylvaticum 1 2 3




Gymnochrpium dryopteris L 1 2 2
Lactuca alpina 1 2 1




Listera cordata 1 1 1 2
Malanthemum bifo1ium 1 1 1 1
Melampyrum pratense




1 1




M. sy1vatioum




1 1




Ortnilla secunda





Oxalls acetosella 1 2 2 2
Potent111a erecta L L L 1
Rubus chamaemorus .





R. saxatZlis 2 L L




Rumex acetosa 1 1




Solidago virgauzea 1 I 2




/7helypteris phegopteris 2 2 1




C '2z-entalis europaea 1 L 1 1
viola palustris I




1




Agrostis stolonifera




2 1




Antnoxanthum odoratum





1
Oeschampsia caespttosa




.




L
D. flexuosa 1 L L 3
Equisetum pratense




2 L




E. sylvaticum 2 2 3




Luzulap.i.losa L 2 1 L
Mi.lium effusum




L 1




6 4 1 2 4

0 2 1 3 1
6 9 9 7 8

5 4 7 10 7

2 1 + 0 +
+ + 1 4.

.
4 2 3 4

5 I
2 1 1.

2 1 4 2

1
2 2 1 1

I 1 L 1
1

L 1 L 1 1
. 1
l 4 3 4 5

3 2 1

1

I
4 1 3

i

L 2 2 2

2 2 ; 3

4 2 L

2 3 2 3 2

1 /
1 1 1 /

1 3 1
1 1 1

1 1
2

1 1
1 1

L 31
1 1 2 2 1
2

1 1 I L 1

1 1
1
2 3 5 5 4

1 3

1 L 2 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

0
1 2 1 .I. L 2

3.

0,
rcinatus

1 1.
2 1.,

1. 1 .
2 1 L 1. 2
1 1 1 2 2 1 2

1 1 1

1 1. 1
-2 1, 2 2 3 2

3 2

1

3 2

3 2 2 i 1 3 4 1 3

1 1 1

1 1 1 1 1 / 1 1 L

1 1
:berj. L i 1 1 1 L

.--U_14-nutans • 1 1 1

1 1 L2 1

2 I 1 L 1 1 1 1 2

r...,11_5.dioides 2 1

apu.,nctar..um I / 1
2 22 1

I 1 /

loreus 1 1 2 2 i
1 1 I

1

P. I

P.

P.

Pseur.k.
eINIL

R,

,

.chni 2 4 3 2 2

S. 1 4

3a.rb2. -TA '7_,._7.-bate I. 1 i '
1 1 1 1 3 2 2

3 , 1 2 2 3 2 2 3

Blepbx-.,,--. ,_. ,,:d.c.haphy11ual 1 1

1 1 1 /
C. i_ilL',,,,-: . 1I

1 1
•

 1 1

j. L I 1 1 1 i 3. 1
chilo,--, ,_, ,-,,:ilescens 1 1

DipH.:2.»,,-r ',,_201.J.um 1 1 i

. :,,,-1-4.nus 1 1 1

1 1 1 1 i
i i i 1 i 2

i i i i i i i i 1
P,2.11. 1 1 1 1

i 1
1

i

1 1 1

1 1 1 L

1 1 1•
 1 1

1 L 1
1.1
1 1- 1

35 39 35 21 23 15 19 23 17
35 19 18 17 23 19 21 26 22

4 2 1 1 0 2 6 5 5

74 60 54 39 46 36 46 54 44

, nare forekommer i 1 rute):

C; ',.,---phroditum (8:2), Lycopodium selago Salix glauca (8:

(8:1), Selaginella selaginoides (1:1); Alchemilla alpina
Jhra (2:1), Cirsium heterophyllum (1:1), Cystopteris fragills

palustre (1:+), Fi1lpendu1a uimaria (2:1), aleracium  syl-
iiaea borea1i3 (5:+), Me1andrium rubrum (7:1), ?aris qua-

j.zil-_; I PtiIidiumaquilinum(3:1),Ranunculus acris (2:1),Rubus
3te11ariaa1sine (2:1), Valeriana sambucifolia(1:1);Agros-

A. tenuls (2:1),Calamagrostispurpurea (1:2),Carex ni-
Yaglnata(2:1).

D, (1:1), Sryum pseudotriquetrum (1:1), 011gotri.chum
(1.L), Philonotis seriata (1:1), P1agiomnium medium (1:1), RhY-

tid.t2~-, trlquetrus(1:1);Sphagnumangustifollum(8:1),S. squarrosum
neeslana (8:1), C. trichoman1s (9:1), Cephaloziella spp.

(5,Yx graveolens(2:1),LophoziasudetJ.ca (1:1),Porellaplaty-
li catraria islandica (8:1), Cladonia cornuta (9:1), C. digita-



Nephroma arcticum (8:1).



Tabe11 14. Torrere edellauvskog. Alle ana-
Lyser er fra Heggjenes N for
Seljordsvatnet.

Rute nr. 1 2 3

Høyde over havet (m) 180 180 200

Helning 40 30 40

Eksposisjon S S SSE

TA 9 6 9
TB + 2 0
TC + 2 1
TD 0 + +

TE 10 6 8
TF 0 3 2

A Acer platanaides 1 2 5
Betula verrucosa 2
Corylus avellana 5
Fraxinus excelsior 3 3 2
Populus tremula 3 4 3
Sorbus aucuparia 3 1
Tilia cordata 5 4 5
ULmus g/abra 3 1

3 Corylus avellana 1.
Fraxinus excelsior L 3
Sorbus aucuparia
Tilia rordata 1

C Acer platanoides + 1 1
Corylus avellana + +
Fraxinus excelsior 1 L L
Populus tremula + +
Rosa sp. 1
Sorbus aucuparia 3. 1 L
Ulmus glabra

Astragalus glycyphyllus 1
Campanula cervicarla1
C. percicifolia 1 1 1
C. rotundifolia /.
Cystopteris fragills 1
Epipactis helleborine 1 1
Fragaria vesca 1 I.
Geranium robertianum 1
Hepatica nobilis 1 1 1
Bieracium umbellatum 1 1 1
Lactuca auralis
Lathyrus montanus L
L. niger 1 1 1
moehringia trinervia 1 1
Origanum vulgaxe
Polygonatum odoratum
Polypodium vulgare
Pteridium aquilinum2 L
Satureja vulgaris L 1 1
Solidago virgaurea 1 1
Vicia sepium 1 1 1
Viola riviniana 1 L 1

C Brachypodium sylvaticum 1 1
Carex digitata i L L
C. pairaei 1
Melica nutans 1 1 1
Poa nemoralis 1 1 2

D Anomodon viticulosus 1
Bryum flaccidum 1 L L
Encalypta streptocarpaL
Eurhynchium pulchellum 1 L 2
Homalothecium sericeum L L
Sypnum cupressiforme 1
Mnium stellare. 1 L
Pohlia cruda 1 L 1
PoLytrichum juniperinum 1

Karplanter 21 25 30
moser 4 8 5
Lav 0 0 0

Totalt antall arter 25 33 35



TabelL 15, Ekstreme rabbesamfunn. Alle analy-
ser er fra Lavalpin sone i Grun-

ningsdalen.

Ruta nr. 1 2 3

HOyde over havet (m) 1080 1080 1040

Helning 10 20 LO

Eksposisjon SSE. S W

TA 0 0 0

TB 0 0 0

TC 2 3 2
TD 7 8 5

TE L + +

TF 2 1 4

C Arctostaphylos alpina 1 2

Setula nana

Ca1Luna vulgaris 1 i.

Empetrum hermaphroditum 2 2 2
Loiseleuria procumbens 3 4 2

Lycopodium selago I.

Vacciniumuiiginosum 1 1 2
V. vitis-Ldaea 1 1

Juncus trifidus 1 1 2

D Orthodicranum montanum 1

Pohlia drummondli+nutans 1
Polytrichum juniperinum 1

P. pill.ferum 1 1 I

Raccmitrium Lanuginosum 1

Chandonanthus setlformis 1

Cechalcziella spp. 1

Lophozia ventrioosa L

3pheno1obus minutus 1

Alectoria ochroleuca 5 5 3

Cetraria cucullata 1 3 I

C. dellsei L
C. ericetorum 2 2 2

C. ..slandica .

C. ni..valls 3' 3 4

Cladonla arbuscula 1 2

C. bellidlflora 1

C. c-arneola 1

C. cocoiera L I 2

C, floerkeana I

C. gracilis I
C. macropnylla 1
C. macropnyllodes I
C. metacoral1LferaL

C. mitis 1 L
C. pleurota L
C. pyxidata coll. 1 1 .

C. ranql.ferina L 1 2
C. squamosa I 1 i
C. stellaris I 1 2
C. sulpnur1na 1
C. unclalLs 1 1 2

Cornicularla divergens 2 2 2
D Sphaerophorus fragilis l

S. globosus L

Karplanter 6 8 6
ioser L L 9

Lav 14 17 20

Totalt antall arter 21 26 35



Tabell 16. mer beskyttete rabbesamfunn. Alle
analyser er fra lavalpin sone i
Grunningsdalen.

Rute nr. 1 2

Søyde over havet (m) 1080 1220 1230

Selning 10 15 20

Eksposisjon ENE SE ENE

TA 0 0 0
TB 0 0 0
TC 6 7 7
TD 9 2 7

TE + 2 0
TF 0 + +

C Picea abies

Arctostaphylos alpina 2

Calluna vulgaris 4 3
Empetrum hermaphroditum 4 4 5
Loiseleuria procumbens 1 L 1
Lycopodium selago
Vaccinium myrtillus 1 3 3
V. u1iginosum 2 2
V. vitis-idaea 1 ;

Gentiana purpurea
Rubus chamaemorus

Carex bigelowii
Deschampsia flexuosa
Juncus trifidus

L
1 3 2

1 1

D Dicranum fuscescens 1
D. scoparium L 2
Orthodicranum montanum 1
Pohlia drummondil+nutans 1.
Polytrichum juniperinum 1 L

Barbilophozia floerkei i. L
3. lycopodioides 1
Lophozia ventricosa1 1
Ptilidium cillare 2 1 1

Cetraria cucullata
C. ericecorum L 1 2
C. islandica 5 3 5
C. nivalls L 1 L
Cladonia arbuscula 2 1 1
C. bellidiffora 1 1
C. carneo1a 1 1 1
C. turcata L 1 1
C. gracilis1
C. mitis ; 1 1
C. pleurota 1
C. pyx1data coll. 1 1 L
C. rangiferina 1 1 1
C. stellaris 2
C. sulphurina 1
C. uncialis 1 1 1
Karplanzer 9 8 9
moser 3 7 6
Lav 11 11 15

Totalt antall arter 23 26 30



TabeLl 17. SlAbardominerte heisamfunn. Afle
analyser er fra lavalpin sone t

runningsda1en.

Rte ur. 1 2 3

RiJyde over havet (m) 1100 1070 960

de1ning 15 25 35

Eksposist SSW NNE

TA 0 0 0
TB 0 0 0
TC 8 9 7
TD 6 + 6

TE +i. 1
TF + 0 0

Sorbus aucuparta 1

Empetrum hermaphroditum 2 L
Junioerus communis 1
Lycopodium alptnum 1

hyllodoca caerulea 2
Vaccinlum myrtillus 5 5 5
V. u1Iginosum 3 3 1

CornUs suecIca 3 1 3
Dryopteris assimilis 1.

Gentiana purpurea
dieractum a1pinum 1
malanthemum btfoiium 2
Rubus chamaemorus i 1
SoLidago vtrgaurea 1 I
Trtentalls europaea i 1 1

Anthoxanthumodoratum 1.

Carex bigelcwil 1
C. brunnescens 1
Deschampsia flexuosa 3 4 4
juncus trifidus i.

Nardus stricta 2

Brachythecium starkei 2
Dicranum fuscescens 1 /
0. scoparium 2 1 1
Plagiothecium curv.+dent.41aet. 1 1
21eurozium schreberi 1
Pchila drummondii+nutans 1 1
Polytrichum commune
7. formosum

_

•

uniperinum

7, ,t,-!= t1.7m 2
Tetrphis Dellucida

phagnum russowil 2

Sarbtiophozia floerkei 2 3
7, lyoopodicides 3 4
Sazzania tricrenata
Calypogala tntegristipula 1
C. neesiana 1. 1
Cephaloria spp.
CephaIoziella spp.
7Urzia trichoclados 1
I,ophczia ventricosa 1 1 1
mylIa taylorii

Cstraria islandica
CIadonia arbuscula
C. beLlldif1ora

cornecla
C. cuccIfera
C. ecmocyna
C. f.i.mbrtata
C. furcata
C. mitis
C. pleurota
C. pyxidata coll.
C. rangiferina

stellaris
C. unclalls

2"

L
1

I I
L L L
1 1

1

Nephroma arcticum





:.a.rplanter 7 17 11




1.3 5 16
tar 9 4 13

TotalO antall arcer 29 26 40



Tabe11 18. Rabbesivheier. Alle analyser er
fra mellomalpin sone i Grun-
ningsdalen.




Rute nr. 1 2 3

Høyde over havet (m)

Helning

Sksposisjon

1300

5

W

1310

15

NNW

1260

10

Sw

TA 0 0 0
TB 0 0 0
TC 7 4 8
TO 8 5 5

TE 0 + 0
TF 1 4 2

C £mpetrum hermaphroditum




2 1
Lycopodium alpinum 1 3




L. selago





Vaccinium myrt111us 2 1 2
V. vitis-idaea




i.

Solidago virgaurea




1
Trientalis europaea




1

Carex bigelowil




1
C. brunnescens 1




1
Deschampsia flexuosa 3 I. 4
Juncus trifidus 5 4 5

D Dicranum fuscescens





D. scoparium i 1




Klaeria starkei




1 .
Pohlia drummondli+nutans 1 2 _ 1
Polytrichum commune




1




Barbilophozia floerkei 1 L 3
B. hatcheri 1




2
B. 1ycopodioides




1
Cephaloziella spp.




1
Diplophyllum taxifollum




1.




Gymnomitrion concinnatum




1




Lophozia ventricosa 1 1




Marsupella brevissima





Cetraria dellsei




4




C. islandica 5 1 2
Cladonia arbuscula 2




1
C. bellidiflora L 1 L
C. coccifera 1 1




C. crispata 3.




C. furcata




2
C. gracills .1




1
C. metacorallifera





C. pleurota




1 1
C. pyxidata coll. 1




3.
C. squamosa 1. 1. 1
C. sulphurina





Stereocaulon sp.





Karplanter 5 6 9
Moser 6 9 8
Lav 10 7 8

Totalt antall arter 21 22 26



Tabe11 19, =-?,n,lle,_asamfunn. Ruter 1-2, pinnsk)egg-stivstarrhei. Rutar 3-4, Fjel1marikå-

-snoleler. Ruter 5-6, Storbregne- og høgscaudedomlnerte snm1eLer. Ruter 7-

9. musaresnolaLer. Ruter 9-10: mosesnm1e1er. Alle analyser fra Crunningsdalen.

Ru, nr.

HeJyde (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1280 1340 1050 1290 950 1030 1050 1080 1110 1120

5 3030 LO 35 35 25 30 25 20

SW 33E SSw NNE NNW NNE N ENE NE NNE

Heln1ng

Ekspost3j,n.

TA O 0 0 0 C 0 0 0 0 0

TB O 0 0 0 + 1 0 0 0 0

TC 9 8 3 9 9 8 6 6 + +

T0 2 3 + 4 1 3 8 7 5 7

TE O + 1 + 1 + + 1 3 1

1 1 1 1 + 2 2 1 2 2

C Empetru. F.-kaproditum 1 2 2 1 1 1

Lycnped1,,n ,,l,p,...num 2 1 1

L. selawL 1

SaLix h..errace 2 4 5.

S. 1,,ipp,.,Pipm 2 1

VaccinLuz, mytt12,1us 3 2 1 I 1 1 1

AlcheolLIa elptha 2 5 1 2 2

Athyr1um dlltentifoLium 1 1 5 5 2 1

Cornue sJucc.,ca 1 1

Cryptograrlm crispa /1 L

Gentiana puxp,.;_r ,3a 3 3 2 2 i. 2 L

0napha.11fl, $upLnum1 2

Gymnocm dryactertA 1
1

	 L

Rubus ,n,,,,eocrus I . 1

Rumw.rx ,,,,,(.,r 2 2 L 3 L /

Soildrrjp v1pgaure62 1 1 1 1

TrienteU,. europaea ; 1 1 1 1 1 1

Anthoxar cdcratum 2 3 2 2 1

Carex b.r.,J1i.j. 1 1 2

1 1 L 1 1 2 2 1 *

Deschamp,,,ra 2...expos,1 2 3 5 4 2 2 3 3 i 1

Juncus' r=pi.(:Idus 2 11 L

5 5 1 3 1 2

D 3rachy7:,1,1, st:arkei 1 / 3 1

Cmnp,tpmum r_e,t.zuganum 1 3 2

Dic_rarr,11, ic"tromaIla L I.

alcrs.n:w. ,,fl,,. 1 1 1 L 1 1

Or epano (Ouu ncinatus 1 / 1

1 4 5 4 i

011go 1 G:2,,,M )1ffircynicum 1 1 1

P1agiPtur curvent.4,1aet. 1 1 L 1 L 2 1

Pc1111p. d.-P-Pmnpndi.i.+nutans I L 1 1 L 1 1 1 1 1

Polytrm commune 1 1 2 2 I

P. :form,,3 1 1

P. j..L(P".),(p 1. I

P. 5exarlTi ( ,,,e 1 / 2 3 2 5

Ant.11, juratzkana 1 1

Barb110pile,z14 Elmerkei 3 2 1 1 1 1 4 ; 2

17=adoides1 2 1 1 1

Caph.lopH, , pp. 1 1 1 1 1 /

Ce96,9.I;( 39. 1 i 1.

1 1 L 1 / 1 ;

Mar9up,jr„,, 6r,visima. 1 1 3 4

D moer:61, '.l2 1 1 2 I 1

PLeurac12 .lbsscens 2 4 2

Cat,. L-.71,,,4i,-, 2 L L 1 1 1

C1.3,7,1mn(r ..,(,,,ppla 2 11

11,n141dIfippa 1 L 1. /

0. ,.(,,n,n)., 1 ; 1 1

C. CQC;:j,. 1. 1 1

C. ,C,.. 2 L 1
c. fuz,:,... 1 L il

L 1

C. py,J.,,t, -...',11. / L 1 1 / L

C. .sq~,,,,,,E, 1 I /

10 14 23 18 13 20 19 17 3 3

Mcsr 5 LO 13 14 17 14 1.9 12 9 13

Lav 9 9 7 5 0 2 7 4 0 1

Cotalr ,-,...0.t,2,1 ,,,ter 23 33 43 37 30 36 45 33 12 17

bare forekommer i. 1 rute):

3: 18,ppanum (6:2), Sarbus aucuparia (5:1).

C. cnerulea (9:1), 3a11x glauca (6:3), Vaccinium uliginosum (3,3), V. vit4.s-

Campanula rotundifolla (3,1), Chemaenerion angusti.follum (3,1), Dryop-

ter (5:1), Spilablum anagaIlldifolium (7,1), E. hornemann11 (6:1), Gera-

n= ,y'.va,(.(Prcum (6,1), Bieracium syLvaticum (3,1), Malanthemum bifolium (3,1), Mel-

ampyr',.1," ')7,,tr,se (3:1), Melandrium rubrum (3,2), Oxalls acetosella (5,1), Polygonum

Potentilla erecta (3,1), Ranunculus platanifolius (6:1), Saxifraga

Sibbald1a procumbens (4,1), Thelypteris phegopteris (6,2), Vio1a

, Carex lachenalil (7,1), C. magellanica (2:1), Eriophorum vaginatum

M11ium effusum (6:1), Ph1eum commutatum (6,1), Scirpus

(2:1).
D, Ithyphylia (7:1), Brachytheclum reflexum (6,1), Dicranum fuscescens (5:1),

Drthodicranum montanum (3,1), Plagiothecium cavifolium (5:1). P. pi.-

11-Leruu ,(3(1(, 3:ohl1awahlenbergil (9:1). Polytrichum alpinum (4:3), ?. juniperinum

(3,1), P, longisetum (7:1), P. atrirtUM (2,1), Racomitrium fasciculare (5:1), Rbizo-
mnium ,,,,udapunctatum (6,2); Sphagnum compactum (2:1), S. nemoreum (2,3), S. russou-

11 (2:1) , ,:;(ymnomIcrion conc1nnatum (10,2), Harpanthus flotovianus (6,1), Lophocotea

he0,Pmphyl1a (6:1), Lophozia obtusa (5,1), L. sudetica (10:1), Marsupella condensata

(10:1H. Scapa.nla paludicola (6:1), S.-sp. (10:+), Cladonia fimbriata (3,1), C. ran-
(3:1,, C. uncialis (7,1), Stereocaulon sp. (4,1).
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