KONTAKTUTVALGET FOR VASSDRAGSREGULERINGER,
UNIVERSITETET I OSLO

Jon Bekken
LIFJELL
FUGL OG PATTEDYR

OSLO

i

1981

RAPPORT

30

REGISTRERING AV VERNEVERDIER I DE 10-ÅRS VERNEDE VASSDRAG
Stortinget behandlet i april 1973 verneplan for vassdrag.
behandlingen ble vassdragene delt i følgende grupper:

Ved

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 vassdragene 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 Sperstadutvalget 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 ny:tes som selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging.

Miljøverndepartementet

Oslo, 18.12.1980
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SAMMENDRAG

En kvalitativ
er foretatt
deler

registrering

av fuglefaunaen

ved linjetaksering

av området

i 1980.

er innarbeidet

dyrdelen

på opplysninger

Typiske

bygger

fuglearter

beskrevet,
else

og arter

i de ulike

192 fuglearter

av disse hekker
i Arnesbukta

området

Ved vurdering

forekommende

er spesielt

er påvist

registreringer.
canadagås,

av områdets

behandlet.

tidligere.

ca. 120

Ca. 70 arter

som særlig er registrert

Våtmarker

i østre del av

som overvintringsområder,
kvinand

verneverdi

store artsantall

og store spennvidde
Også spesielle

særlig

og toppand.

som ornitologisk

arter.

er kort

for sin utbred-

innen området,

vekt på funksjon
av sårbare

habitat

hvor det fra 1973 har foregått

har også betydning

for sangsvane,

Særlig patte-

fra lokalkjente.

og trekkgjester,

ved Norsjø,

ornitologiske

i rapporten.

eller har hekket

er altså streif-

i de ulike

data og opplysninger

som synes å ha grensen

i undersøkelsesområdet

Tilsammen

og observasjoner

Publiserte

fra lokalkjente

i Lifjellområdet

er det særlig

typeområde,

områdets

i habitater

delområder

lagt

og forekomst

er nærmere

diskutert.

Jon Bekken

INNLEDNING
Undersøkelsen ble utført etter oppdrag fra og finansiert
av Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet
i Oslo. Feltarbeidet ble utført av prosjektassistent Svein
Grønvold og undertegnede i perioden 31. mai - 8. juni 1980.
Henning Dunker laget i 1966 en samlet oversikt over fuglefaunaen i distriktene Tinn, Hjartdal og Notodden (Dunker
1966). Vinteren 1973-74 takserte Morten Rask Arnesen og
Arild Omberg overvintrende vannfugl i nederste del av Bøelva
som en del av en semesteroppgave ved Telemark Distriktshøyskole i Bø.

De laget også en sammenstilling av fugle-

observasjoner fra Årnestangen/-bukta ved Bøelvas utløp i
Norsjø (Rask Arnesen og Omberg 1974). De to har også
publisert observasjoner fra Årnestangen og Lifjell i tidsskriftet Oriolus (Norsk ornitologisk forening, avd. Telemark).
Rask Arnesen (1977) har laget en oversikt over fuglefaunaen
i Lifjell inkludert perifere områder som Årnestangen,
Bråfjorden og Semsøyene.
I 1977 foretok Asbjørn Sollien og Tore Sætre ornitologisk
befaring for Kontaktutvalget og kom med forslag til videre
undersøkelser i området (Sollien og Sætre 1977).
Særlig når det gjelder pattedyrdelen av denne rapporten,
har viltnemndformennene Olav Hefre (Notodden) og Kjetil K.
Flatland (Hjartdal) bidradd med viktige opplysninger.
Erlend Rugtveit har gjennom to tiår fulgt med i fuglelivet
ved Akkerhaugen og har sammen med Morten Rask Arnesen stilt
en rekke upubliserte data til rådighet. Sigmund Tvermyr har
også bidradd med en del opplysninger.

Feltarbeidet til to hovedoppgaver ved Zoologisk Institutt,
Universitetet i Oslo er i perioden 1977-80 utført i
området, Trond Braadlands undersøkelse av beverbestanden i
Heddøla, og Bjørn Bjørnsens undersøkelse av rådyrs vinterhabitatvalg i Flatdal.
Biotopbilder fra området og primærdata fra linjetakseringer
finnes ved Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer,
Universitetet i Oslo.
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OMRÅDEBESKRIVELSE
Be1ig3enhet
Det undersøkte området omfatter deler av kommunene Bø,
Hjartdal, Notodden, Sauherad og Seljord i Telemark.
Området består av flere hele nedbørfelt og deler av nedbørfelt og er begrenset i sør, vest og nord av riksveiene
henholdsvis mellom Bø - Seljord, Seljord - Åse og Åse nordenden av Heddalsvatnet. I øst går grensen langs
Heddalsvatnet og riksveien mellom Gvannes og Gvarv.
Arealet er ca. 600 km2, og det sentrale området består av
et platå, 700-800 m o.h., med fjelltopper opp til 1415 m o.h.
(Mælefjell) i de vestre partier. Laveste punkt er Bøelvas
utløp i Norsjø sør for Gvarv, 15 m o.h. (Kontaktutvalget
kraftutbygging - naturvern 1971).

Regional karakteristikk
Naturgeografisk regionindelning av Norden (1977) klassifiserer undersøkelsesområdet til type 33a, Forfj(.Llregionen
med hovedsakelig
og Telemarks

nordlig

boreal

vegetasjon,

øvre Setesdals

skogsområder.

Karakteristisk er ganske store
topografiske kontraster på prekambriske bergarter av
Telemarksformasjonen. Vegetasjonen består av noe mer glisne
barskoger med økende innslag av bjørk i forhold til den
lavtliggende blandingsskogregionen (type 19) langs kysten.
Vi finner mye moserik granskog i søkk og på dyp jord, smalkronet furu lokalt på rabbene og et kraftig utviklet bjørkebelte. Lavlandsbjørk Betula verrucosa forsvinner og
erstattes av vanlig bjørk B. pubescens som i høyden går over
i fjellbjørktyper.
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Berggrunn

Området ligger innenfor Telemarksgruppen i det sørøstnorske
grunnfjellsområdet (prekambrium). Selve Lifjellmassivet
består av kvartsitt, med konglomerater i sørkant og langs
Grunningsdalen/Mjella-dalføret. Kvartsitt er den sureste
(næringsfattigste) bergart vi har. I undersøkelsesområdet
ellers finnes granitt og gneisgranitt. Sør for Bråfjorden
ligger et lite område med eruptive dypbergarter, og i nordvest ved Ambjørndalen edelkøvskogreservat finnes også innslag av basiske bergarter og skifer (Holtedahl 1960,
Fylkesmannen i Telemark 1977).

Klima
Området føres til makroklimagruppe D, strålingsinfluert
maritimt klima. Vintrene er kalde, mens sommertemperaturen
er forholdsvis høy, men den avtar raskt med høyden. Normaltemperaturen i årets kaldeste måned er under -3°C, i årets
varmeste10-17°C. Arsnedbøren er på 700-1500 mm, og vegetasjonsperioden (over 6°C) er på 140-150 dager (Naturgeografisk
regionindelning av Norden).

Vegetasjon

Etter inndelingen til Sjørs i Naturgeografisk regionindelnin,q
av Norden (1977) ligger det undersøkte området i overgangen
barskogsregionen.
mellom boreo-nemoral sone og den nordlige
Ved Telemark Distriktshøyskole er det vegetasjonskartlagt en
del områder, særlig på Bø-sida av Lifjell.

For en samlet

botanisk beskrivelse av området, se Bendiksen og Halvorsen
(1981).

-
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-

Hjart 4a1

MaIrjell

Notodden
+

1415

Jøronzatten

Svalblartlarn
Jrnbu

Fig. 1. Områdets

beliggenhet

og oversiktskart.

-
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Fig. 2. Utsyn fra Løyningtjern

-

UTM ML 905 998 mot sørøst.

Fig. 3. Utsyn fra Raunelifjell MM 970 008 over Gavlsjå
mot sørvest.

-

Fig. 4.
Fra Skåråfjell ML 995 953
vestover mot Okslenut
(1120 m o.h.).

7

-

Fig. 5.
Bjørndalsåi ML 948 904.
Biotop for strandsnipe, fossekall og gjerdesmett.

Fig. 6. Fra Slåkja seter MM 881 009. Her er den ene
fellerekken for smågnagere satt ut.

-

8

-

Fig. 7, Fra brannflata i Heståsen NM 035 032.

Fig. 8. Arnesbukta sett fra Arnestangen NL 113 820
ved Bøelvas utløp i Norsjø.
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FUGLEFAUNA
Metoder, materiale
Den tid som var til disposisjon tillot ikke kvantitative
takseringer. I stedet ble kvalitative inventeringer og
befaringer lagt til de forskjellige habitattyper og best
mulig fordelt ut over hele undersøkelsesområdet. Størst
mulig utvalg av tjern, sjøer og elver i de forskjellige
høydesoner er undersøkt, og de to myrområdene av noen
størrelse ble krysset flere ganger.

Åtte områder innen de

typiske landskapstyper ble linjetaksert, tre av dem både
tidlig morgen og om kvelden.
Særlig for våtmarksområdene Årnestangen/-bukta og Semsøyene
er mange opplysninger om fuglelivet publisert tidligere, og
for de mer fåtallige artene har lokalkjente bidratt med en
rekke opplysninger.

Resultater og diskusjon
Fjellet
En liten, men fast stamme av fjellrype hekker i de høyeste
fjellpartiene. Denne bestanden sies å ha holdt seg forholdsvis bedre enn lirypebestanden, som i 1978/79 trolig nådde
et lavmål. Slettefjell blir betegnet som et av de bedre
lirypeterreng i området.
Det antas at heilo hekker svært spredt i de sentrale områder,
men konkrete hekkefunn foreligger ikke. Boltit hekket
trolig på Skåråfjell 1975. Fuglen spilte skadet. Arten ble
også sett i samme område 1976 uten indikasjon på hekking.
Bergirisk er sett under omstendigheter som tyder på hekking

-

på Mælefjell
gnagerår,

Under

1976.
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Fjellvåk

synes å hekke

mens det er mer usikkert

inventering

på Skåråfjell

av einer-dvergbjørkhei

vegetasjon

ble steinskvett,

enslige

graner

og bjørker,

Området

Fjelltrakten,
fattige

bilde

av

(960 m o.h.)

vi lirype,

og gjøk.
partiene,

Fuglesamfunnene

og erfaringsmessig

fullstendig

jern-

forekomster

På Raunelifjell

særlig de høyeste

søkt ornitologisk.

leside-

sivspurvhannene

(Fig. 3) registrerte

heipiplerke

(Fig. 4) i

trepiplerke,
hadde

i små-

hekker.

typer

og de syngende

holdt til langs et bekkesig.

steinskvett,

og ulike

løvsanger,

registrert.

ca. 5 km lenger nord

om jordugle

2. juni 1980

en mosaikk

spurv og sivspurv

fåtallig

kreves

er dårlig

under-

her er som regel individdet mye tid for å få et

av forekomstene.

Skogen
Bjørkebeitet
Ved linjetaksering

i området

2. juni var løvsanger
kom trepiplerke,
ble rødstrupe,
sivspurv
stedvis

rødstjert,

av Raunelifjell
uventet

under Skåråfjell

tallrikeste

og bjørkefink.
bokfink,

Bjørkeskogen

med innslag

gråtrost

den klart

jernspurv

påvist.

ved Jønnbu

av gran.

registrerte

art, dernest
I lite antall

gråsisik,

grønnsisik

var her noe oppbrutt
I lignende

vi i tillegg

og

og

skog i nordhellinga
rødvingetrost,

mens

nok ikke ble sett i bjørkebeltet.

Barskogen
Barskogen

i området

til prosentandel

er temmelig

gran/furu,

mosaikkpreget

alder,

tetthet

løvtrær.

Det viste

seg å være vanskelig

noenlunde

ensartede

områder

to områder:

med hensyn

og iblanding

av

å finne store,

for linjetaksering.

Vi valgte

Svalbjørtjern

- Vassbua,

1299, ca. 7 km sørvest
skog, furu finnes
dernest

ca. 400 m o.h., UTM NL 0994-

for Notodden.

i lite antall,

osp, rogn og selje.

del små hogstflater,
enger.

Skogtype

og av løvtrær

Terrenget

knauser

blåbærgranfinnes bjørk,

er småkupert,

med glissen

med en

skog og sumpige

Også hogstklasse-(alders-)messig

er skogen en

mosaikk.
Vi takserte

både morgen

og kveld,

være den klart tallrikeste
rødvingetrost
piplerke

og bokfink,

og grønnsisik.

både ved morgen-

Lenger

Flaggspett

ble registrert

for Seljord.

Blåbærgranskog.
nærmest

av åpen skog med stort innslag

nede dominerer

Også i dette
løvsanger,

granskog

løvskog

tre-

3 ganger

feltet

halvparten

8801,

Den

Slåkja

seter,

av furu og bjørk.

i hogstklasse

langs Grunnåa

5 og tett

og små sumpområder.

(tab. 1) var hyppigst

men bjørkefink

grønnsisik

fulgte

og i neste gruppe måltrost,

del av takseringsruta,

bjørkedominert

omtrent

Deretter

seg å

ca. 600-700 m o.h., UTM ML 8498-MM

ca. 5-9 km nordøst
høyereliggende

(tab. 1).

viste

og kveldstaksering.

Grunningsdalen,

er preget

art

og løvsanger

hadde nesten

av denne hyppigheten

registrerte

samme antall.
forekom

fugl
Med

trepiplerke,

og bokfink.

Det mest påfallende
er kanskje

trekk ved fuglefaunaen

det lave tallet

undersøkelser

for rødstrupe.

i lavereliggende

for arten vært ca. 12-20

granskog

(Fremming

i område A og B
Ved tidligere

har dominansprosent

& Slagsvold

1967, Bekken

1979), mens den her er 3,6 og 1,6%.
I område A merker
trost.

vi oss også det høye tallet

Aldersvariasjonen

takseringsløypa
Interessant
områdene,

på skogen

synes å virke

mens bjørkefink

langs det meste

tiltrekkende

er det også at bokfink

for rødvinge-

på denne

er like vanlig

av
arten.

i de to

øker fra 2,2% i det lavereliggende

til 20,5% i det høyereliggende

feltet.

-
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Tabell 1. Dominansforhold i fuglefaunaen i tre barskogsdominerte
områder i Lifjell, 1980.
Svalbjørtjern - Vassbua 31.05. og 01.06.80 (139 registreringer)
Løvsanger
Rødvingetrost
Bokfink
Måltrost
TrepipLerke
Grønnsisik
Jernspurv
Kjøttmeis
Svarttrost
Svarthvit fluesnapper
Flaggspett
Rødstrupe
Bjørkefink
Grå fluesnapper
Gråtrost
Fuglekonge
8 andre arter

Phylloscopus trochilus
Turdus iliacus
Fringilla coelebs
Turdus philomelos
Anthus trivialis
Carduelis spinus
Prunella modularis
Parus major
Turdus merula
Ficedula hypoleuca
Dendrocopus major
Erithacus rubecula
Fringilla montifringilla
Muscicapa striata
Turdus pilaris
Regulus regulus

23,0%
10,8%
9,4%
6,5%
5,8%
5,8%
5,0%
5,0%
4,3%
4,3%
4,3%
3,6%
2,2%
1,4%
1,4%
1,4%
5,8%
100,0%

Grunningsdalen 06.06.80 (127 registreringer)
Løvsanger
Bjørkefink
Trepiplerke
Bokfink
Grønnsisik
Munk/hagesanger
Rødvingetrost
Rødstjert
Grå fluesnapper
Linerle
Måltrost
Gråtrost
Rødstrupe
Gråsisik
Granmeis
Gjøk
6 andre arter

Phylloscopus trochilus
Fringil1a montifringilla
Anthus trivialis
Fringilla coelebs
Carduelis spinus
Sylvia atricapilla/S.borin
Turdus iliacus
Phoenicurus phoenicurus
Muscicapa striata
Motacilla alba
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Erithacus rubecula
Acanthis flammea
Parus morrlanus
Cuculus canorus

22,0%
20,5%
11,8%
9,4%
9,4%
3,1%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
4,7%
100,1%

Brannflata i Heddal 07.06.80 (16 registreringer)
Buskskvett
Trepiplerke
Steinskvett
Tornskate
Linerle
Vendehals

Saxicola rubetra
Anthus trivialis
Oenanthe oenanthe
Lanius collurio
Motacilla alba
Jynx torquilla

62,5%
12,5%
6,3%
6,3%
6,3%
6,3%
100,2%

- 13 -

I tabell

2 er det satt opp en sammenligning

sjonsforhold
nord

i område

for Lifjell

i 1979

hvor en tilsvarende

(Bergstrøm

viser omtrent

B og i et område

1980).

mellom

domina-

ved Sjåvatn

undersøkelse

Spurvefuglfaunaen

ca. 30 km
fant sted

i de to områdene

lik sammensetning.

Tabell 2. Sammenligning mellom spurvefuglfaunaen i blåbærgranskog
i Lifjell, 1980 (600-700 m o.h.) og i blåbærgranskog iblandet
ca. 20% fattigmyr i Sjåvatnområdet, 1979 (750-850 m o.h.)
ca. 30 km lenger nord.
Lifjell
Løvsanger
Bjørkefink
Trepiplerke
Grønnsisik
Bokfink
Rødvingetrost
Rødstjert
Granmeis
Gråtrost
Måltrost

Phylloscopus triochilus
Fringilla montifringilla
Anthus trivialis
Carduelis spinus
Fringilla coelebs
Turdus iliacus
Phoenicurus phoenicurus
Parus morrlanus
Turdus pilaris
Turdus philomelos

C. Brannflata

i Heddal

(UTM NM 0302-0505)

(fig. 7).

brant

i august

ble tatt ut slik at bare tørre
kuperte

landskapet.

Dominerende

av bjørnemose
fugletettheten
buskskvett

lav.

(tab. 1).

fra rotvelter

og tørre

småtrær

rundt sanq trepiplerkehannene
grønnsisik.

i Heståsen

står spredt

har funnet

virke

i det litt

sted, slik
finnes.

og store flater er dekt

I et såvidtgoldt

område

Den klart dominante

Uventet

25,0
14,0
8,5
12,0
8,5
2,5
2,0
4,0
3,0
2,0

Alt salgbart

og mineraljord

er geitrams,

og levermoser.
være

1976.

En del erosjon

urteplante

22,0
20,5
11,8
9,4
9,4
2,4
2,4
1,6
1,6
1,6

Et stort område

småtrær

at flater av bart fjell, blokker

Sjåvatn

art var

nok sang en vendehals
langt ute på flata.
tett, dernest

vil

bokfink

intenst
I kanten
og

- 14 -

Lavlandsløvskog
Mer eller mindre
vassdragene
gunstige
partier

ren løvskog

som omkranser

liene, gjerne
helt

området,

ved Flatsjå

undersøkt

øyene ved Notodden
Norsjø

Våtmark-

og for våtmarker.

(Fylkesmannen

i Telemark

gråorskog.

Området

at bokfink,

løvsanger

meis

(tab. 3).

og løvskogsområdet

for edelløvskogsved Bøelvas

er også planlagt

morgen

og kveld,

og gråtrost

for sivspurv,
I kantsonen

dominerer,

svarthvit

mellom

I den sørøstvendte

løvskogdominerte

vesentlig

morgen

viser

og med omtrent
og blå-

og dyrket mark

2. juni 1980.
lia ved Raudkleiv

(200-300 m o.h.) ca. 4 km nord for Bø sentrum
og kveld.

Langs

ble linje-

takseringsløypene

inngår en god del dyrket mark og noen felter dominert
barskog.
Bokfink

Hele

hagesanger
løvtrær

26 spurvefugler

var klart

dominant,

og løvsanger

gir reirplasser

due, svarthvit

fluesnapper,

må antas å hekke

I ei lignende
m o.h.),
på dagen.

vestvendt

strekningen
Løvsanger

dernest

grønnsisik,
Innslaget

(reir med unger),

rødstrupe,

av store, gamle

for en rekke hullrugende

svartspett

av

og 6 andre arter ble påvist.

(tab. 3).

Vi registrerte

kattugle

i

vernet

fluesnapper

løvskog

sang en rosenfink

foretatt

utløp

er lite, og de få registreringene

ute på Årnestangen

taksering

Sems-

1977 og 1979b).

ble linjetaksert

tettheten

På grunn av

ble ingen av disse

Arnesbukta

løvskog

Årnestangen

halve

vernet.

er med i både plan

med tilhørende

under-

(UTM ML 786 997) og Ambjørn-

som var til disposisjon,

ornitologisk.

reservater

To edelløvskog-

av det definerte

(UTM MM 777 062), er foreslått

den korte tiden

langs hoved-

og i de lokalklimatisk

sør og vestvendt.

i vest og i utkanten

søkelsesområdet,
dalen

finnes på flatene

fugler.

flaggspett,

stær og fem meisearter.

skog-

Også

i området.

li nordøst

Reinstøl

for Seljord

- øverland,

var klart dominant,

(ca. 300-500

takserte

vi midt

mens munk, hagesanger

-
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Tabell 3. Dominansforhold i fuglefaunaen i tre løvskogsdominerte
områder (se også teksten).
A. Område Randkleiv 02.06. og 03.06.80 (178 registreringer)

Bokfink
Grønnsisik
Rødstrupe
Hagesanger
Løvsanger
Gråtrost
Fuglekonge
Svarttrost
Måltrost
Rødvingetrost
Granmeis
Svartmeis
Kjøttmeis
Svarthvit fluesnapper
Gulspurv
Flaggspett
Ringdue
15 andre arter

Fringilla coelebs
Carduelis spinus
Erithacus rubecula
Sylvia borin
Phylloscopus trochilus
Turdus pilaris
Regulus regulus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Parus montanus
Parus ater
Parus major
Ficedula hypoleuca
Emberiza citrinella
Dendrocopos major
Columba palumbus

15,7%
8,4%
7,9%
7,9%
6,7%
5,1%
4,5%
3,9%
3,4%
2,8%
2,8%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
17,4%
99,7%

B. Reinstøl - øverland 06.06.80 (45 registreringer)
Løvsanger
Munk
Hagesanger
Bokfink
Måltrost
Rødstrupe
Jernspurv
Grønnsisik
Gransanger
Gråtrost
Svarttrost
Stjertmeis
Granmeis
Kjøttmeis

Grå fluesnapper
Fuglekonge
Flaggspett

Phylloscopus trochilus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Fringilla coelebs
Turdus philomelos
Erithacus rubecula
Prunella modularis
Carduelis spinus
Phylloscopus collybita
Turdus pilaris
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Parus montanus
Parus major
Muscicapa striata
Regulus regulus
Dendrocopos major

28,9%
13,3%
8,9%
6,7%
6,7%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
99,7%

C. Årnestangen 01.06. og 02.06.80 (53 registreringer)
Bokfink
Løvsanger
Gråtrost
Sivspurv
Svarthvit fluesnapper
Blåmeis
Grønnsisik
Stær
Hagesanger

Fringilla coelebs
Phylloscopus trochilus
Turdus pilaris
Emberiza schoeniclus
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Carduelis spinus
Sturnus vulgaris
Sylvia borin

22,6%
20,8%
18,7%
11,3%
7,5%
7,5%
3,8%
3,8%
3,8%
99,8%
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og bokfink

også ble hyppig

overvekten

av sangere

registrert

skyldes

(tab. 3).

ganske

sikkert

Den sterke

takseringstids-

punktet.

Våtmarker
Elver og bekker
Fossekall

og strandsnipe

har tilhold

over en viss størrelse
hekkende
Arnesen

flere steder ved Bøelva
1978).

og bekker,

Trolig

Erlend

med mat i nebbet
Sauherad.

elvene,

hekker

Rugtveit

Vintererle
de seinere

og åer

er funnet
årene

(Rask

den også ved andre egnede

(pers.medd.)

elver

så i 1978 et individ

ved en bekk som renner ut i Bråfjorden,

Dunker

(1960b) fant isfugl under omstendigheter

som tydet på hekking
Stokkand

(fig. 5).

ved alle bekker

ved Heddøla

antas å hekke
f.eks. Heddøla

i 1959

i lite antall
og Saua.

(se artsomtalen).

langs de stilleflytende

Se også avsnittet:

Spesielle

våtmarksområder.

Myrområder
Det finnes bare to større myrområder:
myrene
bredden

ved Slåkåvatn.

Ellers

finnes

f.eks. ved Løyningtjern

vatn.

synes skogsnipe

Ellers

men bestanden

(Fylkesmannen
2 varslende

To såerlepar

myrene

oppholdt

varslet

ble notert.

og Sætre

1979a).

(fig. 2) sør for Slåkåpå små skogsmyrer,

for myrer

i Telemark
vi

del og 1 par på Rullemyra

seg i området,

på den sentrale

En sivspurvhann

men varslet

del og 2-3 par

sang også.

(1977) sies trane å mellomlande

i trekktidene.

traff

4. juni 1980 registrerte

på den sentrale

En grønnstilk

buskskvett
Sollien

vipepar

langs

liten.

er med i verneplanen
i Telemark

og

PA slike steder

å ha tilhold

må være temmelig

Stavsholtmyrene

ikke.

små myrbremmer

av tjern og sjøer noen steder.

vi på såerle,

i vest.

Stavsholtmyrene

Ifølge

på Stavsholt-

- 17 -

Myrene ved Slåkåvatn synes å ha en lignende fuglefauna.
øst for vannet varslet 1 vipe svakt 5. juni 1980, senere ble
2 individer sett i andre enden av vannet. Ifølge Rask
Arnesen (1977) hekket trolig 2 par viper 1976 og 1977, og
oppførsel tyder på at grønnstilk hekket 1976. Han nevner
også rykter om mulig trane-hekking ved Slåkåvatn, men tror
ikke at de kan medføre riktighet. Tilsammen 6 såerlepar og
5 sivspurvpar ble registrert rundt vannet og på myra i 1980.

Sjøer og tjern

Hovedinntrykket av området som helhet er en lav hekkebestand
av vannfugl. Riktignok er månedsskiftet mai/juni et tidspunkt da f.eks. endene er lite iakttagbare, men inntrykket
bekreftes av det andre har observert. Stokkand er trolig den
vanligst hekkende andeart, deretter kvinand og krikkand.
Slåkåvatn synes å være en av de bedre andebiotoper i området.
Det hekker lite måker
bare i Heddalsvatnet,
1977 (trolig årvisst)
hekker også på holmer
Rugtveit pers.medd.).

i området. Fiskemåke er funnet hekkende
Saua og Norsjø, og 3 par gråmåke hekket
på lensene ved Notodden. Denne arten
i Saua (Morten Rask Arnesen og Erlend
Strandsnipe er vanlig i hvert fall opp

til tregrensa.
Fiskeørn jakter regelmessig i de grunne delene av Heddalsvatnet, Bråfjorden og nordenden av Norsjø.
Vannfugler med litt mer begrenset forekomst blir behandlet
i neste avsnitt, under de respektive lokaliteter.

-

SpesieZle
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våtmarksomr(dder

Fem lokaliteter
som viktige

i utkanten

rasteplasser

av Lifjellområdet

under

og også som hekkeplasser

for spesielle

blitt viet mye oppmerksomhet
ble

Ornitologisk

laget november
Forening

for våtmarksområder
viktig

gjennom

arter.

som raste-,

i fylket,
hvile-

utløp

i Norsjø

er

årene og en samlet

1980 av Bø lokallag

(tab. 4).

seg ut

overvintringsområder

(fig. 8) ved Bøelvas

Arnestangen/-huka

artsliste

trekket,

peker

Området

av Norsk

er med i verneplanen

og blir her vurdert

og beiteplass

som svært

for trekkfugler

vår

og høst.
Ender og særlig

Største

legger seg.
06.11.73.

sangsvaner

Seinere

har tilhold

observerte

antall

i bukta

fram til isen

sangsvaner

er 117 ind.,

er antall på 90-100 individer registrert.

24.11.80 ble hele 150 canadagjess observert (Rune Bergstrøm
pers.medd.).
desember:
toppand

Også

store antall ender kan sees i november-

500 stokkand

07.12.76.

forflytter

17.11.74,

Etter hvert

vannfuglene

om våren

Årnesbukta,

om høsten

som forekommer

eller

opptil

krikkand.

Tilsammen

vaderarter

er observert

stokkand

bekkasin.

dernest

17 andearter,

i området.

toppand

og

Av ender er bare

Ett til tre par storspove

hekket

sannsynligvis

tangen.

å hekke

forsøke

av fiskemåke

hekker

4-5 par enkelt-

med hekkeadferd

Ett reirfunn

i

Det er stokkand

kvinand,

samme år ble et dverglopar
av flom.

Sauas

7 arter av gjess og 22

det samme gjelder

Et par rødstilk
Hettemåke

til,

i området.

hekker

årlig,

fryser

400 ender ha tilhold

700 individer.

antall,

funnet hekkende.

sannsynligvis

som Årnesbukta

130

andre steder.

kan opptil

i størst

Kun få våtmarksarter

19.11.76,

seg til isfrie deler av Bøelva,

utløp ved Akkerhaugen

I trekktida

200 kvinand

1977, og

sett ytterst

på

1977, men reiret ble tatt
hvert

av årene 1974-77,
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trolig hekking også seinere år. I 1975 hekket sivhøne, og
i 1980 observerte vi toppdykker med tre kvinandstore unger
1. juni. Ellers hekker årlig noen få par såerle, og sivspurven er tallrik i området (Fylkesmannen i Telemark 1979b,
Rask Arnesen 1977, 1977b og pers.medd., Rask Arnesen og
Omberg 1976).

Den nederste

del av Bøelva

er åpen det meste av vinteren og
danner en naturlig enhet sammen med ovennevnte område.
Vinteren 1973-74 ble overvintring av vannfugler undersøkt her
som ledd i en semesteroppgave ved Telemark Distriktshøgskole
(Rask Arnesen og Omberg 1974). Vanligste arter er sangsvane,
stokkand, kvinand, toppand og laksand. En undersøkelse av
kvinandas næringsgrunnlag (bunndyr) inngår også i den nevnte
semesteroppgaven.

I alt 44 bunnprøver ble tatt på steder
hvor arten hadde tilhold og som kontroll også andre steder.
Dybdeforhold og vegetasjon ble også kartlagt. I slutten av
desember 1979 ble en dvergdykker sett ved Håtveit sammen med
stokkand og kvinand (Erlend Rugtveit pers.medd.).

Sauas utløp i Norsjø

ved Akkerhaugen ligger bare 3-4 kilometer øst for de to foregående lokalitetene. I denne vika
har Erlend Rugtveit observert kull av storlom, toppand og
siland. Også canadagås ble funnet hekkende i nærheten i
1980. Dette er arter som ellers ikke er funnet hekkende i
Lifjell-området.

Sauas utløp fryser vanligvis seinere til
enn Bøelva/Arnesbukta. F.eks. sangsvanene har en tendens
til å pendle mellom de to områdene (Rask Arnesen og Omberg
1974).

-
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Tabell 4. Arter observert på Arnestangen pr. 25.11.80. Lista er
utarbeidet av Bø lokallag av Norsk Ornitologisk Forening.
Storlom
Horndykker
Toppdykker
Storskarv
Gråhegre
Canadagås
Grågås
Sedgås
Kortnebbgås
Tundragås
Snøgås, blå fase
Ringgås
Knoppsvane
Sangsvane
Gravand
Stokkand
Krikkand
Snadderand
Brunnakke
Stjertand
Skjeand
Knekkand
Taffeland
Toppand
Bergand
Ærfugl
Svartand
Kvinand
Havelle
Siland
Laksand
Fiskeørn
Hønsehauk
Spurvehauk
Fjellvåk
Musvåk
Myrhauk
Dvergfalk
Trane
Vannrikse
Sivhøne
Sothøne
Tjeld
Sandlo
Dverglo
Heilo
Tundralo
Vipe
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
Brushane
Rødstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Storspove
Småspove
Rugde
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Svømmesnipe
HettemAke
SildemAke
Gråmåke

Svartbak
Fiskemåke
Makrellterne
Ringdue
Skogdue
Tyrkerdue
Gjøk

Gavia stellata
Podiceps auritus
Podrceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Branta canadensis
Anser anser
Anser fabalis
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Anser caerulescens
Branta bernicla
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas strepera
Anas penelope
Anas acuta
Anas clypeata
Anas querguedula
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
Bucephala clangula
Clangula hyemalis
mergus serrator
Mergus merganser
Pandion haliaetus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo lagopus
Muteo buteo
Circus cyaneus
Falco columbarius
Grus grus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticuLa
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Scolopax rusticola
Gallinago gallinago
Gallinago media
Phalaropus lobatus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus marinus
Larus canus
Sterna hirundo
Columba palumbus
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus

Hornugle
Jordugle
Kattugle
Tårnseiler
Vendehals
Grønnspett
Svartspett
Flaggspett
Dvergspett
Tretåspett
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Sanglerke
Treprplerke
Heipiplerke
Gulerle
Vintererle
Linerle
Tornskate
Varsler
Stær
Nøtteskrike
Skjære
Kaie
Kornkråke
Kråke
Ravn
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Sivsanger
Gulsanger
Hagesanger
Munk
Tornsanger
Møller
Løvsanger
Gransanger
Svarthvit fluesnapper
Gråfluesnapper
Fuglekonge
Buskskvett
Steinskvett
Rødstjert
Rødstrupe
Blåstrupe
Gråtrost
Svarttrost
Rødvingetrost
Måltrost
Stjertmeis
Løvmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Bergirisk
Tornirisk
Gråsisik
Rosenfink
Dompap
Gulspurv
Sivspurv
Lappspurv
Snøspurv

alt 149 arter -

Asio otus
Asio flammeus
Strix aluco
Apus apus
Jynx turquilla
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Picoides tridactylus
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Alauda arvensis
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Lanius collurio
Lanius excubitor
Sturnus vulgaris
Garrulus glandartus
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus corax
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Acrocephalus schoemobaenus
Hippolais icterina
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Sylvia communls
Sylvia curruca
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Ficedula hypoleuca
Musciapa striata
R,Lgulus regulus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus pboenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Turdus pilaris
Turdus merula
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus montanus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Acanthis flavirostris
Acanthis cannabina
Acanthis flammea
Carpodacus erythrinus
Pyrrhula pirrhula
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
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111,u41,cund (Bråfjorden)

Norsjø,

og området

i Telemark.

ligger ca. 7 km oppover

er med i verneplanen

I motsetning

svært sjelden

være mangelfullt

undersøkt.

Av sangsvane

ble det vinteren

38 individer,
Av toppand

av canadagås

1979b, Rask Arnesen

Semsøyene

1976-77

observert

observert

er viktig

synes å

opptil

55 individer.
I januar 1981

(Fylkesmannen

og våtmarker

Området

Området

06.03.77.

av Heddalsvatnet)

både for edelløvskog

i distriktet

observert

1977, Rune Bergstrøm

(nordenden

1977, 1979b).

helt til.

65 og av stokkand

ble 61 individer

ble hele 124 canadagjess

for våtmarksområder

til andre våtmarker

fryser Nautesund

Saua fra

i Telemark

pers.medd.).

er med i verneplanene

(Fylkesmannen
som rasteplass

i Telemark
vår og høst

og også som beiteområde

første del av vinteren.

Ifølge

0. Hefre

vanligvis

Rask Arnesen

fryser området

(1977) nevner
14.11.76

43 sangsvaner

24.11.76

i tillegg

til stokkand,

and i trekktidene.

Av sjeldnere

høsten

1979

ligger om rastende
sjoner

av enslige

31.05.80
vadefugl.

tjeld

27 viper på vårtrekk
årlig hekkende
5-6 km oppover.

i 1980 viste et individ

hekkeadferd

sted

(3 reir) og gråmåke

6 observa-

26 storspover

også 3-4

fra Semsøyene

nordøst

og

og

for reservatet
med unger.

samme sted

Også

(egen obs.).

sett i området

(Dunker

holdt til ved en liten dam ca. 2 km

sommeren

(Dunker 1960c).

ble

Lite data fore-

2 dverglopar

I mai 1960 ble en svarthalespove
opp langs Heddøla

Et bergandpar

Han nevner

langs Heddøla

sett

ble sett

(1966) nevner

i samme tidsrom.

(pers.medd.)

Et isfuglpar

8:5).

og opptil

På industriområdet

fant Rask Arnesen

1960b).

snadderand

Dunker

og kvin-

ble ringgås

(egen obs.).

1960-62

par dverglo

toppand

andefugler

(Nytt fra LRSK Oriolus

i området

og 74 canadagjess

krikkand,

(0. Hefre pers.medd.),

02.-06.05.77
observert

til i januar.

1959.

Hekkeforsøk

Sør for reservatet

kan ha funnet

hekket

fiskemåke

(3 reir) på lenser ute i Heddalsvann

i 1977.

-
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Trolig er dette årvisse hekkeplasser (Rask Arnesen pers.
medd.).

Ved Tinnelvas utløp 1 km sør for reservatet ble en

dvergdykker observert en periode vinteren 1959-60 (Dunker
1960a). Sivhøne ble observert 3 ganger i området og sothøne
én gang ovenfor flyplassen 1960-62 (Dunker 1966).

Kulturmark
Feltarbeidet ble ikke i særlig grad konsentrert om å dekke
kulturmark. Gårder og småbruk ligger i dalbunnen rundt hele
området og ellers i tverrdaler opptil ca. 400 m o.h. Støler
og setre finnes over hele området, mest i høydeskiktet
500-900 m o.h. Hytteområder finnes sør for
Reskjemvatnet og ved Jønnbu.

Himingen,

ved

Ved fast bebyggelse finnes arter som skjære, stær, gråspurv
og gulspurv.

I Norsjøområdet er også pilfink vanlig, og på

Gvarv og i Bø sentrum finnes byduer.

Der dyrket mark dekker

større arealer, f.eks. ved Norsjø og langs Heddøla, hekker
sanglerke, vipe og storspove vanlig. I gnagerår hekker
hornugle ved dyrket mark.
Tårnseiler, låvesvale og taksvale hekker på bygninger over
hele området, de to siste også på setrene. Særlig gråtrost
og rødvingetrost furasjerer på dyrket mark og på setervoller.
I kantskog rundt kulturmark er munk og hagesanger vanlige,
i noe mindre antall tornsanger, gransanger, bøksanger, løvmeis og spettmeis. Særlig der det finnes fuglekasser, er
svarthvit fluesnapper, blåmeis, kjøttmeis og vendehals
vanlige.

-
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Områdets funksjon utenfor hekketida
Vårtrekk

og

høsttrekk

Områdets trekkfunksjon er ikke så godt undersøkt, unntatt
ved Arnesbukta og Akkerhaugen, hvor en rekke data allerede
er referert. Arnestangen/-bukta er totalt sett trolig den
viktigste rasteplass i området for trekkende vannfugl.

Overvintring

Kjeden av våtmarker fra Bøelva via Norsjø til Nautesund og
Semsøyene er viktig for en rekke vannfuglarter. Første del
av vinteren er alle disse områdene isfrie. I februar/mars
er det de strengeste vintrene bare Nautesundet som er åpent.
I denne perioden er det særlig sangsvane og canadagås som
finnes i større antall (se avsnittet; Spesielle våtmarker).
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Artsliste

Tilsammen 192 fuglearter er påvist i Lifjellområdet, ca.
120 av disse hekker.

Fire av artene (havsule, stork,

steppehøne og snøugle) er bare observert før 1950.
Symbol:

H = påvist hekkende ved funn av reir eller unger, eller gjentatte obs. eller spesiell adferd sannsynliggjør hekking
t = observert på trekk
+++ = forekommer tallrikt
++ = forekommer regelmessig, men relativt fåtallig
+ = forekommer sporadisk og fåtallig
- = forekommer sjelden eller tilfeldig (mindre enn 3 obs.)
Symbol

Art
Smålom
Storlom
Dvergdykker
Horndykker
Gråstrupedykker
Toppdykker
Havsule
Storskarv
Stork
Gråhegre
Canadagås
Ringgås
Grågås
Snøgås
Tundragås
Sædgås
Kortnebbgås
Knoppsvane
Sangsvane
Gravand
Stokkand
Krikkand
Snadderand
Brunnakke
Stjertand
Knekkand
Skjeand
Taffeland
Toppand
Bergand
Ærfugl
Svartand
Sjøorre
Havelle
Kvinand
Siland
Laksand
Fiskeørn
Vepsevåk
Glente/svartglente
Havørn
Hønsehauk

Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptes ruficollis
Podiceps auritus
Podiceps griseigena
Podiceps cristatus
Sula bassana
Phalacrocorax carbo
Ciconia ciconia
Ardea cinerea
Branta canadensis
Branta bernicla
Anser anser
Anser caerulescens
Anser albifrons
Anser fabalis
Anser brachyrhynchus
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas strepera
Anas penelope
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Clangula hyemalis
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Milvus milvus/M. migrans
Haliaeetus albicilla
Accipiter gentilis

H+

t+
t+
t+

H-

t+
t+

H-

H++
H++

H-

H++

HH+
H-

H++

++
++
tt+

-

Spurvehauk
Fjellvåk
Musvåk
Kongeørn
Myrhauk
Jaktfalk
Vandrefalk
Dvergfalk
Tårnfalk
Lirype
Fjellrype
Jerpe
Orrfugl
Storfugl
Fasan
Trane
Vannrikse
Sivhøne
Sothøne
Tjeld
Sandlo
Dverglo
Boltit
heilo
Tundralo
Vipe
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
Brushane
Rødstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Svarthalespove
Storspove
Småspove
Rugde
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Svømmesnipe
Hettemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Fiskemåke
Makrellterne
Steppehøne
Ringdue
Skogdue
Bydue
Tyrkerdue
Turteldue
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Accipiter nisus
Buteo lagopus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Circus cyaneus
Falco rusticolus
Falco peregrinus
Falco columbarius
Falco tinnunculus
Lagopus lagopus
Lagopus mutus
Tetrastes bonasia
Lyrurus tetrix
Tetrao urogallus
Phasianus colchicus
Grus grus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Eudromias morinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Limosa limosa
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Scolopax rusticola
Gallinago gallinago
Gallinago media
Phalaropus lobatus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus marinus
Larus canus
Sterna hirundo
Syrrhaptes paradoxus
Columba palumbus
Columba oenas
Columba livia
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

H++
H+

H++
H+?

HH-

t++
t++
t++
+
+
+

H++

H+
H++
H++

H++

H-

H+
HHH+++

H-?
H+
H-?
H+++
H++

H++
H++

HH+
H++

H+++
H+
H++

H+

t+
+
+
+
t+
t+
t+
tt++
tttttt+
t+
t+
t+
t+++
tt++
t++
t++
tt++
+
++
+
+++
++
-

-

Gjøk
Snøugle
Hubro
Hornugle
Jordugle
Perleugle
Spurveugle
Haukugle
Kattugle
Slagugle
Nattravn
Tårnseiler
Isfugl
Vendehals
Grønnspett
Gråspett
Svartspett
Flaggspett
Dvergspett
Tretåspett
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Sanglerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Såerle
Vintererle
Linerle
Tornskate
Varsler
Rosenstær
Stær
Lavskrike
Nøtteskrike
Kaie
Kornkråke
Kråke
Ravn
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Sivsanger
Gulsanger
Hagesanger
Munk
Tornsanger
Møller
Løvsanger
Gransanger
Bøksanger
Fuglekonge
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Cuculus canorus
Nyctea scandiaca
Bubo bubo
Asio otus
Asio flammeus
Aegolius funereus
Glaucidium passerinum
Surnia ulula
Strix aluco
Strix uralensis
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Picus viridis
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Picoides tridactylus
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Alauda arvensis
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava thunbergi
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Lanius collurio
Lanius excubitor
Sturnus roseus
Sturnus vulgaris
Perisoreus infaustus
Garrulus glandarius
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus corax
Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Acrocephalus schoenobaenus
Hippolais icterina
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Regulus regulus

H++
H?
H++
H-

t+

H++

H+
H++

H+++
H++
H++

H+
H++
H+++
H++
H++
H+++

H+++
H+++
H+++
H++

H++
H++
H+++
H++

H+
H+++
H++
t++

t+
H+++
H++

t+
H+++
H++

H+++
H+
H+++
H+++

H++
H++
H+++
H++

H++
H+++

-

Svarthvit fluesnapper
Gråfluesnapper
Buskskvett
Steinskvett
Rødstjert
Rødstrupe
Blåstrupe
Gråtrost
Ringtrost
Svarttrost
Rødvingetrost
Måltrost
Duetrost
Stjertmeis
Løvmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Bergirisk
Tornirisk
Gråsisik
Rosenfink
Konglebit
Grankorsnebb
Furukorsnebb
Dompap
Gulspurv
Hortulan
Sivspurv
Lappspurv
Snøspurv
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Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Turdus pilaris
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus montanus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Acanthis flavirostris
Acanthis cannabina
Acanthis flammea
Carpodacus erythrinus
Pinicola enucleator
Loxia curvirostra
Loxia pytyopsittacus
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis

H+++
H+++
H+++
H++
H+++
H+++
t+
H+++
H+
H+++
H+++
H+++
H+
H++
H++
H++
H++
H++
H+++
H+++
H++
H+++
H+++
H++
H+++
H+++
H++
H+++
H+
H++
H+++
-

+

H++
H++
H+++
H+++
HH+++
t++
t++
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Artskommentarer
Systematikk og artsnavn eller Norske dyrenavn med tilhørende
latinske navn, og ifølge de siste vedtak i Norsk Ornitologisk
Forening. En del av de vanligste spurvefuglene er ikke
nærmere omtalt. Personlige meddelelser er angitt med forkortelser av en del personnavn: Kjetil K. Flatland (KKF),
Olav Hefre (OH), Morten Rask Arnesen (MRA) og Erlend Rugtveit
(ER).
Noen få observasjoner i trekktidene
Smålom Gavia stellata.
i Norsjø ved Akkerhaugen (ER).
Sees i trekktidene i Norsjø, i 1979 og
Storlom G. arctica.
1980 også sett med unger ved Akkerhaugen (ER, MRA).
To vinterobservasjoner
Dvergdykker Tachybaptes ruficollis.
fra området: 1 ind. ved Notodden 28.12.59 og 10.01.60
(Dunker 1960a) og 1 ind. i Bøelva ved Håtveit desember
1979 (ER).
1 ind. i Arnesbukta 28.04.77
Horndykker Podiceps
auritus.
(Rask Arnesen 1977c).
1 ind. i fullt utviklet
Gråstrupedykker P. griseigena.
hekkedrakt i Gavlsjåvatnet (672 m o.h.) 06.07.78 (MRA).
Toppdykker P. cristatus.

Første gang sett i Arnesbukta i

mai 1975 (Rask Arnesen og Omland 1976).

Etter hvert
stadig flere observasjoner for hvert år (MRA). I 1980
hekket arten, voksen fugl med 3 store unger ble sett

1. juni (egen obs.). Egglegging må ha begynt før
10. april, og dette synes ut fra Haftorn (1971) å være
meget tidlig etter norske forhold. Arten er også sett
i Seljordsvatnet i 1960-årene (Haftorn 1971).
Havsule Sula bassana.

Påtruffet i Lifjell medio april 1892

(Haftorn 1971).
Første obs. i Norsjø 1966,
Storskarv PhaLacrocorax carbo.
senere mange obs. av enkeltindivider, oftest om høsten.
Også sett i nordenden av Heddalsvatnet vinteren 1977-78.
Trekk: Minst 40 ind. over Lifjellstua ved Jønnbu
11.04.79 (MRA,ER).
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Gråhegre Apdeu cinePea.
Sees på ettersommeren i nedre Heddal,
mest enkeltindivider (Dunker 1966). Fra å være en
sjelden fugl i Arnesbukta, er arten sett mer regelmessig
fra 1975 og utover, både vår og høst (MRA). 1 ind. i
Arnesbukta 01.06.80 (egen obs.).
Stork Ciconia ciconia.
1 ind. observert av S. Schie på
Semsøyene våren 1942 (Dunker 1966).
Canadagås Branta canadensis.
Arten er ikke kjent som hekkefugl før 1980, da hekket et par i nordenden av Norsjø.
økende høst- og vinterflokker i Bråfjorden: Vinteren
1976-77 opptil 65 ind., en vinter tidligere var 85 ind.
sett (Rask Arnesen 1977). I januar 1981 hele 124 ind.
(Rune Bergstrøm pers.medd.). Ved Semsøyene nord i
Heddalsvatnet er opptil 74 ind. sett (14.11.76) og i
Arnesbukta er arten helst sett om våren, f.eks. inntil
10 ind. mars-april 1976, mens hele 150 ind. var til
stede 24.11.80 (Rask Arnesen 1977, 1977c og pers.medd.).
Ringgås B. bernicla.
12 ind. ved Akkerhaugen 10.05.71 (ER).
10 ind. holdt til noen dager omkring 19.10.79 ved
Arnesbukta (Hans Petter Kristoffersen pers.medd.).
Høsten 1979 også et ind. ved Semsøyene (OH).
Grågås Anser anser.
Sees i lite antall i Arnesbukta både
vår og høst (Rask Arnesen og Omberg 1976).
Tundragås A. albifrons.
Arnesbukta: 1 ind. 06.-17.01.73 og
1 ind. 17.11.74 (Rask Arnesen og Omberg 1976).
1 ind.
30.04.77 (Rask Arnesen 1977c). 1 ungfugl 01.05.80 (MRA).
Sædgås A. fabalis.
2 ind. ved Arnesbukta 28.-29.04.77. Også
sett ellers i Lifjellområdet; 4 ind. i Bøelva ved Sagafossen 12. og 20.12.80 (Rask Arnesen 1977, 1977c,
pers.medd.).
Kortnebbgås A. brachyrhynchos.
1 ind. (muligens skadet)
ved Arnestangen 20.05.74 (Rask Arnesen og Omberg 1976).
Snøgås A. caePulescens.
2 ind. av den blå fasen ved Arnestangen 16.-19.09.73 (Rask Arnesen og Omberg 1976).
Knoppsvane Cygnus
olor.
1 ind. i den isfrie nordenden av
Heddalsvatnet primo mars - primo april 1963 (Dunker
1966). Arnesbukta: 2 ind. 24.04.73, 2 ind. 30.-31.03.74
og 2 ind. 18.-23.03.77 (Rask Arnesen og Omberg 1976,
Rask Arnesen 1977c).
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I Bøelva/Arnesbukta sees store flokker
Sangsvane C. cygnu3.
(117 ind. 06.01.73) i vinterhalvåret. Disse fuglene
pendler ofte mellom dette området og utløpet av Saua ved
Akkerhaugen, som fryser seinere til. Store flokker
også i Bråfjorden, som vanligvis er åpen hele vinteren,
og ved Semsøyene, hvor isen oftest legger seg i januar
(Rask Arnesen og Omberg 1974, Rask Arnesen 1977, OH).
Holder seg i øyra (sandbankene) ved
Gravand Tadorna tadorna.
Arnestangen; 1 ind. 20.03.74, 1 hann 19.04.75 og et par
21.-22.05.75 (Rask Arnesen og Omberg 1976).
Maksimumantall rastende på trekk
Stokkand Anas platyrhynchos.
ved Arnestangen/-bukta er vår 300 ind. (10.04.75) og
høst 500 ind. (17.11.74). Overvintrer i Bøelva, i
antall opptil 32 i januar - februar 1974, økende til
139 i løpet av mars (Rask Arnesen og Omberg 1974, 1976).
Trolig vanligst hekkende and i undersøkelsesområdet.
Raster regelmessig, men sparsomt på trekk
Krikkand A. crecca.
i Arnesbukta, om våren gjerne 15-35 ind., maksimum 70
ind. (28.04.77). Om høsten vanligvis færre. Fåtallig
hekkefugl i Lifjellområdet (Rask Arnesen og Omberg 1976,
Rask Arnesen 1977c).
Observert 4 ganger: Arnesbukta:
Snadderand A. strepera.
1 hunn ved iskanten 10.-12.04.75, 1 par 02.04.76 og
2 hanner og 1 hunn 09.-28.11.78. 1 ind. ved Semsøyene
(Oriolus 6:12 og 8:5, Rask Arnesen og
02.-06.05.77.
Omberg 1976 og Rask Arnesen 1977c).
Regelmessig i Arnesbukta vår og høst,
Brunnakke A. penelope.
største antall 20 ind. 29.04.77 (Rask Arnesen 1977c).
2 hanner og 3 hunner i Arnesbukta 29.04.77
Stjertand A. acuta.
(Rask Arnesen 1977c).
Knekkand A. querquedula.

Arnesbukta: Opptrer regelmessig om

våren, 1-2 par (Rask Arnesen og Omberg 1976).
2 hanner 04.05.76 og 2 hanner 27.04.80
Skjeand A. clypeata.
i Arnesbukta (Rask Arnesen 1977c, og pers.medd.).
Taffeland Ayt;2ya ferina.
Arnesbukta: 7 vårobservasjoner,
maksimum 4 hanner og 4 hunner, 29.-30.04.77. Høstobservasjoner: 4 hanner og 3 hunner 02.11.76, 3 hanner 19.11.
78 og 1 hann 12.10.80 (Rask Arnesen og Omberg 1976,
Rask Arnesen 1977 og pers.medd, Oriolus 8:5).
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A. fuligula.

Toppand

unger

Sett i Norsjø

i august

(ER).

Overvintrer

veksler

mye, maks.

antall:

130 ind. 07.12.76

I Bråfjorden
Omberg
Bergand

1977c).

61 ind. 06.03.77

Fåtallig

vår og høst

og 5 hunner

molissima.

(Rask Arnesen
Melanitta

antallet
i større

(Rask Arnesen

og

1977 og 1977c).
i Arnesbukta,

09.11.76

1 par ved Semsøyene

Somateria

senere

med små

og 130 ind. 28.04.77.

1974 og 1976, Rask Arnesen

1 hunn 21.01.76

Svartand

i Bøelva,

50 ind. 1973-74,

fantes

A. marila.

Ærfugl

ved Akkerhaugen

bl.a

(Rask Arnesen

31.05.80

(egen obs.).

1 hunn i Arnesbukta

09.11.75

1977c).
nigra.

ind. 07.11.80

1 hunn 09.11.76

i Arnesbukta

og 3 hunnfargede

(Rask Arnesen

1977c og pers.

medd.).
Sjøorre

M. fusca.

1 hunnfarget

ind. i Arnesbukta

23.11-01.12.78

(MRA).
Havelle

Clangula

02.11.76
Arnesen
Kvinand

hyemalis.

1 hunn i Arnesbukta

og 2 hunnfargede

ind. 10.11.-09.12.79

clangula.

Opptrer

og høst,

største

19.11.75

og 200 ind. 05.05.77.

i nederste

antall

Rask Arnesen

hunn med unger
M. merganser.

hanner

215 ind.
50-90 ind.

Kvinandas

Arten hekker

og Omberg

Fire vårobservasjoner

fåtallig

1974 og 1976,

største

del av Norsjø,

i vinterhalvåret

antall

22 hanner
feltarbeidet

i Arnesbukta,

(ER, MRA).
i Bøelva/

10 ind. 19.01.74.
i Norsjø

(ER, Rask Arnesen
Under

i nordre

fra Arnesbukta.

sett f.eks. ved Akkerhaugen
Fåtallig

i trekktidene.
1977c).

1974.

vår

1977 og 1977c).

1-2 par synes å hekke årlig

jula 1978

her.

(Rask Arnesen

serrator.

Arnesbukta,

i Arnesbukta

Overvintring:

jan.-mars

er undersøkt

i Lifjellområdet

tallrikt

200 ind. 05.05.75,

del av Bøelva

næringsgrunnlag

Laksand

(Rask

1977c og pers.medd.).

Bucephala

Siland Mergus

19.10. og

flere

ved Akkerhaugen,

og Omberg
observerte

1. juni 1980.

Noen

1976, Rask Arnesen
vi inntil 8
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Fiskeørn

Pandion

sørvest

haliaetus.

Hekking

for Notodden

årlig,

par i de østre deler
og andre grunne
ved Semsøyene
vasjoner).
Lifjell
Vepsevåk

(Rask Arnesen

kjente

Grenlandsområdet
i 1975

HaZiaetus

og

fra Hjartdalssida

av

i Telemark.

sp.

tidligere

Utenom

bare kjent

fra

1977).

1 ind.

ved Akkerhaugen

1 utfarget

albicilla.

april

Lifjell

hekkefunn

1977, dette

april

7:21).

1969

Accipiter

Hønsehauk

i Saua, Bråfjorden

ved Hørteelva

(Rask Arnesen

(Oriolus

ultimo

i Arnesbukta

Reirfunn

er hekking

MiZvus

Glente/svartglente
Havørn

enda et

1977, OH, ER og egne obser-

er ikke kjent

apivorus.

er nordligste

1967

Trolig

Fisker

i Norsjø,

1976 og

(KKF).

Pernis

Lunde,

for Gvarv

også 1980.

av området.

partier

Arten

nord

individ

ved Akkerhauger

(Oriolus 6:12, ER).

gentilis.

(OH, MRA).

Hekker
Under

i skogbeltet

feltarbeidet

rundt

fant vi et bebodd

reir nord for Bø.
Spurvehauk

Synes

A nisus.

ikke å være påvist

undersøkelsesområdet,
sjoner

i hekketida

men spesiell

gjør dette

hekkende

i

adferd og observa-

sannsyn

ig (Rask Arnesen

1977, OH).
Fjellvåk

Buteo

lagopus.

funn, men arten
årene,

Musvåk

Det foreligger

skal hekke

f.eks. hekket

Lifjell

danner

Arnesen

1977, OH).

B. buteo.
området
Hekker

Aquila

ellers

Flere

for arten.

artens

synes å tilsvare

(Rask

deler av

(Dunker 1966).
1979

(KKF).

steder er omtalt

Hekkefunn

er ingen konkrete

innenfor

i Telemark

1977.

Hekker

(ER).

erysaetus.

tilholdssted

reirfunn

reir-

i de bedre gnager-

i de sydlige

og Notodden

i Hjartdal,

også i Sauherad
Kongeørn

for arten

alminnelig

Tinn, Hjartdal
spredt

i Lifjell

trolig et par i Himingen

sørgrense

Nokså

ingen konkrete

reirfunn

utbredelsesområde,
tettheten

vært hardt etterstrebt

foreligger
nevnt.

fra 1971,

Området

ligger

og to til tre par

i lignende

i området.

som

områder.

ørna har
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Myrhauk

Cirus

cycxn,?us. 1 ind. ved Semsøyene

12.10.58

(Dunker 1966).

En hunn sett regelmessig

23.09.-16.10.73

(Rask Arnesen

Jaktfalk

Falco

dalen,

Akkerhaugen
Vandrefalk

22.09.57

23.12.68

Dvergfalk

høst/vinter

Omberg

ved Gavlsjåvatnet

1976).

(Oriolus
Tårnfalk

1975 og 1976

Hekker

og en hunn 06.06.75

trolig
1978

år om annet

(MRA).

på Arnestangen

Et reirfunn

i Bø-delen

av området

Rask Arnesen

1977, Oriolus

Lagopus

lagopus.

fire steder under
hele Lifjell,

Hørt,

24.11.76

det beste

L. mutus.

området.

Observert

i 1960-årene,
juni 1976.

terrenget

spredt

er trolig

11.02.77.

over

Slettefjell.

Lavere

bestand

1977, OH).

Tvermyr

og et par på Mælefjell
skal ha holdt

bedre enn lirypebestanden

(ER,

ved fjærfunn

på noen av de høyere

av Sigmund

Bestanden

Vinter-

07.01.77

Hekker

(Rask Arnesen

Hekker

oq en sann-

1976.

sett og påvist

feltarbeidet.

enn på lenge 1979-80

toppene

i

på Jøronnatten
(1250 m o.h.)

seg forholdsvis

(Sollien og Sætre 1977, Rask

1977, OH).

Jerpe Tetrasies

bonasia.

rundt Lifjell.

Hekker

Har holdt

i lite antall
seg bedre

i skogbelget

enn orrfugl/stor-

(OH).

Lyrurus

Bestanden

tetrix.

Tetrao

Flere

spillplasser

er liten i forhold

vært konstant
Storfugl

og

6:12).

En flokk på 20 ind. ved Jønnbu

Orrfugl

i Lifjell,

Arnesen

i Sauherad

En hann ved Akkerhaugen

fugl

1977).

En hann 25.07.74

(Rask

observasjon:

Arnesen

ved

6:12).

F. t-Lnnunculus.

Fjellrype

påtruffet

(Rask Arnesen

1 ind. ved Akkerhaugen

synlig hekking

Lirype

1 ind. ved

(Dunker 1966).

1 ind. regelmessig

F. columbarius.

reirfunn

1976).

(Oriolus 6:12).

F. peregrinus.

Akkerhaugen

og Omberg

En ung hunn skutt i Grotvass-

rusticolus.

Brattefjell

på Arnestangen

de siste årene

urogallus.

ligere, men konstant

Bestand

i området.

til tidligere,
(Rask Arnesen

men den har
1977, OH).

liten i forhold

de siste årene

(OH).

til tid-

-

Fasan

Phasianus

colchicus.

uker jan./febr.
Trane

1 hann ved Akkerhaugen
1970

rundt Lifjell,

Stavsholtmyra.
og Sætre

Rallus

Vannrikse
Sivhøne

Gallinula

på myrene

Et

individ

(Rask Arnesen
Et

og Omberg

vatnet

12.11.61

og 1 ind. i snellebevokst

1977:

1 ind. i nordenden

(Dunker 1966).

for Heddal

kirke

Hekkefunn

også i Arnesbukta:

28.04.75,

2 voksne

(Rask Arnesen
Sothøne

Fulica

ved flyplassen

1 ind.
Haematopus

Semsøyene

på stranda
Arnestangen
og Omberg
1966).

ble ikke

april

- mai 1977 og
16.01.79

6 obs. av enkeltindivider

og ved Lysthus

(2 km oppover

(Dunker 1966).

utenfor

29.05.74

Charadrius

Arnesbukta:

1977c og pers.medd.).

- mai 1959-61
juni.

men hekking

regelmessig

ostral.ugus.

sandbankene

like ved

sett mai 1976,

1 ind. ved Akkerhaugen

11.11.80.

i

vik i Heddøla

(Dunker 1966).

03.06.76,

1-2 ind.

(Rask Arnesen

08.08.75

1976).

og 1 ind. regelmessig

seg

konstatert.

sett

Reir funnet

22.-23.04.61

1 ind. 21.01.76,
2 ind. parret

første gang

Et ind. i snellebevokst

atra.

i samme

(Ole 0. Moss pers.medd.).

4 unger

i bukta.

og Omberg

dam ved fly-

i dam ved veien

Observert

og minst

av Heddals-

Hekkefunn

1 voksen med 3-4 unger

innerst

1976).

ind. i kanal ved Lysthus,

1959,

området

1977,

skremt opp ytterst

i august
08.06.62

på
ved Slåkå-

(Rask Arnesen

Heddal
plassen

i dal-

1977).

c.hloropus.

snellesonen

Sandlo

bekrefte

24.10.73

ca. 2 km sørøst

Tjeld

om hekking

aluaticus.

på Arnestangen

flere steder

sies også å mellomlande

Rykter

vatn har ingen kunnet
Sollien

flere

(ER).

Sees på trekk om våren

Grus grus.
førene
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hiaticula.

ultimo

gjest på
primo

april

(Rask Arnesen

april

og Omberg

1-3 ind. om våren nesten

ved Akkerhaugen
29.05.74
1974).

Regelmessig

Arnestangen

hele 21 ind.

Heddøla)

(ER).

1 ind. ytterst

og noen dager utover

Også observert

ved

1976).

årlig
på

(Rask Arnesen

ved Semsøyene

(Dunker
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Dverglo

C. dubius.

Heddøla

ca.

følgende

årene

hekket

2 unger

på

engstelig

av

Eudromias

nordvest

1-2

3-4

par

for

Jønnbu

skadet.

Et

Heilo Pluvialis

sted

ind.

for

så

vi

under

og

08.06.80.

da

i

To ind. i fluktspill

feltarbeidet

Flere
og

vårAkker-

ved Storsteintjern

Erik

Melvold.

Fuglen

område

05.06.76,

ingen

av

samme

Hekker

feltarbeidet

1974, ER),

(Rask Arnesen

apricaria.

-

Semsøyene

Arnestangen

1975

ind.

Kasin

2 par med henholdsvis

Påtruffet

juli

I de

strekningen

øst

ved

(5 km sør for Slåkåvatn)
Under

21.06.59.

på

og Omberg

morinellus.

tegn til hekking

spredt.

flyplassen

31,05.

(Rask Arnesen

spilte

for

Samme

individ

observasjoner

Boltit

funnet på sandbanke

industriområde

(MRA).

haugen

unger)

(Dunker 1963, 1966).

22.06.77
1

(3

1 km nord

Semsøyene
1 og

Kull

1977b).

sannsynligvis,

men svært

vest for Goddalstjern

08.06.76

(Rask Arnesen

1977b)

hørte vi et ind. på myra øst for

Slåkåvatn.
Tundralo

P. squatarola.

Arnestangen
Vipe

Vanellus
Trekk:
Under

1 ind. 05.10. og 2 ind. 12.10.76

(Rask Arnesen

vanellus.

Hekket

Stavsholtmyra

senere

2 ind. i flukt.

sannsynlig
Vanlig

hekkende

hekkefugl

DvergsnipeCalidris
31.05.74

Omberg

1976,

Temmincksnipe

og

delen

1 ind.

(Rullemyra)
ind.,

(1977) nevner

2

1976-77.

f.eks. ved Norsjø

(ER).

Arnestangen:

utenfor

17.10.76

av

(Rask

Arnesen

og

1977c).

Bank2ne

utenfor

og 8 ind. 20.05.75

Arnestangen:

(Rask Arnesen

og

1976).

C. alpina.

1977c).

mark

Bankene

C. temminkii.

C. maritima.

f.eks.

Rask Arnesen

Rask Arnesen

3 ind. 31.05.74
Omberg

2 par på hoveddelen

så vi et svakt varslende

på dyrket

i Heddal.

(Dunker 1966).

par på hvert av stedene

minuta.

1 ind.

03.04.60

og et par på den vestre

Ved Slåkåvatn

Myrsnipe

i 60-åreLe, sporadisk

1980 varslet

04.06.

Fjæreplytt

1977c).

27 ind. ved Semsøyene
feltarbeidet

ved

2 ind. i Arnesbukta

Fåtallig

9 ind. 12.10,76
Også observert

på høstrekk

06.05.74

(MRA).

ved Arnestangen;

og 2 ind. 17.07.77
ved Semsøyene

(Rask Arnesen

(Dunker 1966).
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Brushane

Philomachus

ved Semsøyene
Rødstilk

Tringa

11.05.60

sannsynligvis

Arnesen

1977c, ER).
i mai.

(Dunker 1966).

på Arnestangen

T. nebularia.

trekket

Opptrer

I 1974-75

1977

Omberg

1976, ER).

jevnt utbredt

Burde ifølge

hekkefugl,

under vår-

7 obs. av 1-10 ind.

på trekk også ved Akkerhaugen

T. ochropus.

1 par

(Rask

på Arnestangen

spredt
Skogsnipe

observert

Sees av og til på trekk,

totanus.

hekket

Gluttsnipe

1 hann i vårdrakt

pugnax.

Sees

(Rask Arnesen

Haftorn

(1971) være

men ingen andre data fore-

ligger enn at arten er sett både ved Arnestangen
ellers

i Lifjellområdet

feltarbeidet

ved Semsøyene,

Sees spredt og fåtallig

Akkerhaugen

ER, Rask Arnesen
at sporadisk

hekking

09.06.76
forhold

på vårtrekk

1974).

(1966) sier

Dunker

er sannsynlig

i Tinn/Hjartdal/

To ind. i fluktspill
1977b),

som tydet på hekking
pers.medd.).

ved Slåkå-

og 1 ind. sett 1976
på Stavsholtmyra

Under

feltarbeidet,

80, så vi 1 ind. på østre del av denne myra,

Strandsnipe

(trolig samme) på vestre
T. hypoleucos.

åer, elver,
Svarthalespove
05.60
Storspove

ca.

(Dunker 1966,

(Rask Arensen

(Sigmund Tvermyr
1 ind.

Under

og Arnestangen

og Omberg

Notodden-distriktet.
under

1977).

for Svalbjørtjern.

T. glareola.

vatn

(Rask Arnesen

og

så vi arten bare én gang, ved myrpytt

1,5 km sørøst
Grønnstilk

og

Vanlig

04.06.

senere

del.

hekkefugl

ved nesten

alle

tjern og sjøer.

Limosa

limosa.

1 ind. i Heddølas

utløp

09.-11.

(Dunker 1966).

Numenius

Heddal

arquata.

se småflokker

(27,04.60,
ved Lysthus
etablert

Semsøyene).
1960

I 1960-årene
i april

- mai, maks.

Hekkefunn

(Dunker 1966).

seg før 1950, reirfunn

for Arnestangen)

1966

trolig

2-3 par årlig,

reirene

tatt av flom

(ER).

kunne man i nedre
36 ind.

på sørsida

av Heddøla

Skal i Sauherad
ved Lindem

ha

(like nord

På Arnestangen

hekker

i 1974 og 1975 ble de observerte
(Rask Arnesen

og Omberg

1974).
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Småspove

SmSflokker

N. phaeopus.

Arnestangen
Rugde Scolopax

og Akkerhaugen

rusticola.

Vi så "trekk"
nedenfor

Må antas å hekke

Gallinago

Dobbeltbekkasin

gailinago.

Antagelig
og Omberg

hekker minst
1976).

5 ind. på Arnestangen

1977c).

Phalaropus

06.06.75

09.05.77

1 ind. ved Akkerhaugen

lobatus.

(Rask Arnesen

høsten

Første

1 ind. 05.05.58

De følgende

utenfor

et ferdigbygd

og Omber

(Rask Arnesen

Arnestangen.

og Omberg

vatnet
plass
vatnet,

nordvest

Flere

ved Arnestangen
parring

03.06.77

1977c).
(Dunker 1966).
I 1977

for fabrikkene

i 1960-årene
Tre reir

1977, trolig

Også hekkefunn

Saua og sørover

1974).

våren
Også

(Dunker 1966).
lensene

1974-777

i Heddals-

er dette årlig hekke-

på små øyer

i Norsjø

(ER).

på Arnestangen
på

på

(MRA).

Bråfjorden
utover

og Omberg

Et årlig hekkefunn
seinere.

for

observasjoner

(Rask Arnesen

ved Notodden
(MRA).

(Rask

977c).

i 1960-årene

på øy i Saua sør

ved Semsøyene

undersøkt

tatt av flom

er dette årviss hekkeplass

[jarus marinus.

L. canus.

I 1977 ble

Sees langs hovedvassdragene.

trolig

observert

ind. tilhold

1974, Rask Arnesen

ved Semsøyene

Har også hekket

gjort

Hekking:

observasjoner

par på lensene

fra 24.03.74

100-150

1974, Rask Arnesen

L. arjentat,us.

Notodden,

av Heddalsvatnet.

av juni 1974, 2 ind.

Også observert

ikke

har opptil

Flere

første halvdel

3

i Hjartdal/

å se langs hovedvassdragene.

reir på Arnestangen

L. fuscus.

hekket

observasjon

i nordenden

Nå vanlig

Om våren/forsommeren
på bankene

1976).

årene ble flere observasjoner

(Dunker 1966).

Arnesen

2 ind. ved Arnestangen

og Omberg

Larus vidihundus.

Notodden:

Fiskemåke

feltarbeidet

(ER).

Svømmesnipe

Svartbak

Ble under

(Rask Arnesen

G. media.

(Rask Arensen

Gråmåke

regelmessig.

og ved Raukleiv

ved Arnesbukta.

5 par i området

Sildemåke

(MRA, ER).

ved Svalbjørtjern

bare observert

Hettemåke

sees ved

Jønnbu.

Enkeltbekkasin

1980

på vårtrekk

(ER).

i Heddals-
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Makrellterne Sterna hirundo. Til stede i lite antall (20-30
ind. juli-sept. 1975) hele hekkesesongen ved Norsjø
og Heddalsvatnet. Ingen hekkeindikasjoner (ER). Vi
observerte 1 ind. 31.05 ved Semsøyene og 3 ind.
01.06.80 i Arnesbukta.
Steppehøne Syrrhaptes paradoxus.

1 hann skutt i Seljord

22.05.1888 (Haftorn 1971).
Ringdue Columba palumbus. Vanlig hekkefugl i skog.
Skogdue C. oenas. 1 ind. ved Lysthus i Heddal 10.06.62
(Dunker 1966). To reirfunn på Folkestad i Bø 1977.
Ca. 3 km nordvest for dette stedet, ved Raudkleiv,
sang 2 hanner 03.06.80. Arten hekker ganske vanlig
ved Akkerhaugen (ER).
Bydue C. livia. Finnes på Gvarv og en større bestand i
Bø sentrum (MRA).
Tyrkerdue Streptopelia decaocto. En del observasjoner fra
Arnestangen, særlig i august - september 1974-78. Har
vært vanlig både på Gvarv, i Bø sentrum og på Notodden.
"I de seineste 3-4 år (1977-80) ser imidlertid tyrkerdua ut til å ha forsvunnet helt, nå er den nærmest å
betrakte som sjelden på mine kanter." (MRA).
Turteldue S. turtur. 1 ind. Akkerhaugen 17.05.76 (ER).
Gjøk Cuculus canorus.

Spredt i barskog, vanligere i de

løvskogblandede liene og i øvre del av barskogen og i
bjørkebeltet.
Snøugle Nyctea scandiaca. Et ind. skutt på Semsøyene i 1930årene, den fulgte trolig ryper som trakk ned dit en
streng vinter (OH).
Hubro Bubo bubo. De fleste opplysninger angir bare diffust
hvor vanlig arten er, og de lokalkjente er enige om at
det har vært en nedgang. Ingen konkrete reirfunn er
kjent. Deler av området har en slik karakteristikk at
arten ikke lett blir registrert, dersom fuglene er forholdsvis tause.

Det antas at ett til noen få par har

tilhold i området.
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Hornugle

Asio otus.

reirfunn

Forholdsvis

bl.a.

ved Årnestangen,

Kan være vanlig

å se på trekk

5-6 ind. på en runde
overvintret
Arnesen
Jordugle
men

Omberg

konkrete

Perleugle

regelmessig
Synes
Spurveugle

heller

av mars,

1976,

Omtales

hekkefugl

i Tinn,

Sees på trekk

av 100 m bredt
av dyrket mark ved
jaktet på dyrket
ER,

KKF).

av Dunker

Heddal

Trolig

sett 2 ganger

og Notodden.

(ER).

Hjartdal

(1966) har mange

sannsynlig
Haukugle

i distriktet

Surnia

Lifjell
30.12.

og anser

ulula.

Erling

Turisthotell

Heddal

Maartmann

20.10.75

aldri hørt,

Sees helst

sporadisk

Tinn,

fåtallig

områdene.

lager bare så vidt sett
Dunker

(KKF).

temmelig

ca. 1960-80,

ikke i de granskogdominerte

av enkeltindivider

(1966) som

høres ofte i Hjartdal

passerinum.

(KKF).

gnagerårene,

også sett 10.06.73

Fuglene

og Omberg

funereus.

bare

1974-75

i de store

ikke kjent.

ca. 45 m o.h.

Glaucidium

f.eks.

(Dunker 1966, Rask

mest gran, omgitt

å være vanlig,

Sauherad,

Vinteren

1969: Reir i kanten

(Rask Arnesen
Aegoius

er

fra slutten

skogbelte,

Akkerhaugen,
mark

Årnestangen,

ved

Sees i fjellet

Lavlandshekking

og Heddøl„

ER).

hekkefunn

på Årnestangen

i gnager

Akkerhaugen

i området.

1976,

flammeus.

sumpig

hekkefugl

2 ind. på Arnestangen

og

A.

vanlig

ByttedyY-

om vinteren
observasjoner

hekking

som

og Notodden.

observerte

(Rask Arnesen

1 ind.
1977b).

samme år tok ER hånd om et forkomment

ind. ved

Akkerhaugen.
Kattugle

Strix aluco.

landet
Slagugle

rundt Lifjell

S. uralenis.

Akkerhaugen
Nattravn

(MRA, ER, KKF, Dunker

sjerende

i lav-

1966).

(fullmåne)

vec:,

(Oriolus 6:13, ER).

Capr:.mulgus europaeus.

Apus apus.

hekkefugl

1 ind. i full vårsang

20.03.70

i skogstraktene
Tårnseiler

Synes å være vanlig

Påtruffet

nord for Akkerhaugen
Vanlig

over Årnesbukta

hekkefugl,

bortimot

årlig

ca. 1960-80

(ER).

ofte tallrikt

fura-

og Semsøyene.
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Et par ble oppdaget ved liten,
Isfugl Alcedo atthis.
kanalformet dam ved Heddøla like nord for flyplassen
21.06.59. De holdt til der til ca. 20.08. Kurtise
ble observert, men ikke hekkeforsøk. Dette kan ha
funnet sted tidligere på sommeren (Dunker 1960b).
Spredt hekkefugl helt opp til ca.
Vendehals Jynx torquilla.
700 m o.h.: Observert ved Slåkja seter 29.07.76 (Rask
Arnesen 1977b) og av oss litt lenger øst 05.06.80.
Vanlig hekkefugl i lavere deler
Grønnspett Picus viridis.
av området (Dunker 1966, Rask Arnesen 1977, ER).
Gråspett P. canus.
Fåtallig hekkefugl i Sauherad, sees også
på forplass om vinteren (ER). MRA har bare én obs.
fra Bø, 1 ind. ved Jønnbu 22.05.76. Dunker (1966) har
ingen hekkeindikasjoner, men mange observasjoner fra
Tinn, Heddal og Notodden.
Svartspett Dryocopus martius.
skog (ER, Dunker 1966).
Flaggspett Dendrocopos major.

Vanlig hekkefugl i storvokst
Temmelig tallrik i flere av

takseringsområdene, med dominans opptil 4,3% i
Svalbjørtjern - Vassbua-feltet.
Betegnes av ER som vanlig hekkefugl
Dvergspett D. minor.
ved Akkerhaugen. 2 ind. (par?) sett i hekketida
(01.06.74) på Arnestangen.

Dunker (1966) angir arten

som sporadisk hekkende i Tinn, Heddal og Notodden.
Ifølge utbredelseskart til
Tretåspett Picoides tridactylus.
Haftorn (1971) skal arten hekke i området, men bare få
observasjoner foreligger. ER har i perioden 1960-80
sett arten bare 3 ganger i Sauherad, og MRA har to
observasjoner fra område Jønnbu. Dunker (1966) har
heller ingen hekkeindikasjoner fra området Tinn, Heddal
og Notodden.
I 1960-årene fantes en koloni i
Sandsvale Riparia riparia.
bredden av Heddøla ved Lysthus (Dunker 1966). Mengder
furasjerer i Arnesbukta sammen med tak- og låvesvaler
(Rask Arnesen og Omberg 1976). Hekker vanlig i skrenter
etter planeringer osv. i Sauherad (ER).
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Heipiplerke

Anthus

Årnestangen

pratensis.

Gulerle

og Omberg

i området,

Motacila

1980),

flava.

Underarten

Uppdøla-vassdraget

reirfunn

funnet,
mulig

(Rask Arnesen

planting
å hekke

i Bøelva

1975.

2 steder

collurio.

Sollien

mens

1978).

elver og bekker,
ved en bekk

og Sætre

år.

på Årnestangen
Sturnus

hann

påvist

955 m o.h.

i Lifjell

i

1977).

og 2 ind. ved

(Rask Arnesen
(KKF).

i hvert

par øverst

(Sollien og Sætre

av Lifjell

roseus.

synes nå

1976, Rask Arnesen

varslende

i Bø 05.05.76

1974-75

Arten

1977 og egne obs.).

06.07.77

på Hjartdalsida

i gran-

med hekking

og Omberg

Et intenst

14.08.77

ble arten ikke

i97.

Synes å kunne hekke

seter

25.03.63

(Rask Arnesen

reir ble funnet

av Semsøyene

Et ind. ved Torilstul
Gavlsjå

0(j et sted

med mat i nebbet

800 m o.h., og en syngende

Grunningsdalen

1977b).

Sees spredt

1-2 ind. overvintret

(Rask Arnesen

og Omberg

Et ind. ved Akkerhaugen

1976).

ca.

(Oriolus 6:13).

Perisoreus

arten hekker
nord

sannsynlig

spredt over hele området,

fall enkelte

Arnesen

I 1977 ble 3 reir

I årene 1955-61

på østsiden

L. excubor.

Lavskrike

1976, Rask

26.04.73.

den også ved andre egnede

(Dunker 1966, Rask Arnesen

Rosenstær

og Omberg

1 ind. ved Årnestangen

sett i Notodden-området,

Varsler

(2 par

ut i Brafjorden.

Lanius

1977b,

iunLerqi

Stavsholtmyra

i Bøelva med sideåer

hekker

som renner

opptil

(1977)

(ca. 6 par 1980) og langs

ER så i 1978 et individ

Tornskate

i fjellet.

såerle M, f.

(2-4 par),

og i tillegg

hekking

Trolig

Hekkefugl

1977 og egne obs.).

M. cinerea.

Første

ikke funnet

men ikke ved Årnestangen/-bukta.

rundt Slåkåvatn

Arnesen

et par på

Er ifølge Rask Arnesen

hekker på Årnestangen

Vintererle

1976).

A. spinoletta.

påvist

hekket

1975, reir ble imidlertid

(Rask Arnesen
Skjærpiplerke

Muligens

infaustus.
spredt

1977).

Observasjoner

tyder på at

i liene rundt hele Lifjell

Under

feltarbeidet

observerte

(Rask
vi 1 ind.

for Svalbjørtjern (420 m o.h.) og 2 ind. vest for

Stavsholt

(550 m o.h.).
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1 ind. ved Bråtan i Bø
caryocatactes.
Nøttekråke Nucifraga
02.07., og 2 ind. like ved 10.07.76 (Rask Arnesen
1977b). To ind. ved Hjartsjå 1976. Er kanskje vanligere
enn observasjonsmengden tyder på, de lavere deler av
området har ganske rike forekomster av hassel (Sigmund
Tvermyr pers.medd.). 1 ind. som holdt til på Flateland,
Hjartdal i flere uker vinteren 1979-80 var meget tillitsfullt og kan ha vært av rasen sibirnøttekråke N. c.
(KKF).
macrorhynchos
Enkeltindivider og småflokker sett ved
Kaie Corvus monedula.
SemsøS'ene i 1960-årene og ved Arnestangen i 1970-årene,
særlig om våren (Dunker 1966, Rask Arnesen og Omberg
1976). Et mer massivt trekk finner sted i oktober langs
Saua - Norsjø, 160 ind. over Arnestangen 12.10.78, og
flokker på opptil 250 ved Akkerhaugen. Her passerte
nesten 1000 kaier i løpet av tre dager i oktober 1979
(Rask Arnesen 1977c, ER).
Kornkråke C. frugilegus.
Et ind. ved Arnestangen 05.04.75
og flokker på 3 til 40 ind. ved Akkerhaugen juli - des.
1976 (Rask Arnesen og Omberg 1976, Oriolus 6:13).
En svartkråke C. c. corone
Kråke C. corcne.
holdt til ved
Akkerhaugen 17.-31.12.71 (Oriolus 6:13).
Ravn C. corax.

Har alltid hekket i de sentrale deler av
Lifjel]. Har økt mye i lavlandet de siste 10-15 år.
Opptil 30 ind. har tilhold på søppelplass ved Akkerhaugen vinterstid (ER).
1 ind. på Arnestangen
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus.

06.09.76 (Rask Arnesen
Gulsanger Hippolais icterina.
3 steder langs Bøelva,
Trolig finnes den også
tilfredsstilles (MRA).
Sauherad, kan tenkes å
1977 ca. 2 km nordvest
pers.medd.).

1977c).
Syngende hanner er observert
på Arnestangen og ved Semsøyene.
flere steder der biotopkravene
Fåtallig og meget spredt i
hekke (ER). Syngende hann juli
for Semsøyene (Asbjørn Sollien
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Området ligger i vestgrensa for art.utbredelse ifølge Haftorn (1971). Rask Arnesen (1977)
har observasjon(er) fra Arnestangen, men ikke fra
Lifjellområdet ellers. Under feltarbeidet registrerte

Møller Sylva

curruca.

vi én syngende hann, 04.06.80 ved Myklestøl vest for
Stavsholt.
(ER).

Ikke sjelden som hekkefugl ved Akkerhaugen

Syngende hanner hørt to
Gransanger Phylloscopus collybita.
steder under feltarbeidet. Betegnes som forholdsvis
vanlig hekkefugl ved Akkerhaugen (ER).
Bøksanger P. sibilatrix.
Er påvist under omstendigheter som
tyder på hekking (Rask Arnesen 1977). Ikke tallrik og
spredt i området ved Akkerhaugen (ER).
svecica.
Blåstrupe Luscinia
Fåtallig gjest vår og høst på
Arnestangen (Rask Arnesen og Omberg 1976). Også sett
på trekk andre steder langs Norsjø, mest om høsten (ER).

Observasjoner tyder på at arten
hekker jevnt til spredt over hele Lifjell. Syngende
hanner, varslende par, fugler med mat i nebbet o.l. se
på minst ti steder sommeren 1976 (Rask Arnesen 1977b).
Duetrost T. viscivorus.
Hekkefunn i Bø 1978 (Oriolus 7:19).

Ringtrost Turdus torquatus.

1 ind. ved Mjellefit seter (750 m o.h.) øst for Slåkåvatn 39.07.76 (Rask Arnesen 1977b). Under feltarbeidet
registrerte vi arten ved Stavsholtmyra og varslende ved
brannfeltet i Heståsen.
Løvmeis Parus palustris.
Vanlig hekkefugl ved Akkerhaugen,
ved ringmerkingsfangst om høsten blir omtrent like
mange granmeis og løvmeis fanget (ER). Blir også av
Dunker (1966) betegnet som vanlig hekkefugl i Tinn,
Heddal og Notodden.
Pilfink Paser montanus.
Vanlig hekkefugl ved Norsjø, men
er svært sjelden å se oppover i Bødalen. Trolig nordgrense for arten her (Rask Arnesen og Omberg 1976, ER).
Bergirisk Acanthis
flavirostris.
1 hann kretset 09.06.76
engstelig over observatøren 1250 m.o.h. på Mælefjell.
Observert på vårtrekk 1976 på Arnestangen, og angive1i9
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familie på minst 7 ind. sett 22.06.75 samme sted
(Rask Arnesen og Omberg 1976, Rask Arnesen 1977b).
Rosenfink Carpodacus
erythrinus.
1 syngende hann på Årnestangen 02.06.80.
Konglebit Pinicola
enucleator.
Flere observasjoner vinteren
1976-77 (MRA).
Furukorsnebb Loxia

Ikke sett i Sauherad 1960-80 (ER).

pytyopsittacus.

13 ind, observert ved
Jønnbu av Rune Bergstrøm 03.09.74 (MRA). Enkelte år
vanlig å se innover skogstraktene i Sauherad (ER).
Under feltarbeidet observerte vi minst 5 ind. 08.06.80
ved Myregvarv sør for Himingen.
Grankorsnebb L. curvirostra.
Er vanligere å se enn furukorsnebb. Hekker trolig regelmessig (ER, Rune Bergstrøm pers.medd.).
Hortulan Emberiza

hortulana.

1 ind. observert i Bø av
Hekkefunn ved Akkerhaugen 1979

Arild Omberg 21.05.74.
(MRA, ER).
Lappspurv Calcarius lapponicus.

Enkelte år tallrik på trekk.
Maks. 300 ind. på stubbåkrene på Årnestangen 28.04.75

(Rask Arnesen og Omberg 1976).
Snøspurv
Plectrophenax
nivalis.
Raster i sterkt varierende
antall på Årnestangen om våren, maks. 1500 ind. 16.03.75,
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Dyregeografisk

interessante

arter

En rekke fuglearter synes å ha sin utbredelsesgrense
(Haftorn 1971) gjennom Lifjellområdet.
sett deles inn slik:

Disse kan grovt

Arter som hovedsakelig er knyttet til alpine strøk og
høyereliggende barskog og hvor artens hekkeutbredelse
har sørøstgrense i undersøkelsesområdet.
Fjellvåk
Dvergfalk
Fjellrype
Heilo

Grønnstilk
Varsler
Lavskrike
Ringtrost

Boltit

Bergirisk

Arter som har hekkeutbredelse nedover langs kysten og
som har grense mot nordvest i området:
Vepsevåk
Vintererle
Gråmåke
Tornskate
Pilfink
Skogdue
Arter med spesielle habitatkrav som på grunn av dette
vil hekke spredt og flekkvis:
Toppdykker
Dverglo
Sivhøne
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PATTEDYR
De vanligste artene som elg, rådyr, rødrev, grevling, hare,
bever og ekorn ble påvist under feltarbeidet ved direkte
observasjon eller ved sportegn. For en rekke arter har
viltnemndformennene Olav Hefre (Notodden) og Kjetil K.
Flatland (Hjartdal) bidradd med opplysninger. Erlend Rugtveit
har gitt opplysninger om bever og vånd.

Småsnagerfangst
Fangst ble foretatt ved hjelp av klappfeller på to antatt
optimale områder for smågnagere:
Gråorskog på Arnestangen (ca. 18 m o.h.).
På fuktig setervoll/i skogkanten (fig. 6) ved
Slåkja seter (695 m o.h.).
Tilsammen 220 felledøgn resulterte i kun én fangst (liten
skogmus) på førstnevnte felt.
veke innsatt med matolje.

Fellene ble åtet med bomulls-

Smågnagerbestanden var altså på bunn-nivå i undersøkelsesperioden. Dette bekreftes også ved mangelen på observasjoner
av f.eks. røyskatt, visse rovfuglarter og varsler.

Artsoversikt
Pattedyrarter man må regne med finnes i området (Siivonen
1976). De som virkelig er påvist er understreket:
Insektetere: Pinnsvin, dvergspissmus, vanlig spissmus,
vannspissmus.
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Flaggermus: Vannflaggermus, skjeggflaggermus, nordflaggermus, dvergflaggermus, langøret flaggermus.
Haredyr:

Hare.

Gnagere: Ekorn, bever, lemen, klatremus, vånd, markmus,
stor skogmus, liten skogmus, rotte.
Rovdyr:

Rev, bjørn, røyskatt, snømus, mink, mår, grevling,

oter, gaupe.
Partåede: Hjort, elg, rådyr.

Artskommentarer
Vannspissmus Neomys fodiens.

1 ind. sett 03.06.80 ved

Gjuvsåa 3 km nord for Bø kirke.
Hare Lepus timidus.

Viltnemndene melder om bra bestand i
1979-80, i hvert fall mer enn de siste 3-4 år.

Ekorn Sciurus vulgaris.

Jevnt utbredt overalt i skog, men

trolig noe redusert pga. økt mårbestand.
Bever Castor fiber.
Etablerte seg etter lang tids fravær ved
Heddølas utløp ca. 1930. En bestandseksplosjon skjedde
1965-70, bever finnes nå i mange tjern og bekker opp
til tregrensa. I 1977-79 ble beverbestanden i Heddøla
(og Tinnelva nord for Notodden) undersøkt som hovedoppgave i zoologi. Bestanden i Heddøla (ca. 20 km)
ble beregnet til 40 ± 10 dyr (Braadland 1980). På en
ca. 7 km lang strekning, langs nordvestbredden av
Norsjø og Saua, fra Nesodden til overfor Vollen, finnes
minst 15 bebodde hytter.

Med gjennomsnittlig 4 dyr pr,

hytte (Braadland 1980) vil dette si ca. 60 dyr. Er ved
Akkerhaugen et problem i frukthagene, en gang ble 30
trær ødelagt på to døgn. I slike sammenhenger blir
noen få dyr skutt, ellers omtrent ingen jakt.
dyr blir utilsiktet tatt i fiskeredskap.
Lemen Lemmus Zemmus.
mellomrom.

Noen

Store lemenår i Lifjell med jevne
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Ifølge Erlend Rugtveit har arten
Vånd Arvicola terrestris.
markante topper i bestanden med uregelmessige mellomrom. Vånd kan være et problem i fruktdyrkingsområdene
ved Norsjø.
Bjørn Ursus arctos.

Fantes i gammel tid, og har nå gjeninn-

vandret, eller er "gjenoppdaget".

Sportegn ved Slåkja

seter 1976, hørt samme sted i moltetida 1978.

Ellers

flere rapporter bl.a. fra Reskjemområdet om drepte og
flådde sauer.
Finnes i området, mer å se før.
Røyskatt Mustela erminea.
Finnes i området.
Snømus M. nivalis.
Mink M. vison.
Finnes langs elvene, så langt opp i fjellet
som det finnes fisk.

Trolig noe tilbakegang de senere

årene.
Mår Martes
Bestanden blir betegnet som stor i forhold
martes.
til tidligere, det jaktes lite på arten..
Vanlig nede i dalbunnen rundt hele
Grevling MeLes meles.
området, mindre vanlig høyere opp.
Det fantes en del oter i området fram til
lutra.
Oter Lutra
ca. 1940, etter dette bare streifdyr. Fra tiden etter
ca. 1960 er heller ikke streifdyr rapportert til viltnemndene.
Gaupe Yelis Zynx. Registreres regelmessig på Hjartdalsida
av Lifjell, trolig fast bestand her. På Notoddensida
bare omstreifende enkeltindivider.
Hjort Cerous elaphus.
Fast stamme i Hjartdal, i Lonarområdet
øst for Hjartsjå, med årlig tildeling av jaktkvote.
Ellers i Lifjellområdet treffes streifdyr.
Elg Alces alces.
Som andre steder har bestanden økt de siste
årene. Særlig i områder med flater med gjenvekst er
det en stor stamme.
Rådyr

Capreolus

capreolus.

Bestanden karakteriseres som god

i lavere deler rundt hele området.

Artens habitatvalg

om vinteren ble i 1979-80 undersøkt i Flatdal av
Bjørn Bjørnsen som hovedoppgave ved Zoologisk Institutt,
Universitetet i Oslo (in prep,).
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Rein Rangifer rangifer.
Fantes i Lifjell i gammel tid.
"Det minkar (5gmykje med anna dyreliv. Det er lenge
sidan det hev vore rein på Lidfjell.
små vidder for han" (Midttun 1951).

Det er vel for
Tanken om å

gjeninnføre villrein er i det siste blitt tatt opp
bl.a. i jegerorganisasjonene i området (Bjørn Bjørnsen
pers.medd.).
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KONKLUSJON

Lifjell som ornitologisk typeområde
Siden

fuglefaunaen

er kartlagt,
ikke mulig
området

er en sikker

å foreta.

er typisk

med kysten.
en slående

i de omkringliggende

Data

områdene

typeområdevurdering

Det er likevel

grunn

bare delvis

strengt

tatt

til å tro at

for et forholdsvis

smalt belte parallelt

fra Sjåvatnområdet

(Bergstrøm

likhet med Lifjell

ulike habitattyper

både

1981) viser

i artssammensetning

og i tallmessig

andeler

i de

hos de vanligste

spurvefuglene.

Sammenligning

med områder

nok vise at andelen
liggende

arter knyttet

til alpine

skog vil avta raskt, mens

vil komme

i tillegg.

lavlands-

En tilsvarende

finne sted når vi beveger
liggende

lenger ut mot kysten

oss vekk

endring

vil naturlig

strøk og høyereog kystarter
vil vise

fra kysten

seg å

mot høyere-

strøk.

Kvaliteter

Lifjell

ved området

har et stort samlet; artantall

innlandet.
Årnesbukta

Dette

virksomhet

kombinert

gjennom

mange

spettmeis,
fjellvåk,

arter

observasjons-

år.
i habitater

og bergirisk.

over korte

lokalklimatisk

som vepsevåk,

mens vi få kilometer
boltit

i

av de mer fåtallige

med regelmessig

På de lavereliggende,

hekker

for et område

for en stor del den tiltrekning

har stor spennvidde

avstander.
stedene

skyldes

har på et vidt spekter

vannfuglartene,

Området

som helhet

skogdue,

gunstige

gulsanger

unna kan treffe

og

fjellrype,
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3. Truede

arter.

I Hotade

12 fuglearter
Av disse

omtalt

sårbare

Lifjellområdet,

djur och vxter

som akutt truede

artene

hekker

kongeørn,

i Norden

blir

og 19 som sårbare.

tre regelmessig

innen

hubro og gråspett.

Spesielle delområder
Noen

delområder

peker

seg ut som spesielt

Det hadde vært ønskelig
undersøkelsene,
dalførene

med en noe romsligere

slik at elvestrekninger

nevnt

andre

Grunningsdalen/Slkåvatn.
et gunstig
arter

lokalklima

Den ellers

fattige

ved hekkende
tallrike

lokaliteter

og gir et frodig

stokkand

og krikkand,

av noen størrelse,

inntrykk.

enkelte

år grønnstilk.

til ca. 650 m o.h.

og sivspurv

representert

og såerle er
to myr-

vipe og i hvert

Selv om ingen kvantitative

synes delområdet

har

Lavlands-

er i Slåkåvatn

med hekkende

rike.

Grunningsdalen

I øst ligger et av områdets

områder

for

har ingen

som særlig

følger dalen

andefuglfaunaen

langs bredden.

foreligger,

Imidlertid

Den U-formede

som munk og hagesanger

tidsramme

og de høyereliggende

kunne blitt bedre undersøkt.

av de lokalkjente

interessante.

å ha en forholdsvis

fall

data
stor tetthet

i spurvefuglfaunaen.
Brannflata

i Hestasen

en fundamental
redusert

endring

tetthet
måte

som bestemmer
området

i vegetasjonen

og artsantall

spurvefuglfaunaen.
utmerket

er et interessant

Områdets
arter

ikke en utbrent

i felt- og marksjikt

på hvordan

kan føre til sterkt

og en annen
fuglefauna

at det er vegetasjonens
hvilke

eksempel

sammensetning

illustrerer

struktur

som finnes.

av

på en

(fysiognomi)

For buskskvett

er

skog, men en flate med plantedekning

oversådd

med egnede

sang- og speideposter.
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Kjeden av våtmarker fra Semsøyene i nord til Arnesbukta i sør har størst
betydning som rasteplasser under trekket og som overvintringsVåtmarkene

i øst langs grensa

områder for vannfugl.

av området.

Arnesbukta, som er best undersøkt av

disse lokalitetene, har et meget høyt artsantall for et så
begrenset område, og antallet av enkelte arter under trekket
er stort.
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Oriolus
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fra Gvarv

Telemark.
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Rask Arnesen,
Siivonen,

Oriolus
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Sollien,
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PUBLISERTE RAPPORTER

Årsberetning 1975.
Nr.

1

Naturvitenskapelige interesser i de vassdrag som behandles av
kontaktutvalget for verneplanen for vassdrag 1975 1976.
Dokumentasjonen er utarbeidet av: Cand.real. E. Boman, cand.real.
P.E. Faugli, cand.real. K. Halvorsen. Særtrykk fra NOU 1976:15.
-

Nr.

2

Faugli, P.E. 1976.
(Utgått)

Oversikt over våre vassdrags vernestatus.

Nr.

3

Gjessing, J. (red.) 1977. Naturvitenskap og vannkraftutbygging.
Foredrag og diskusjoner ved konferanse 5.-7. desember 1976.
(Utgått)

Nr.

4

Arsberetning 1976 - 1977.

Nr.

5

Faugli, P.E. 1978. Verneplan for vassdrag.
National plan for
protecting river basins from power development. Særtrykk fra
Norsk geogr. Tidsskr. 31. 149-162.

Nr.

6

Faugli, P.E. & Moen, P. 1979. Saltfjell/Svartisen.
Geomorfologisk oversikt med vernevurdering.

Nr.

7

Relling, 0. 1979. Gaupnefjorden i Sogn. Sedimentasjon av
partikulært materiale i et marint basseng.
Prosjektleder: K. Nordseth.

Nr.

8

Spikkeland, I. 1979. Hydrografi og evertebratfauna i innsjøer
i Tovdalsvassdraget 1978.

Nr.

9

Harsten, S. 1979. Fluvialgeomorfologiske prosesser i
Jostedalsvassdraget. Prosjektleder: J. Gjessing.
Kynna.

(Utgått)

Nr. 10

Bekken, J. 1979.

Fugl og pattedyr.

Mai - juni 1978.

Nr. 11

Halvorsen, G. 1980. Planktoniske og littorale krepsdyr
Lnnenfor vassdragene Etna og Dokka.

Nr. 12

Moss, 0. & Volden, T. 1980. Botaniske undersøkelser i Etnas
og Dokkas nedbørfelt med vegetasjonskart over magasinområdene
Dokkfløy og Rotvoll/Røssjøen.

Nr. 13

Faugli, P.E. 1980.

Nr. 14

Sandlund, T. & Halvorsen, G. 1980. Hydrografi og evertebrater
i elver og vann i Kynnavassdraget, Hedmark, 1978.

Nr. 15

Nordseth, K. 1980. Kynna-vassdraget i Hedmark.
og hvdrologiske interesser.

Nr. 16

Bergstrøm, R. 1980.

Nr. 17

Årsberetning 1978 og 1979.

Nr. 18

Spikkeland, I. 1980. Hydrografi og evertebratfauna i vassdragene i Sjåvatncmrådet, Telemark 1979.

Nr. 19

Scikkeland, I. 1980. Hydrografi og evertebratfauna i vassdragene på Lifjell, Telemark 1979.

Kobbelvutbyggingen - geomorfologisk oversikt.

Geo-faglige

Sjåvatnområdet - Fugl og pattedyr, juni 1979.

Nr. 20

Gjessing, J. (red.) 1980. Naturvitenskapelig helhetsvurdering.
Foredrag og diskusjoner ved konferanse 17.-19. mars 1980.

Nr. 21

Røstad, O.W. 1981.

Fugl og pattedyr i Vegårsvassdraget.

Nr. 22

Faugli, P.E. 1981.
logisk analyse.

Tovdalsvassdraget - en fluvialgeomorfo-

Nr. 23

Moss, 0.0. & Næss, I. 1981. Oversikt over flora og vegetasjon
i Tovdalsvassdragets nedbørfelt.

Nr. 24

Faugli, P.E. 1981.

Nr. 25

Bogen, J. 1981.

Nr. 26

Halvorsen, G. 1981. Hydrografi og evertebrater
Lyngdalsvassdraget i 1978 og 1980.

Nr. 27

Lauritzen, S.-E. 1981. Innføring i karstmorfologi og
speleologi. Regional utbredelse av karstformer i Norge.

Nr. 28

Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1981.
i Lifjellområdet.

Nr. 29

Eldøy, S. 1981. Fugl i Bjerkreimsvassdraget i Rogaland,
med supplerende opplysninger om pattedyr.

Grøa - en geofaglig vurdering.

Deltaet i Veitastrondsvatn i Arøy-vassdraget.

Botaniske inventeringer

OPPDRAGSRAPPORTER

76/01

Faugli, P.E.
vassdragene.

Fluvialgeomorfologisk befaring i

76/02

Bogen, J.

76/03

Bogen, J. Austerdalsdeltaet i Tysfjord.
fologisk befaring.

76/04

Faugli, P.E. Fluvialgeomorfologisk befaring i Kvænangselv,
Nordbotnelv og Badderelv.

76/05

Faugli, P.E.

Fluvialgeomcrfologisk befaring i Vefsnas nedbørfelt.

77/01

Faugli, P.E.

Geofaglig befaring i Hovdenområdet, Setesdal.

77/02

Faugli, P.E. Geomorfologisk befaring i nedre deler av Laksågas
nedbørfelt, Nordland.

77/03

Faugli, P.E. Ytterligere reguleringer i Forsåvassdraget fluvialgeomorfologisk befaring.

78/01

Faugli, P.E. & Halvorsen, G. Naturvitenskapelige forhold planlagte overføringer til Sønstevatn, Imingfjell.

78/02

Karlsen, O.G. & Stene, R.N. Bøvra i Jotunheimen. En fluvialgeomorfologisk undersøkelse. Prosjektledere: J. Gjessing &
K. Nordseth.

78/03

Faugli, P.E. Fluvialgeomorfologisk befaring i delfelt Kringlebotselv, Matrevassdraget.

78/04

Faugli, P.E. Fluvialgemorfologisk befaring i Tverrelva,
sideelv til Kvalsundelva.

78/05

Relling, 0. Gaupnefjorden i Sogn.
(Utgått, ny rapport nr. 7 1979)

78/06

Faugli, P.E.
(Tinnelva).

Fluvialgeomorfologisk befaring av

79/01

Faugli, P.E.

Geofaglig befaring i Heimdalen, OTDpland.

79/02

Faugli, P.E.

Fluvialgeomorfologisk befaring av Aursjø-området.

79/03

Wabakken, P. Vertebrater, med vekt på fugl og oattedyr, i
Tovdalsvassdragets nedbørfelt, Aust-Agder.

Nyset-Steggje-

Geomorfologisk befaring i Sundsfjordvassdraget.
Raobort fra

øvre

geomor-

Tinnåa

80/01 Brekke, 0.

Ornitologiske vurderinger i forbinde1se med en
utbygging av vassdragene Etna og Dokka i Oppland.

80/02

Gjessing, J. Fluvialgeomorfologisk befaring i Etnas og Dokkas
nedbørfelt.
Engen, I.K. Fluvialgeomorfologisk inventering i de nedre delene
av Etna og Dokka. Prosjektleder: J. Gjessing.

20/03

Eagen, J.O. & Sollid, J.L.
feltene til Etna og Dokka.

80/04

Faugli, P.E.
av Stigedalselv

U1/01

Halvorsen,
Bilag
til

Fyrde kraftverk
m.m.

K.
Junkerdalen
konsesjonssøknaden

Kvartærgeologiske trekk i nedslags- Fluvialgeomorfologisk
naturvitenskapelige
Saltfjell - Svartisen.

befaring
forhold.

