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REGISTRERING AV VERNEVERDIER I 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 sam 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 Stortingetskulle treffevedtak om konsesjonsbehandlingfor 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/ulemperved kraftutbygging.

Miljøverndepartementet

Oslo, 18.12.1980
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1. INNLEDNING

A. Målsetting

Målet har vært å gi en oversikt over vegetasjon og flora

i Grimsabassenget. Innen de rammer som er satt, har det

ikke vært mulig å framskaffe en detaljert oversikt over

hele nedbørfeltet. Vi fant det derfor rimelig å prioritere

undersøkelsene i de midtre og vestre deler innen Dovre

kommune hvor botanisk variasjon og mangfold viste seg å være

størst. Områdene øst for riksveg 27 er fortsatt dårlig

undersøkt. Herfra foreligger kun en grov kartlegging basert

på streifturer, og detaljer i vegetasjon og flora mangler.

Med denne vesentlige begrensning har det vært to like-

verdige målsettinger:

A gi en oversikt over nedbørfeltets natur- og vegeta-

sjonstyper.

A framskaffe materiale for en floristisk og plante-

geografisk vurdering av området.

Parallelt med våre undersøkelser har Jordregisterinstituttet,

As, fått i oppdrag av Landbruksdepartementet å utrede land-

bruksinteressene i området. I den forbindelse er et vege-

tasjonskart over nedbørfeltet i målestokk 1:50 000 under

utarbeidelse med det primære formål å vurdere områdets

beiteverdi. Dette vil utvilsomt kunne bli et nyttig supple-

ment til det herværende arbeid. Her er kun forsøkt å gi en
kartskisse over de rikere vegetasjonstyper og deres fordeling

der de lar seg utfigurere på et oversiktskart i målestokk

1:100 000 (cf. Materiale og metoder, s.4).
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Det er ikke gjort forsøk på en plantesosiologisk klassifi-

sering av vegetasjonstyper. Ei heller er det foretatt

prioriterte detaljstudier av flora og plantedekke i og tett

ved vassdrag, som forventes å bli spesielt påvirket ved en

eventuell kraftutbygging. Slike studier må tas opp ved en

eventuell konsesjonssøknad, og når planutkast over utbyg-

gingsalternativer foreligger.

B. Tidligere botaniske undersøkelser


Utforskningen av Dovrefjellenes flora ble innledet av Oeder

i 1755-60. I årene 1824-25 og 1834-36 ble nye undersøkelser

foretatt av M.N. Blytt hvilket resulterte i en "Dovrefjell-

flora" (Blytt 1838). Senere fulgte botanikere slag i slag

fram til århundreskiftet. Veivalget i denne perioden var

som regel den gamle ferdselsveien fra Tofte på Dovre opp

langs Hardbakken og over til Fokstua og Hjerkinn. Noen la

veien langs Storhøi Fokstuguhøi - Halvfarhøi og gjennom

Gautdalen til Hjerkinn og var da såvidt innom de nordvestre

deler av Grimsa-bassenget.

Det første floristiske bidrag fra selve Grimsdalen finner

vi hos Collett (1866). Han satte opp en planteliste fra

Verkensetrene i Grimsdalen og anga ellers noen plantefunn

fra Haverdalen.

Kjennskapet til floraen i området skyldes først og fremst

innsatsen fra de to botanikerne H. Resvoll-Holmsen og J. Lid.

Resvoll-Holmsen besøkte i 1919 Grimsdalen og omkringliggende

fjell og omtaler året etter sine funn og iakttagelser i

publikasjonen "Om fjeldvegetationen i det østenfjeldske Norge"

(1920). De mest omfattende floristiske undersøkelser i

Grimsdalen ble utført av J. Lid i 1949 og 1963. Han

utarbeidet lister over plantelivet fra 49 lokaliteter langs

Grimsa-dalføret og fjellene omkring, og dagbøkene samt inn-
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samlet materiale ble deponert ved Botanisk Museum i Oslo.

I sin avhandling "Carex bicolor in Southern Norway" (Lid

1954) ble de daværende kjente Grimsdalforekomstene av kvit-

starr omtalt sammen med enkelte andre karakteristiske

ledsagerarter.

Enkelte plantefunn fra Haverdalen og Djupdalen i nedbør-

feltets sørvestre hjørne er spesifisert i E. Barths bok

"Rondane - Norges nasjonalparker 1" (1971).

Enkelte undersøkelser av plantedekket er foretatt i de

senere år, om enn i beskjedent omfang. Områdene mellom

Hornsjøhøi - Sletthøi - Djupdalen Dørålsflyi og over mot

Gravhøi i nedbørfeltets sørvestre område er kartlagt på

beiteverdi for rein og sau (Haugen 1952, Lyftingsmo 1974).

E. Dahls avhandling om vegetasjonen i Rondane (1956) er også

basert på undersøkelser tett opp til grensa for Grimsas

nedbørfelt i sør uten at det er foretatt spesifikke analyser

innenfor Grimsa-bassenget.

En plantesosiologisk analyse av furuskogsområdene ved

Grimsmoen tangerer området i nordøst (Thøgersen 1977).

I forbindelse med registrering av verneverdige myrer for

"Landsplan for myrreservater i Oppland" ble det gjort under-

søkelser av enkelte myrpartier i Grimsdalen. Det ga som

foreløpig konklusjon at myrene tilhører rikmyrserien og er

floristisk interessante (Flatberg 1971). Supplerende under-

søkelser i 1978 konkluderer med at myrene i myrreservat-

sammenheng er spesialområder med nasjonal verneverdi

(Torbergsen 1979).

Innen Grimsas nedbørfelt er det også registrert 3 palsmyrer

(Torbergsen op.cit.). Undersøkelser av mer plantesosiologisk

karakter er foretatt av B. Knatterud (1974) over setervoll-

vegetasjonen i Grimsdalen, og E. Galten (1978) har i for-

bindelse med en undersøkelse av elvestrandvegetasjon i
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2. MATERIALE OG METODER

A. Vegetasjonen

1. Vegetasjonsenhetene

Vegetasjonsenhetene er klarlagt ved markstudier hvor typenes

kvalitative og kvantitative sammensetning ble beskrevet i

grove trekk. Navngivning og symbolbruk følger i hovedtrekk

normforslagene utarbeidet ved Botanisk avdeling, DKNVS

Museet, Trondheim (DKNVS Museet, Trondheim 1978, 1979).

Vegetasjonen er beskrevet innenfor 11 hovedtyper med hvert

sitt bokstavsymbol som følger:

Ferskvannsvegetasjon

C Sump-, elvekant- og kildevegetasjon

- Minerogene myrkompleks

F - Furuskog

- Bjørkeskog

Apen fuktvegetasjon under/over skoggrensa

M Kratt over skoggrensa

- Fjellrabbevegetasjon

- Lesidevegetasjon i fjellet

R - Annen fjellvegetasjon

T - Kulturmark

Disse er inndelt i underenheter av varierende rang. De mer

detaljerte enheter som omtales er vegetasjonstyper som van-

ligvis dekker mindre sammenhengende arealer og som ved

vegetasjonskartlegging kun lar seg avgrense på kart i stor

målestokk (1:10 000 - 20 000).

De relativt fyldige enhetsbeskrivelsene har for en stor del

gjort en spesifikk omtale av enkeltlokaliteter overflødig.
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Tabell 1. Vegetasjonsinndeling i Grimsas nedbørfelt.

Ferskvannsvegetasjon

Sump-, elvekant- og
kildevegetasjon

Høgstarrsump
Elvekantvegetasjon
Kildevegetasjon

Fattigkilder
Rikkilder

Minerogene myrkompleks

1. Tuedominert minerogen myr
Fattig/intermediær myr
Rik/ekstremrik myr

2. Mattedominert hellende myr
Fattig/intermediær bakkemyr
Rik bakkemyr
Ekstremrik bakkemyr

3. Mattedominert flatmyr
Fattig/intermediær,flatmyr
Rik flatmyr
Ekstremrik flatmyr

5. Skogbevokst myr
b. Rik/ekstremrik skogsmyr

6. Krattbevokst myr
b. Rik/ekstremrik krattmyr

7. Palsmyr

Furuskog
Fuktfuruskog
Lav/lyngrik furuskog

Bjørkeskog

2. Lav/lyngrik bjørkeskog
3, Hlåbærbjørkeskog
4. Småbregnebjørkeskog
5. Kalkbjørkeskog
6. Engbjørkeskog

Lågurtbjørkeskog
Høgstaudebjørkeskog

Åpen fukvegetasjon under/
over skoggrensa

6. Vierfukteng

Kratt over skoggrensa M 6. Viereng

Fjellrabbevegetasjon

1. Lågalpine ekstremrabber
Greplyng-rabbesivhei
Rabbetust-reinrosehei

2. Einer-dvergbjørkhei
Fattig einer-dvergbjørkhei
Rik eineredvergbjørkhei

3. Lappvier-sauesvingel-lavhei
4. Mellomalpine heisamfunn

Sauesvingel-stivstarr-rabbesiv-hei
Reinrose-musørehei

Lesidevegetasjon
i fjellet

2. Blåbær-blålynghei
3. Finnskjegg-stivstarrhei
6. Leside-eng

Grassnøleie
Rikengsnøleie

7. Ekstremsnoleie
Musøresnøleie
Polarviersnøleie
Mosesnøleie

Annen fjellvegetasjon
R I. Bergvegg-, bergskrent- og tørrbakke-

vegetasjun
R 2. Rasmarkymetasjon 


Kulturmark Setervoll og kulturbeite
Dyrket mark







3. OMRÅDET

Beliggenhet og topografi


Grimsas nedbørfelt utgjør et areal på 492 km2 mellom Rondane

i sør og Dovre/Folldalsfjella i nord. Størsteparten hører

hjemme i Dovre kommune (Oppland), mens de østre deler

sokner til Folldal (Hedmark). Høydevariasjonen er 1200 m

fra øverste skanse på Stygghøin i sør (1858 m) til elve-

deltaet i Folla ca. 10 km øst for Folldal sentrum (660 m)

i nordøst.

Hoveddelen av feltet består av slake viddeområder (flyer)

gjennomskåret av vide østvest-gående daler (Grimsdalen,

Haverdalen) og nordsør-gående sidedaler med steile vegger og

delvis canyonpreg (Djupdalen, Tverrgjelet, Verkensådalen,

Buådalen, Tverrelvdalene). De vestre og nordvestre deler har

avrundete fjellformasjoner med relativt slake fjellsider opp

i 15-1600 meters høyde. Landskapet i øst domineres av

subalpine furukoller og rundslipte lågalpine fjell. Enkelte

asymetriske topper med bratte sydvendte skjæringer når opp i

13-1400 meters høyde. Sør for Haverdalen hvor de nordligste

utposter av Rondanemassivet kommer inn, er det store rela-

tive høydeforskjeller med steile fjellsider ned i dalbunnen.

Geologi


Berggrunnsgeologisk er nedbørfeltet delt i to langs en ØNØ-

VSV-orientert skyvegrense (jfr. fig. 2). Den sørlige delen

har en ensartet berggrunn av seinprekambrisk sparagmitt

(metaarkoser) med innslag av øyegneis. Sparagmitten er over-

veiende grovkornet og består av store mengder sure mineraler

9







Serpentin

Kalk

Figur 2. Berggrunnsgeologisk kart over Grimsas nedbørfelt.

C. Kulturpåvirkning


Permanent bosetting forekommer spredt langs Grimsas østre

forløp innen Folldal kommune. Seterdrift foregår imidlertid

i de fleste større dalførene nå som før. Fig. 3 viser gårder

og setergrender innen nedbørfeltet. Riksveg 27 deler området

i en østre og vestre del (jfr. fig. 1). I furuskogsområdene

er det flere mindre skogsbilveier for skogsdrift og til

hytteområder. Innen Dovre kommune er det sommerveg (bomveg)

gjennom Grimsdalen og vestfra inn til Haverdalsseter i Haver-

dalen.

1E3 Kvartsitt (sparagmitt)
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Grønnskifer/grønnstein
Glimmerskifer.Grafittskifer

E:=1 Glimmerskifer (±kvartsittisk)

itift
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Tabell 3. Temperaturnormalen (middeltemperatur) for perioden 1931-60.
Kilde: Det norske meteorologiske institutt. Bruun 1967.

Stasjon m o.I. J F M A M




JJASONDAret




Sør-Nesset
Hjerkinn

738
953

-11,2
-8,0

-9,0
-7,0

-7,4
-5,8

-0,6
-1,6

5,2
3,4

9,2
7,8

12,2
10,6

10,6
9,2

6,6
5,4

1,0
0,2

-3,2
-5,0

-7,0
-7,2

0,8
0,2

Årsnedbøren er lav på alle målestasjonene og avtar fra SØ

(Atnasjø 530 mm) til N (Folldal 361 mm) og til NV (Hjerkinn

221 mm). Den samme tendensen gjør seg trolig gjeldende innen

Grimsas nedbørfelt. De relative verdier antas å ligge

noe høyere i fjellstrøkene enn hva som er angitt fra måle-

stasjoner i dalbunnene.

Størstedelen av nedbøren faller i sommerhalvåret og innenfor

vekstsesongen. Juli er nedbørrikeste måned på alle stasjonene.

Den sparsomme nedbøren vinterstid gir et relativt tynt snødekke.

Temperaturforskjellene på de to målestasjonene er små og

viser samme tendens. Kaldeste måned er januar (Sør-Nesset

-11,2°, Hjerkinn -8,0°), og varmeste måned er juli (Sør-

Nesset 12,20, Hjerkinn 10,60). Forskjellen mellom varmeste

og kaldeste måned er 23,4° ved Sør-Nesset og 18,6° ved

Hjerkinn. I likhet med temperaturvariasjonene på årsbasis

er døgnsvingningene store. Ved Sør-Nesset er det foretatt

gjennomsnittlig daglig maksimums-og minimumstemperatur for

juli måned (midt i vekstsesongen) som viser henholdsvis

17,1 og 7,7°C.

Av avgjørende betydning er også humiditeten innen området.

Tabell 4. Humiditetsindeks for Atnasjø/Sør-Nesset og Hjerkinn.
Humiditetsindeks H = N/(t+10), der N = årlig nedbør i mm,
t = årlig middeltemperatur i °C (etter Hesselman 1932:523).

Atnasjø/Sør-Nesset 530 0,8 49
Hjerkinn 221 0,2 22

Tabell 4 viser Martonne's humiditetsindeks ved Atnasjø/

Sør-Nesset og Hjerkinn.
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4. VEGETASJON

A. Hviplelagsregioner


Med grunnlag i plantedekkets store variasjon innen ulike

høydenivåer, kan vegetasjonen i nedbørfeltet deles inn i fem

vertikale regioner ("belter").

Prealpin region ("barskogsregionen")

Furuskog er enerådende barskogstype og strekker seg inn øst-

fra. Skogen når fra Grimsas deltaområde (660 m o.h.) og opp

til 900-950 m o.h. I høyden går furua inn i subalpin

blandingskog med bjørk eller avløses av et belte med fjell-

bjørkeskog. Den vestligste utpost av furuskogen ses nedenfor

Tollevshaugen i Grimsdalen (920-960 m o.h.).

Subalpin region ("bjørkeskogsregionen")

Bjørkeskogsbeltet har en vertikal utbredning fra 50-230 m.

Bjørk danner skoggrensa rrellom1000-1200mo.h. Lengst i østhar

den følge med furu nesten helt opp til snaufjellet. Høyeste

skoggrense ses på S-sida av Gravhøi mot Haverdalen hvor bjørka

stopper mellom 1150 og 1200 m o.h.

Lågalpin region ("lågfjellet")

Den lågalpine region strekker seg fra skoggrensa opp til de

øvre forekomster av vierkratt. Nordhagen (1943) betegner

regionen for "rishei-vierkrattbeltet". I sørnorske fjell-

trakter som Jotunheimen, Rondane og Trollheimen blir øvre

grense for lågfjellet vanligvis satt der blåbærsamfunn ikke
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B. Beskrivelse og forekomst av vegetasjonsenhetene

1. Ferskvannvegetasjon - B

Den limniske vegetasjonen i området er lite undersøkt.

Enkelte noteringer er gjort i fjellvannene og i stiltflyt-

ende bekker og elvepartier i Grimsdalen, mens vannene i

nedbørfeltets nordøstre og østre deler ikke er besøkt.

Det må forventes at flere vannplanter som ikke finns i de

høyereliggende fjellvannene vil kunne opptre her.

Vannvegetasjonen synes gjennomgående artsfattig. Enkelte

grunne småvann, kroksjøer og stiltflytende bekker i Grims-

dalen mellom 850-1000 m o. h. utpeker seg som noe mer arts-

rike. Her er notert rusttjønnaks, trådtjønnaks, hesterumpe,

sumpsivaks, småblærerot, dvergvassoleie, stivt brasmegras,

vassreverumpe, fjellpiggknopp, stor tjønnmose (Calliergon

giganteum) og rødklomose (Drepanocladus revolvens).

Figur 6. Rusttjønnaks (Potamogeton alpinus), et tilsyne-
latende sjeldent innslag i ferskvannsvegetasjonen
i området.
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3. Myr

Myr dekker 6% av nedbørfeltet. Alle undersø kte myrpartier

er ført til jordvannsmyrer ( minerogen myr). Etter nærings-

til gangen skilles mellom fattigmyr, intermedicermyr ( mellom-

myr) , rikmyr og ekstremrikmy r. Typene defineres utfra arts-

sammensetning og dominansfor hold i den minerotrofe vegeta-

sjonen. I øst ses store myrarealer med ombrotrof tue vege-

tas jon og minerotrofe matter. Etter som vegetasjonen er

klart jordvanninfluert, er de klassifisert som minerogene
myrkomplekse r. Fattigmyr og mellommyr er enerådende myrtyper

innen spara gmitten i øst og sørøst og opptre r kun flekkvis
innen Trondheimfelte t. Her er rike og ekstremrike myrtyper

i klar overvekt. De minerog ene myrkompleksene er først og

fremst bakkemyrer og flatmyr er. Svakt hellende myrpartier

i øst har t illøp til strenge- dannelser (stre ngemyr). Fem

høytliggend e fjellmyrer mellom 1200 og 1400 m o. h. er obser-
vert med palsrester (palsmyrer i nedbrytningsfase) .

Åpne myrarealer er i klar majoritet. Kratt- og skogbevokst

myr opptrer i myrkanter. Kun to myrområder er observert

hvor kratt eller skog dominerer på myrflatene .

Fattigmyrene er for en stor del tuedominert, mens de rike

og ekstremrike har overveien de fastmatter med noe tuer og

små fragmenter av mykmatter og løsbunn.

Et påfallende trekk ved myra realene innen Trondheimfeltet,

og spesielt i Grimsdalsområdet, er de mange små, spredte myr-
drågene. Grunne bakkemyrdrå g ses innvevd i heivegetasjonen,
og overgangen myr- fastmark er ofte diffus.

Tuedominert minerogen myr E 1

Fattig/intermediær myr - E 1. a

Dette er vanligste " fattigmyrtype" i området. Ombrot rof

tuevegetasjo n dominerer. Vanlig er flatmyrer med tuevegeta-

sjon av dver gbjørk, molte, fjellkrekling, ski nntryte, torvull
og torvmoser (Sphaanum spp. ) I dråg og matter mellom tuene
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torvmoser som kun ses i beskjedent omfang. To rikmyr-

områder i Grimsdalen er overveiende tuedominert:

Myrpartier ved Streitbekken, Grimsdalen, 860- 880 m o. h.

( NP 42- 43, 82- 83)

Svakt hellende bakkemyrer, vekselvis tue- og mattedominert.

Ekstremrike myrindikatorer og fjellplanter inngår i flaske-

starr- duskull- dominerte matter. I våtere partier innslag

av strengstarr, sotstarr, agnorstarr, bjønnskjegg og spredt

småvier. Andre fastmatter er dominert av myrtust og korn-

starr eller bjønnskjegg alene. Makkmose (Scorpidium scorpi-

oides) dominerer i bunnen. Tuer av bjønnskjegg, slåttestarr,

hodestarr, bergstarr, blåtopp, torvull og noe dvergbjørk;

i drågene trillingsiv, kastanjesiv, myrsauløk, tvillingsiv,

skogsiv, finnmarkssiv, sveltull, hårstarr og gulsildre.

øvre myrpartier har noe ombrogen vegetasjon med bl. a. røss-

lyng og skinntryte på tuene.

Myr i dalbunnen nedenfor BlørnsgardsetrinL Grimsdalen,
940 m o. h. ( NP 33, 83- 84)

Tuedominert flatmyr.

Gras- og starr- rik småtuet rikmyr av vesentlig slåttestarr,

tvebostarr, hodestarr, rødsvingel, fjellkvein, smyle, hare-

rug, torvull og skinntryte. Noe grypende busker av småvier,

lappvier og dvergbjørk. Fastmatter med slåttestarr, myr-

snelle, smårørkvein, vanlig myrklegg, trillingsiv, streng-

starr og myrhatt. Langs bekkefar gjennom myra kommer i

tillegg ekstremrikindikatorer som sotstarr, hårstarr og

agnorstarr.

Mattedominert hellende myr - E 2

Dette er vanligste myrtype i området. På grunnlag av trofi-

grad er her delt inn i 3 enheter.
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fastmatter og tuer. Rikmyr med ekstremrike grunne dråg og

randpartier.

Fastmatter av flaskestarr, blankstarr, duskull, bjønnskjegg,

frynsestarr og gråstarr i dominans, mer spredt tranestarr

og kornstarr. Enkelte mykmattepartier og løsbunnsområder har

innslag av snipestarr, frynsestarr, blystarr og steril korn-

starr, foruten torvmoser. Ombrotrof vegetasjon på tuene av

molte, torvull, fjellkrekling, skinntryte, dvergbjørk, kvit-

krull og torvmoser. Rike og ekstremrike arter som er notert

i tillegg er bjønnbrodd, myrsnelle, svarttopp, rynkevier,

kastanjesiv, finnmarkssiv, fjellrapp, agnorstarr, småsivaks,

sotstarr, myrtust, trillingsiv, gulsildre og hårstarr.

Mattene domineres av makkmose i bunnen, mens lappvier

utgjør buskinnslaget spredt på tuer og matter.

31. Myrpartier rundt Veslhlerkinnti.ønnin, 1250 m o.h. (NP 31,91)

Overveiende flatmyrarealer med fastmatter, mot vannene over

i høgstarrsump. Ved nordre vann ombrogene tuedannelser

innenfor mer begrenset areal med 4-5 palsrester i nedbryt-

ningsfase. Randpartiene med mye frosttuer, går over i svakt

hellende myrpartier mot fjellsidene.

Overveiende rikmyr, men variabel vegetasjon betinget i de

mange ulike myrstrukturer innen komplekset. Mattevegetasjon av

flaskestarr duskull - blankstarr i avtagende frekvens, van-



ligvis med alle tre i bestandene. Myrtevier ses spredt; van-

ligere busker er lappvier, sølvvier og grønnvier, tiltagende

mot kantpartiene. Her kommer gras og tuer av torvull,

stolpestarr og slåttestarr. Overgangen mot omgivende vier-

fukteng er gradvis. Grunnere myrpartier i kantområdene har

snøleiepreg med innslag av rypestarr, åkersnelle, fjell-

smelle, grannarve og tvillingsiv, med eroderte torvulltuer

og ombrogene torvmosetuer med molte. Mellom tjerna ses

større område med ombrotrof vegetasjon på tuedominerte flat-

myrpartier. palsrester rager opptil 1,2 m over den

minerogene myrflaten, den største 10 x 6 meter. Palsene har

mye naken, erodert torv; ellers sauesvingel, seterrapp,
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stivstarr, torvull, smårørkvein, molte, harerug, duskull,

dvergbjørk og sølvvier. I forsenkninger mellom palsene og

andre ombrogene tuer ses noe myrfrytle, rypestarr, fjell-

pestrot, polarkarse og harerug. I bakkemyrpartiene i rand-

områdene inngår sotstarr, kastanjesiv og trillingsiv i

flaskestarr-blankstarr-dominerte matter.

32, Myr ved Verkensåis kilder, søndre grein, 1300 m o.h.

(NP 24-25,81)

Tuer (myrkant) - fastmatte mykmatte (sparsomt), mot sør-

vest og sørøst over i svakt hellende myr. På grunn myr i

kantområder delvis snøleiepreget vegetasjon med utfrysnings-

hull og mineraljord i dagen.

Tuer med molte, stivstarr, rypestarr, torvull og duskull.

På matter dominans av duskull, flaskestarr og blankstarr,

den siste ofte enerådende innenfor store områder. Myrhatt

og lappvier spredt. I bunnen mest rik rødklomose

(DrepanocZadus revolvens f. robustus), gullklomose og bjørne-

moser (PoZ“ri.chum spp.). Randpartiene med innslag av

ekstremrike arter.

33. Myrområder ved Svartknattinnin, 1320 m o.h. (NP 28,76)

Tuer fastmatte - mykmatte. Enkelte palser i nedbrytnings-



fase, oppfrysningsmark i randpartiene.

Overveiende rike mattesamfunn, men også ekstremrike partier.

Fastmatter dominert av flaskestarr og/eller duskull, med

blankstarr som subdominant. Våtere partier også med mye

frynsestarr, duskull og smårørkvein. I bunnen makkmose,

blodmose, brunklomose, rik rødklomose og stjernemose. På

mykmatter ses monobestander av strengstarr i feltsjiktet.

Områdene rundt nordre tjern er lokalt ekstremrike med blank-

starr (dominerer), snipestarr, sotstarr, gulsildre, myrtevier

og agnorstarr. Også her bløtere partier med tjukk torv og

flaskestarr-duskull-blankstarr-matter. Langs bekkefar og

på grunne steder i myrkant også ekstremrikt med mye fjell-

starr, fjellpestrot, grannarve, gulsildre, tvillingsiv,











Figur 8. Mesetermyrene, et ekstremrikt, mattedominert
flatmyrkompleks i Grimsdalen, 880 m o. h.
( 23. 7. 80 T. S. )

Figur 9. Lav/lyngrik furuskog ( forgrunnen) som går over i
subalpin lav/lyngrik bjørkeskog oppunder Stor-
kringla. Under bjørkeskogen midt på bildet ses
fattigmyrområde på den næringsfattige sparagmitten.
( 27. 7. 80 T. S. )
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Figur 10.

Tyrihjel m (Aconitum
septentrionale) er det
vanlig ste inns lag i
høystaud evegetasj onen.

Fig ur 11. Viereng ve d Veslgr imsa ret t over sk oggrensa,
1100 m o. h. ( 20. 7. 80 T. S. )
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I rike utf orminger ses i ti llegg jå blom, bl åmjelt, gulmjelt,

snøsøte, småsøte , smalnø kleblom, fjellfrø stjerne, dvergjam ne,

sn øbakkest jerne, f jellbakk estjerne, dovreru blom, hv itmaure,

fjellbun ke, fjel lpestrot og rosen rot for å nevne noen av de

vikt igste.

I de fatti gste utf ormingen e i dalbu nnen av Haverdal en opptr er

ku n sølvbu nke, engsoleie, fjelltist el og bj ørnemose r som

konstante, og busk sjiktet av dvergb jørk, la ppvier og noe

sølvvier er som re gel glis sent. Her ses også mer åpne

områder av f ukteng uten busk vegetasjo n, hvilk et troli g er

betinget i tidlige re beiti ng og sl ått.

6. Kratt over skoggrensa

Viereng - M 6

Vegetasj onstypen er kun påtruffe t fire st eder i Grimsdale n;

ved vestr e Skridub ekken og Storkol len på nordsida av Grav-

høi, ve d Veslgri msi og i bekkekl øft syd for Grims a ved St or-

berget, alle stede r like i overkan ten av bj ørkeskog sgrensa.

Enheten dekk er kun f å m2 på nordlige og østli ge ekspo nerte

bratte fjellside r i det lågalpin e beltet. Typen skillec' seg

f ra høysta udebjørk eskog ( K 6. b) ve d å mangl e tresji kt. Et

t ett kratt av sølv vier, la ppvier, grønnvier og ullv ier har en

frodig undervege tasjon av tyrihj elm, myskegras, r ød jonso k-

blo m, skogs torkenebb , fjellm inneblom , sølvbun ke, fjel lkvann,

skogrør kvein, ve ndelrot, engsole ie, lund rapp, hvi tmaure,

engsyre, gullris, fjelltis tel, ryl lik, engs melle, hvitblad-

tis tel, mjød urt, gei terams, fjellpes trot, hengeaks og

tei ebær.
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7. Fjellvegetasjonen

Vegetasjonstypene i fjellet er i hovedsak bestemt av nærings-

tilgangen og snødekkets mektighet. Foruten en serie fra

fattig - rik ekstremrik betinget i jordsmonnet, er det en

gradient fra rabb - snøleie som har avgjørende betydning

for vegetasjonens utforming. Fjellvegetasjonen er her inn-

delt i rabbevegetasjon og lesidevegetasjon foruten enkelte

spesialtyper lokalisert til berg og ur, og som arealmessig

er av underordnet betydning. Enhetene forekommer av og til

på trebare områder i den subalpine regionen. Rabbevegeta-

sjonen er tørre heisamfunn dominert av lyng, gras og starr-

arter, mens lesidevegetasjonen varierer fra hei til eng

avhengig av snødekkets mektighet, tilgang på fuktighet og

lengde av vekstperioden. Fig. 12 viser sammenhengen mellom

de ulike hei- og eng-vegetasjonstypene i området langs

gradientene fattig - rik og rabb - snøleie.

a. Fjellrabbevegetasjon

Lågalpine ekstremrabber

Greplyng- rabbesivhei - N 1. a

Enheten dominerer ekstremrabbene i lågfjellet og er ellers

mer fragmentarisk representert i mellomfjellet og på skog-

bare rabber i dalbunnene. Ved oversiktskartlegging er enheten

vanligvis gitt et vidt innhold og omfatter her all ekstrem-

rabb- vegetasjon på fattig til middels rikt jordsmonn i

fjellet. Vi har imidlertid funnet det riktig å skille ut

sauesvingel-stivstarr-rabbesiv- hei ( N 4. a) som dominerer på

rabbene i mellomfjellet ( s. 59).

Kombinasjonen av risplanter og vindherdige lav preger vegeta-

sjonsdekket i greplyng- rabbesivheia. På de mest vinderoderte

steder dominerer gråskjegg (Alectoria ochroleuca) og jerv-

skjegg (Alectoria nigricans) sammen med greplyng og dvergbjørk.

Der vindpåvirkningen er noe mindre, kommer i tillegg innslag
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bergrublom, vanlig marinøkkel, flekkmure, hvitkurle, brude-

spore, småsøte, dubbestarr og fjellsnelle.

Sør for bergartsskillet ses enkelte steder fuktige varianter

av reinroseheier langs kildeframspring i fjelliene. Her

inngår bl. a. reinrose, bergstarr, rabbetust, blåmjelt,

bjønnbrodd, harerug, gullmyrklegg, sotstarr, myrtust, fjell-

starr, blindurt, tvebostarr, smalstarr, gullrublom, grannarve,

rødsildre, svartstarr, polarvier og knoppsildre. Som det

framgår av artsinventaret har vegetasjonen her et markert

snøleiepreg.

I dalbunnen av Grimsdalen ses enkelte steder beitebetingede,

sekundære rabbetustheier i områder med rik einer-dvergbjørk-

hei ( N 2. b) , hvor rabbetusten overtar der kratt, sauesvingel

og lyng beites.

Einer - dvergbjørkhei - N 2

Einer-dvergbjørkheier dekker store arealer i den lågalpine

sonen og i de skogbare områdene i dalbunnene og er som regel

utsatt for kraftig beiting. Det er foretatt en inndeling i

fattig einer - dvergbjørkhei og rik einer - dvergbjørkhei.

Dominante og subdominante arter er felles for enhetene, men

rik einer-dvergbjørkhei utmerker seg ved å ha innslag av en

rekke krevende arter i tillegg. Typisk for begge er et godt

utviklet busksjikt av dvergbjørk og einer samt dominans av

lyngarter og lav.

Fattig einer - dvergbjørkhei - N 2. a

Feltsjiktet domineres av lyngarter felles med greplyng-rabbe-

sivhei, slik som fjellkrekling, tyttebær, mjølbær, rypebær

og blåbær. I de østre områdene fås i tillegg et betydelig

innslag av røsslyng. Vanlige er ellers sauesvingel, smyle,

stivstarr og rabbesiv. Urteinnslaget er i første rekke

fjellkattefot, blåklokke og gullris. Bunnen domineres av

busklav (begerlav og brødlav), mens moser forekommer mer

spredt og da i første rekke furumose (Pleuroziumschreberi),

etasjemose (Hylocomium splendens) og sigdmoser (Dicranum

spp. ). I dalbunnen er enheten hyppig utsatt for beiting, og
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ved høyt beitetrykk fås utviklet en sekundær sauesvingel-

hei, hvor sauesvingel tar over for lyngartene.

Rik einer-dverghjørkhei N 2,b *

Enheten er knyttet til næringsrjk avF4etningeri de midtre

og nordre deler av Trondheimfeltets bergarter. I dalbunnen

langs Grimsa alternerer typen med fattig einer-dvergbjørkhei

og rabbetust-reinrosehei. Enheten dekker 5% av arealet.

Foruten alle artene karakteristisk for foregående enhet

(N 2.a) opptrer eutrofe innslag felles med rabbetust-

reinroseheier. Avgrensningen mot sistnevnte er satt slik at

reinrose, rabbetust og bergstarr her kun forekommer spredt

uten å prege vegetasjonsdekket. Av andre næringskrevende

arter innen rik einer-dvergbjørkhei kan nevnes gulmjelt,

blåmjelt, reinmjelt, mogop, hvitmaure, vanlig marinøkkel,

fjellmarinøkkel, harerug, dvergjamne, fjellfrøstjerne, bjønn-

brodd, grønnkurle, setermjelt, bakkesøte, fjellbakkestjerne,

fuglevikke, bakkestarr, snøsøte, engsnelle og småengkall.

Spredt innen enheten ses unntaksvis fjellkurle og fjellkveke.

Rundt setrene i Grimsdalens midtre partier (Bjørnsgard-

setrene, Tverrlisetrene, Mesetrene og Tollevshaugsetrene) er

de rike einer-dvergbjørk-lyngheiene utsatt for sterkt beite-

trykk, og det utvikles sekundære grasheier med rikelig inn-

slag av beiteindikatorer som hvitkløver, dunhavre, sølvbunke,

engkvein, gulaks og sauesvingel, på tørrere bakker også

dunkjempe, gjeldkarve og rødkløver. Andre arter som stedvis

inngår i de beitende heiene er fjellrapp, snøsøte, bakkesøte,

småsøte og svartstarr. I de rikeste og tørreste utforminger

fås ved beiting utvikling av sekundære rabbetustheier (jfr.

s.56) der rabbetust dominerer i feltsjiktet.

Lappvier-s(iuevingel-lavhei - N 3

Enheten utgjør en karakteristisk og homogen vegetasjonstype

på de lågalpine flyene mellom 1300-1400 m o.h. innen fyllitt-

områdene i nord og vest. Sør for bergartsskillet ses bare

fragmenter i Gravhøi-Einsethøi-partiet. Vegetasjonstypen
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danner ofte grense mot mellomfjellet oppad. Flyene er

gjennomgående fuktige pga. relativt tykt snødekke vinters-

tid og tilsig av fuktighet fra mellomalpine fjellsider

gjennom vekstsesongen.
Typisk er et godt utviklet busksjikt av lappvier og dverg-

bjørk. Undervegetasjonen preges av et kompakt lavdekke av

kvitkrull, islandslav, lys reinlav og saltlav med sauesvingel

og stivstarr som dominanter i feltsjiktet. Ved økende fuktig-

het vil moseinnslaget, særlig bjørnemoser og sigdmoser, øke

noe på bekostning av lavdekket. En ruteanalyse fra en lavrik

utforming er gitt i tabell 5.

Tabell 5. Ruteanalyse (5 x 5 m) fra lappvier-sauesvingel-lavhei ved
nordre Nyseterhøi, 1340 m o.h., 21.7.1979.

Arter:




Dekningsgrad i %

Busksjikt: lappvier Salixlapponum 30




dvergbjørk Betulanana 5
Feltsjikt: sauesvingel Festucaovina 30




stivstarr Carexbigelowii 15




gulaks Anthoxanthumalpinum 2




harerug Polygonumviviparum 2




fjellsmelle Sileneacaulis 2




fjellfrøstjerne Thalictrumalpinum 2




fjelltistel Saussureaalpina 2




bleikmyrklegg Pedicularislapponica 2




flekkmure Potentillacrantzii 1




fjellkattefot Antennariaalpina 1




fjelltjæreblom Viscariaalpina 1




fje11-løvetann Taraxacumcroceum 1




blåklokke Campanularotundifolia 1




aksfrytle Luzulaspicata 1




fjellsveve Hieraciumalpinum 1




tyttebær Vacciniumvitis-idaea 1




musøre Salixherbaceae 1
Bunnsjikt: kvitkrull Cladoniaalpestris 60




islandslav Cetrariaislandica 20




lys reinlav Cladoniaarbuscula 10




saltlav Stereocaulonspp. 10




sigdmoser Dicranumspp. 2




andre moser




5

Det godt utviklede lavdekket skiller enheten fra vierfukteng.
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En spesialutforming dominert av reinrose og stivsildre ses

på flytjord rundt høyde 1419 nordvest av Gråsida i nivå

1315-1410 m o.h. Andre arter som ses vanlig er knoppsildre,

tuesildre, setermjelt, rynkevier, rødsildre, harerug, varde-

frytle og islandslav. Reinrosa går ut, mens mer sauesvingel

og musøre kommer inn.

b. Lesidevegetasjon i fjellet

To heityper er sparsomt representert (P 2 og P 3), mens snø-

leiene (P 6 og P 7) utgjør et betydelig areal, i første

rekke i den mellomalpine regionen. Snøleiene er karakteri-

sert ved tilsig av smeltevann i vegetasjonsperioden og/eller

en vesentlig forkortet vekstperiode etter framsmeltning.

Der det er jevnt tilsig av smeltevann fås engpreg med gras

og urtedominans i vegetasjonen (lesideeng - P 6). Ved svært

langvarig snødekke utvikles ekstremsnøleier (P 7) med musøre

og andre dvergvierarter i feltsjiktet, eller ved enda kortere

vegetasjonsperiode kun mosesnøleier hvor karplantene faller

ut.

Avhengig av næringstilgangenskilles det mellom fattigsnøleier

(grassnøleie P 6.a og musøresnøleie - P 7.a) og riksnøleier

(rikengsnøleie - P 6.b og polarviersnøleie - P 7.b).

Ekstreme mosesnøleier (P 7.c) tilhørende den mellomalpine

region vil også kunne skilles i fattige og rike utforminger,

men dette er ikke gjort i det foreliggende arbeid.

Blåbær- blålynghei - P 2

Blåbær-blålynghei ses på kalkfattige løsavleiringer med moderat

snødekke og forekommer vanlig i de østre områdene. Imidlertid

dreier det seg som regel om smale striper over skoggrensa i

det samme vertikale beltet hvor einer-dvergbjørkhei kommer inn.

Vegetasjonstypen domineres av blåbær med et subdominant innslag
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påvirket av kaldt, overrislende vann. Ofte ligger rikeng-

snøleiene i forsenkninger som påvirkes av sigevann fra

berggrunnen ovenfor, slik at de økologiske forhold tilnærmes

ytterligere. Rikengsnøleiene er urterike med stort innslag

av alpine rikkildearter (ofte kalkkrevende) sammen med rik-

snøleie-indikatorer. Av arter som er vanlige eller kun

funnet i slik vegetasjon skal nevnes gullmyrklegg, rødsildre,

knoppsildre, bekkesildre, grynsildre, tuesildre, gulsildre,

gullrublom, blindurt, smalstarr, fjellrapp, jøkelsmåarve,

stuttarve (bare på Meseterhøi), grannarve, trillingsiv,

tvillingsiv, stivstarr, dvergsyre, fjellsyre, rynkevier,

fjellfrøstjerne, svartstarr, fjellarve, fjellbunke og dverg-

soleie. Enheten er punktmarkert på Gråsida, Kattuglehøi,

Meseterhøiog ved fremste Veslberget, men er trolig å påtreffe

flere steder i dette hjørnet av nedbørfeltet.

Ekstremsnøleie - P 7

Musøresnøleie - P 7.a

Enheten er å finne i ekstreme snøleier på. næringsfattig

grunn. Musøre dominerer, ofte sammen med stivstarr. For-

øvrig inngår moselyng, dverggråurt, trefingerurt, fjell-

timotei og dvergsoleie i en spredt og åpen vegetasjon med

mye nakne jordflekker. Av moser er snøleiemose (Anthelia

juratzkana) og snøbjørnemose (Polytrichum sexangulare) vanlige.

Polarviersnøleie - P 7.b

Polarvier er karakterart og står gjerne sammen med musøre,

fjellsyre, fjellfiol, trefingerurt og gullrublom. Karakteris-

tisk er innslaget av flere sildrearter slik som knoppsildre,

grynsildre, bekkesildre og rødsildre, foruten snøgras,

tvillingsiv og vardefrytle.

Mosesnøleie - P 7.c

Disse utvikles der snødekket ligger langt utpå sommeren og

vegetasjonsperioden er svært kort. Kryptogamer kan være
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tuearve, nålearve, fjelløyentrøst, snøsøte, sauesvingel,

skredrub1om, dovrerublom, bergrublom og bergveronika sammen

med småengkall, berggull, bleikvier, hestehov, skogsveve,

blåklokke, åkersnelle, fuglestarr, bakkestarr, småsmelle,

hvitmaure, dvergmispel, teiebær, bitter blåfjær, hårfrytle,

gullris, blankbakkestjerne, lodnerublom, perlevintergrønn

og engsmelle.

På Streitkampen i sørvendt ur i nivå 1150- 1200 m o. h. ses

tørre, eroderte klipper med bl. a. snørublom, blårapp, berg-

rublom, fjellbakkestjerne, bergstarr og vanlig marinøkkel

med skjørlok og fjellodnebregne i bergsprekker.

I de lukkede, trange elvegjelene og i nordeksponerte skrenter

er en fuktighetselskende vegetasjon med skåresildre, knopp-

sildre, gullrublom, grannarve, fjellsmelle, blindurt,

tvillingsiv, gullmyrklegg, bleikmyrklegg, fjellveronika,

ullvier, rynkevier, bergstarr, hårstarr, svartstarr, fjell-

frøstjerne, issoleie, tuesildre, aksfrytle, svartaks, brude-

spore og hvitkurle. Som man ser av artssammensetningen

dreier det seg om rik rabbvegetasjon som på kartet er

utfigurert som rabbetust-reinrosehei ( N 1. b).

Bergvegetasjonen på serpentinknattene Tollevshaugkyrkja,

Raudhamran og Streitkampen (delvis) har pga. sitt spesielle

substrat en særegen flora som er omtalt under florakapitlet,

s. 87. De kalkførende, nakne skiferstripene har en tørr

utforming av rabbetust-reinrose- hei på skredjorda omkring.

På rene kalklag går reinrosa inn på tross av tørr grus og

jord. På grønnskiferlag mangler gjerne reinrosa, og rabbe-

tust og bergstarr overtar. Vegetasjonen her har innslag av

flere sjeldne arter for området slik som snømure, alperublom,

småsøte, nålearve, skåresildre og fjellkveke foruten lyng-

innslag av fjellkrekling, mjølbær og skinntryte.
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Rasmarkvegetasjon R 2

Typisk rasmarkvegetasjon mangler i området. Det som finnes

av utglidd og rasmarkdannelse er ungt av alder og

dekker kun små flekker i elveskråningene av Buåi, Verkensåi,

Tverrgjelbekken, Tverråi og Djdalsbekken, Flekkene

ligger alle innen næringsrike områderog vegetasjonen minner

om tørrbakkevegetasjonen omtalt ovenfor. Reinrose, rødsildre,

skåresildre og dvergsnelle samt noe gulsildre og fjellsmelle

ses hyppig i de fuktigere randpartiene av rasmarka, mens

bl.a, skredrublom, bergrublom og berggull står ved foten av

rasmarkene.

8. Kulturmark

Setervoll og kulturbeite - T I

Områdene rundt setrene utgjør beitemarker for krøtter og sau.

Her ses i dag overveiende einer-dvergbjørkheier og vier-

fuktenger. Høyt beitetrykk gjør vegetasjonen mer åpen med

et frodig feltsjikt av beiteplanter og antropokorer med

dominans av gras. Disse sekundære grasheiene er her holdt

sammen med sine naturlige enhete7:.

Dyrket mark - T 2

Dyrket mark finnes spredt langs setrer og gårdsbruk i dal-

førene, Det dreier seg utelukkende om høyproduksjon. Flere

subalpine og prealpine myrarealer er nå under grøfting og

oppdyrking,
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5. FLORA

I tabell 7 er alle kjente karplanter fra nedbørfeltet listet

opp, i alt 385 arter og samlearter. Infraspesifikke taxa

og hybrider er ikke tatt med. Nomenklaturen følger i

hovedtrekk Lid (1974). Et unntak er fjellkrekling

(Empetrum hermaphroditum) som her betraktes som en underart

av krekling, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum.

Hierochlo hirta (Schrank) Borbas er ført opp som et spesi-

fikt taxon og er i mangelen av norsk navn omtalt som marigras.

De listede løvetann (Taraxacum)- og sveve (Hieracium)-artene

er samlearter for lett kjennelige grupper, så nær som

dovreløvetann (Taraxacum dovrense), som regnes som et spesi-

fikt taxon. I bearbeidelsen og diskusjonen av plantegeo-

grafiske elementer er jervrapp ført opp med sine to sørnorske

underarter, Poa arctica ssp. elongata og P. arctica ssp.

depauperata, mens samleartene av løvetann og svever ikke er

behandlet.

I det følgende skal karplantenes utbredelse og opptreden

kort resummeres. Artene er ordnet i plantegeografiske

grupper (elementer), og enkelte spesielle økoelementer

omtales til slutt.

A. Plantegeografiske elementer

Floraen er her inndelt i lavlandsplanter og fjellplanter.

Mer spesielle forekomster og utbredelsesmessig interessante

arter kommenteres kort innenfor sine respektive grupper.
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Det gjelder elvesnelle (Equisetum fluviatile), stivt brasme-

gras (Isoetes lacustris), rusttjønnaks (Potamogeton alpinus),

trådtjønnaks (P. filiformis), sumpsivaks (Scirpus palustris),

småvasshår (Callitriche verna), småblærerot (Utricularia

minor), veikveronika (Veronica scutellata) og saftstjerne-

blom (Stellaria crassifolia). Her må imidlertid det viktige

forbehold tas at det fortsatt er foretatt lite inventering

av vannhabitater.

En annen viktig gruppe av lavlandsubikvister som er sjeldne

er de mesofile, høyvokste urter og gras, som krever fuktig

skog og kratt. Slike vegetasjonstyper finnes som nevnt kun

fragmentarisk i disse tørre, kontinentale områdene.

Sauetelg (Dryopteris assimilis) er påtruffet på sørsida av

Meseterhøi, 1220 m o.h., foruten en gammel angivelse

fra Verkensetrene av Collett (1866).

Hengeving (The1ypteris phegopteris) er kun påvist 2 steder

i det frodige området mellom Storberget og Buåi.

Hundekveke (Roegneria canina) er også bare kjent i liene

under Storberget, mens skogstjerneblom (Stellaria

nemorum) er kjent fra bekkekløft på sørsida av Grims-

dalen ved Storberget, hvor den forøvrig finnes i

store mengder.

Også mange vanlige tørrbakke- og tørrbergarter er sjeldne

i området. Riktignok finnes en del slike lokaliteter, men

de er relativt høytliggende. Typisk er da også at mange av

lavlandsartene i denne gruppen vokser nær sine høydegrenser,

eller endog har høyderekorder herfra (se s.74).

Sørlige arter

Kun to arter i denne gruppen går inn i området, nemlig

bakkestarr (Carex ericetorum) og bitter blåfjær (Polygala

amarella). Bakkestarr er vanlig på næringsrike løsmaterialer

og på tørrbakker i Grimsdalen, mens bitter blåfjær er mer
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eksklusivt bundet til sørvendte, varme tørrbakker og berg

hvor den går opp til ca. 1070 m.

Sør-østlige arter

Som foregående gruppe er også dette varmekjære arter.

7 sør-østlige planter er registrert:

smånøkkel Androsace septentrionalisrødknapp Knautia arvensis
bekkekarse Cardamineamara dunkjempe Plantagomedia
dvergmispel Cotoneasterintegerrimus tveskjeggveronika Veronica
gulmaure Galium verum chamaedrys

Alle artene er sjeldne i området som helhet.

Gulmaure og bekkekarse er kun funnet i seterregionens enger

og kilder.

Rødknapp og dunkjempe inngår på tørre setervoller og beite-

områder i Grimsdalføret.

Smånøkkel er kjent fra eng ved Tverrliseter (Knatterud 1974)

og fra Grimsdalen (Resvoll-Holmsen 1920, uspesifisert

belegg i herb. 0) hvor også enkelte eksemplarer ble

funnet sommeren 1980 i dalbunnen ved Buåi-deltaet.

Dvergmispel er den hyppigst forekommende av de sørøstlige

artene og finnes i sørberg og fjellskrenter på middels

rikt til rikt substrat. Den er også vanlig i høgstaude-

bjørkeskog under Storberget.

Tveskjeggveronika er bare kjent fra varm bergskråning i

bekkekløft på sørsida av Grimsdalen overfor Storberget,

ca. 1000 m o.h.
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Figur 14.

Bitterblåfjær ( Polygala
amarella) , en av de to
sørlige arter i nedbør-
felt et.

Figur 15. Klåved (Myricaria germanica) - en østlig art
på elvestrender med høydegrense i området.
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østlige arter

De nordøstlige og østlige arter er her slått sammen. øko-

logisk sett utgjør de østlige plantene en heterogen gruppe.

Noen er myrplanter, andre følger den bore ale skogen, mens

andre prefererer lavereliggende fjellområder. Enkelte arter

som av Flora- Atla s-komiteen behandles som østlige, er av

Danielsen ( 1971) tatt opp som fjellplanter. Dette bidrar

til å gjøre gruppen av østlige ar ter mindre heterogen.

Utfra områdets geografiske beligg enhet skulle man forvente

en rekke østlige arter i Grimsas nedbørfelt. 29 arter er

kjent så langt:

Tyrihjelm
Vassreverumpe
Finnmarksrørkvein
Små-rørkvein
Nordlandsstarr
Klubbestarr
Strengstarr
Kjevlestarr
Hul drestarr
Bly starr
Fuglestarr
Mat testarr
Slirestarr
Tysbast
Berggull

Aconitumseptentrionale
Alop ecurusaequalis
Calamagrostislapponica
C. neglecta
Care xaquatilis
C. buxbaumii
C. ch ordorrhiza
C. di andra
C. heleonaste s
C. livida
C. ornithopoda
C. pediformis
C. vaginata
Daphnemezereum
Erys imumhieracifolium

Bittersøte
Marigras
Nykkesiv
Skogjamne
Fjellminneblom
Klåved
Dvergvassoleie
Kanelrose
Istervier
Blåvier
Sveltull
Fjellpiggknopp
Stor myrfiol
Sandfiol

Gentianellaamarella
Hier ochloehirta
Junc usstygius
Lycopodiumcomplanatum
ftly osotisdecumbens
Myricariagermanica
Ranunculusconfervoides
Rosa majalis
Salixpentandra
S. starkeana
Scirpushudsonianus
Sparganiumhyperboreum
Viol aepipsila
V. rupestris

Finnmarksrørkvein ble funnet N Gravhøi ( 50 Sjøberget) i tørr

vin dlav- dvergbjørkhei i fjellsida, ca. 1240 m o. h. Her

stod den i oppflisede bestander på et 70 m l angt belte

bortetter fjellet. Funnet utgjør den andre sikre al pine

lokaliteten i Sør- Norge. Første funn er gjort under

tilsynelaten de liknende økologiske forhold på nordvest-

sid a av Blåhøin ( sør for Vålåsjå) i 1150-1200 meters

høyde ca. 17 km lenger nordvest ( fig. 19) . En oversikt

over tidligere montane og subalpine finnesteder i Sør-

Norge er gi tt hos Berg ( 1965). Det nye funn et, som

forøvrig er høydegrense i Sør- Norge, gjør im idlertid

ikke utbredelsesluke n mellom Dovre og Jämtland i Sverige

mindre. Da arten blomstrer sent i sesongen og ofte
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oppviser en rekke sterile skudd i bestandene, er vi

tilbøyelige til å tro at arten fortsatt er oversett i

fjellområdene i Sør- Norge og at den her som i Nord-

Norge kan ha sin opprinnelige hovedutbredelse i fjell-

regionen. I så fall vil den høre mer naturlig hjemme

blant de disjunkte fjellplantene ( jfr. s. 83), som antydet

hos Berg (1963) , hvor arten er ført opp i en gruppe av

avvikende disjunkter. Danielsen (1971) har ikke tatt

arten opp i sin liste over skandinaviske fjellplanter.

Nordlandsstarr som ren art er sjelden i området og er bare

funnet langs Grimsa og på Mesetermyrene, hvor den lokalt

danner en høgstarrsump. I fjellregionen er den funnet

som hybrid med slåttestarr (Carex nigra) eller stiv-

starr (Carex bigelowii) i områdene rundt Storrvatnet

( 1220-1240 m o. h. ) og ved Veslbekkens kilder under

Kattuglehø (1050 m o. h. ).

Klubbestarr er bare kjent fra myr i Grimsdalen ( 1010 m o. h. )

3 km SV for Verkenseter hvor den danner kompakte

bestander på mykmatte i ekstremrik myr.

Kjevlestarr er kjent fra Mesetermyrene, 870 m o. h. , hvor den

står på tuer i rikmyr dominert av flaskestarr.

Huldrestarr ble funnet på myr i dalbunnen 3 km SV for

Verkensetri, ca. 1010 m o. h.

Blystarr vokste på myrene ved Streite, ca. 1110 m o. h. hvor

den var vanlig i mykmatter og på løsbunn. Den fore-

trekker løsmatter eller løsbunn, hviket er sjeldne

myrstrukturer i området.

Mattestarr er kjent fra Grimsdalen ca. 940 m o. h. , hvor Lid

i 1963 fant den på elveterrasse ved Tverrådeltaet.

Dette var lenge høydegrense for arten, men funn fra

Buskerud i de senere år er gjort opp til 1030 m o. h. ( Nes

i Buskerud) ( F. Wischmann pers. medd. ) . Videre er det ved

revisjon av herbariemateriale i Herb. Lund dukket opp en

innsamling av arten fra Hjerkinn (uten nærmere stedsan-

givelse) gjort av F. Ahlberg i 1880 ( F. Wischmann confirm. ) .

Mattestarr ble tidligere regnet som sørlig, men nye
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funn i subalpine områder i Buskerud og Oppland har

gjort det rimelig å føre den til de østlige.

Tysbast vokser i den frodige skoqslia.under Storberget mot

Buåi og mot hoveddalen. I berget her er også eneste

kjente lokalitet for kaneirose

Marigras vokser under Storberget i lia øst for Mesætri

ca. 950 m o.h. og ved Ves1Grimsi ca. 1060 m o.h.

Nykkesiv er angitt fra elveøyr i Grimsa sørøst for vestre

Stakstoliseter, 840 m o.h. (Galten 1978). Det fore-

ligger intet herbariebelegg. Nykkesiv forekommer

vanligvis på våt myr, men kan også gå inn i elvekant-

vegetasjon. Angivelsen hos Galten er ny høydegrense

for arten og første funn fra Dovre kommune.

Klåved er relativt vanlig langs Grimsas nedre forløp og

forekommer spredt opp til deltaet av Verkensåi, ca.

1000 m o.h. Arten synes å trives best på ustabilt,

næringsrikt substrat, men går også inn i tettere elve-

kantvegetasjon på tørrere mark.

Dvergvassoleie er kjent fra 4 lokaliteter mellom 870 og

1321 m o.h. (Svartbakktjønni) siste lokalitet er

høydegrense i.Norge.

Istervier er kjent fra 3 lokaliteter i Grimsdalen, ved

Kvanntjernbekken ca. 950 m o.h., ø Tverråi (1000 m o.h.)

og langs Grimsa ved ca. 840 m o.h. Sø vestre Stakstoli-

seter.

Blåvier er funnet 5 steder innenfor et begrenset område

mellom Grimsdalshytta og Storberget - Buådalen.

Sveltull er kun funnet 2 steder innen nedbørfeltet, på

skogsmyr S Kollutholen (Stormyri 860 m o.h.) og ved

Streitbekken, ca. 880 m ch

En av de østlige artene som mangler i nedbørfeltet er grana.

Klimaet i de østlige deler av nedbørfeltet er i dag neppe

til hinder for at grana her kunne,være skogsdannende, men den

er trolig ennå ikke nådd hit på sin vei vestover. Fra øst

er grana kjent i mer sammenhengende skogsholt opp til Atna-

oset ved S-enden av Atnasjøen ca. 10 km Sø for nedbørfeltet

og til Savalen ca. 15 km mot nordøst, I syd går den opp til

Rosta i Sel.
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Høydegrenser

Mange av lavlandsplantene som opptrer i nedbørfeltet har

pga. det gunstige klimaet sine høydegrenser her. Listen

nedenfor er relatert til Lids angivelser ( Lid 1974) og går

ikke god for eventuelle senere publiserte rekordnoteringer.

finnmarksrørkvein - 1240 m o. h. ( Gravhøi)

strengstarr

buestarr

kjevlestarr

klubbestarr

hvitstarr

blystarr

nykkesiv

istervier

hvit jonsokblom

saftstjerneblom

dvergvassoleie

hundesennep

fuglevikke

klåved

sandfiol

gjeldkarve

smånøkkel

gåsefot

hvitmaure

linnea

1320 m o. h.

1000 m o. h.

920 m o. h.

1010 m o. h.

1055 m o. h.

1110 m o. h.

840 m o. h.

1000 m o. h.

1000 m o. h.

1000 m o. h.

1320 m o. h.

1000 m o. h.

1050 m o. h.

1000 m o. h.

1180 m o. h.

1050 m o. h.
1030 m o. h.

1000 m o. h.
1200 m o. h.

1320 m o. h.

( Svartbakktjønnin)

( Grimsa ved Verksenssetrene)

( Mesetermyrene)

( Myr under Gråsida)

( Tverrgjelbekken)

( Streite)

( Vestre Stakstoliseter)

( Østre Tverråi)

( Tverrliseter)

( Grimsdalen)

( Svartbakktjønnin)

( Tverrliseter)

( Grimsdalen)

( Grimsa ved Verkensetrene)

( Streitkampen)

( Grimsdalen)

( Tverrlisetrene)

( Tverrliseter)

( Veslgrimsi)

( Gravhøi)
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2. Fjellplanter

Avgrensningen av gruppen følger Danielsen (1971) som regner

228 norske karplanter hjemmehørende her. I tillegg kommer

bleikrublom (Draba oxycarpa), som er skilt ut fra gullrublom

(Draba aLpina) som en god art, som vist av Bretten (1971).

Vardefrytle (Luzula confusa) er her også betraktet som en

distinkt art forskjellig fra buefrytle (Luzula arcuata).

Fjellplantene er en heterogen gruppe som kun holdes sammen

ved at artene er utbredt innenfor fjellkjedepartiene. Her

har de imidlertid svært forskjellige utbredelsesmønstre.

Betrakter man fjellkjeden fra nord til sør kan man dele inn

i tre hovedmønstre. En stor gruppe finnes mer eller mindre

sammenhengende innenfor alle fjellpartier og betegnes

ubikvister. Videre er det en stor gruppe med usammenhengende

utbredelsesareal, de disjunkte arter. Disse kan deles inn i

flere undergrupper utfra utbredelseslukenes størrelse og

beliggenhet. Berg (1963) deler disjunktene inn i 8 grupper,

som her er slått sammen til 3 bisentriske, regulære dis-



junkte og avvikende disjunkte arter.

Enkelte fjellplanter finnes enten bare i et område fra

Jotunheimen - Trollheimen Dovre - Kviknefjella i sør (det

sørnorske fjellplantesentrum) eller i nord fra Saltdalen til

Vest-Finnmark (det nordnorske fjellplantesentrum). Disse

betegnes henholdsvis sørlig og nordlig unisentriske.

45 fjellplanter finnes bare i nord, slik at det totale antall

i Sør-Norge blir 185.

Uavhengig av denne inndelingen vil det også være arter som

har en østlig eller vestlig utbredelsestyngde innen fjell-

kjedene. Det er ikke gjort forsøk på å gi en fullstendig

oversikt over slike artsgrupper i området. Forekomst eller

mangel av karakteristiske arter her er imidlertid kort

kommentert for vurderingen av områdets plantegeografiske

beliggenhet.
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Figur 16. Fordelingen av geografiske fjellplanteelementer
i Grimsas nedbørfelt. I parentes totalfor-
delingen i Sør-Norge.

I området er registrert 155 fjellplanter som kan innordnes

i 5 plantegeografiske grupper (jfr. fig. 16).

Ubikvister

utgjør den største gruppen (120) med 112 arter innen under-

søkelsesområdet. De fleste er av liten plantegeografisk

interesse. Mange setter små krav til jordsmonnet og finnes

jevnt utbredt innen hele fjellkjeden. Eksempler her er

greplyng (Loiseleuria procumbens), rabbesiv (Juncus trifidus)

og rypebær (Arctostaphylos alpina). Andre er mer krevende

og finnes bare på baseholdig eller nøytralt jordsmonn og

forekommer derfor noe mer spredt. Som eksempler nevnes

reinrose (Dryas octopetala), bergstarr (Carex rupestris),

rødsildre (Saxifraga oppositifolia), rynkevier (Salix reti-

culata) og fjellpryd (Diapensia lapponica).
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Figur 17. Kvitstarr (Carex bicolor) en bisentrisk fjell-
plante på strendene langs Grimsa. ( 20. 7. 80 T. S. )

Figur 18.

Blindurt (Melandrium
apetalum) - en vanlig
bisentrisk fjellplante
i Grimsas nedbørfelt.
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Det har ikke lykkes å finne arten i fuktige berg-

skrenter og gjel langs Grimsa eller sideelver slik

man kjenner dens primærlokaliteter i Nord- Norge.

Dubbestarr er kjent fra 8 lokaliteter i området (fig. 22) .

Den er funnet i rabbevegetasjon på rikt jordsmonn i

rabbetust-reinrose- vegetasjon ( Kattuglehø, Mehøi) ,

langs rikkilder og bekker ( Gråhøi, Meseterhøi, Stein-

buhøi) og på oppfrysningsflekker i mellomfjellet.

Denne bisentriske fjellplanten har sin utbredelse i

den nordlige delen av det sørnorske fjellplantesentrum.

Arten er ikke funnet sørøst for Grimsdalsforekomstene,

og sørgrensa i Norge er litt lenger sørvest på Grønhøi

ved grensa mellom Lesja og Vågå kommuner.

Snørublom er funnet på 6 lokaliteter ( fig. 23) . Den er

kjent fra mer beskyttede eller solvarme lokaliteter på

berghyller i elvegjel eller på sørberg. På Streit-

kampen, ca. 1180 m o. h. , sås rikelige forekomster på

sørvendte eroderte klippehyller og skredmark sammen

med skredrublom, bergstarr, blårapp, rabbetust,

sauesvingel, bergrublom og fjellkveke.

Innen det sørnorske fjellplantesentrum er utbredelses-

tyngden forskjøvet mot sør med få funn i Sør- Norge

for undersøkelsesområdet.

Hengefrytle har 7 funn fra nedslagsfeltet, alle på fuktige,

nordvendte lokaliteter under fjellhamrer og i elvegjel

mot Grimsdalen og Haverdalen ( fig. 24). På nordsida

av Gravhøi står arten oppunder berget (1170- 1190 m o. h. )

sammen med høgstauder som tyrihjelm, engsyre, geiterams,

skogrørkvein, engsmelle, firblad og skogstorkenebb,

eller i viereng av liknende sammensetning med ullvier

og sølvvier som buskvegetasjon. Forøvrig står den på

berghyller på rikere jordsmonn i elvekløfter og gjel

i rabbetust- reinrosehei.

Nålearveer funnet på 12 lokaliteter ( fig. 25) , men majori-

teten av funnene er fra sekundære voksesteder langs

veiskjæringene i Grimsdalen. I naturlige plantesamfunn

i snaufjellet er den funnet på rike lokaliteter på
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skyldeesY!okdette mangelen på høye fjell med egnede

vokse3teder,

Stivsiidre også en av de Fjellplantene i området

med kue 5 funn, hvorav 3 er fra samme område på NV-sida

av Gråi mot.Verkensål 5 28). På vestsida av

Gråside eneer høyde 1419 dominerer arten i reinrose-

musørehei ned til 1320 m o.h, Funnet i Djupdalen i

sør er ancr,iveligfra 1968-69 (Barth 1971), men nærmere

opplysninger og herbariebelegg saynes. Stivsildre har

sin utbredelse forskjøvet mot sør og vest innen det

sørnoreke fjellplantesentrum med tyngdepunkt i Jotun-

heimen og nordgrense på Blåhøpartiet like nordvest for

Grimsdalsfunnene.

Krypsivaks ble funnet i 1978 i Grimsdalen sørøst for Tverr-

liseter ved bilvegen, ca, 920 m o.h. (fig. 27) leg.

K.I. Flatberg (TRH).. Arten er i Sør-Norge tidligere

kjent fra Dalholen i Folldal og ved vegen fra Kongsvoll

til Gåvålitjern i Oppdal herred. I Grimsdalen vokser

den i randpartier av ekstremrik grunn

bakkemyr (bl.a. med mye agnerstarr) i overgangsvege-

tasjon mot eng. Arten er vanskelig å opp-

dage og finnes trolig flere eteder i dalbunnen på

liknende lokaliteter.

Smalstarr, cinerublom, blindurt og snømure er vanlige arter

på rikere lokaliteter inner =ndheimsfeltet og er ikke

kartlagr i området.

Regulære diejunkter

Artene har en utbredelsesluke i Trøndelagsområdet, men fore-

kommer ellers Tnereller mindre spredt langs fjellkjeden

(gruppe 5-7 hos Ber 24 arter er ført hit av Berg (op.cit.),

hvorav 20 forekommer i nedslagsfeltet:

Gulmjelt
Blåmjelt
Sotstarr
Hodestarr
Agnorstarr
Fjellkurle
Rypebunke
Guilrublom
Småsøte
Finnmarkssiv

Astragalusfrigidus
A, norvegicus
Carex atrofUsca
C, capitata
5. microglochin
Chamorchisalpina
Vahlodeaatropurpurea
Draba alpina
Gentianella tenella
Juncus arcticus

Rbbetust
Grannarve
Reinmjelt
Snøqras
Fjellnøkleblom
Smalnøkleblom
Fjellkveke
Jøkelarve
Polarvier
Knoppsildre

Kobresiamyosuroides
Minuartiastricta
Oxytropislapponica
Phippsiaalgida
Primula scandinavica
P. stricta
Roegneria borealis
Sagina intermedia
Salix polaris
Saxifragacernua



- 83 -

Alle artene er mer eller mindre vanlige på bedre jordsmonn,

så nær som jøkelarve som kun kienns fra 5 finnesteder

(fig. 29), Axten er sikkert cett. Foruten langs veien

og elva i Grims_.alen (2 funn) er den funnet på naturlige

voksesteder fuktige, rike drke teinbuhØ (1380 m o.h.),

Kattuglehø (1400 m o.h.) og GråsJ_da (1500 m

Avvikende disjunkter

(Gruppe 8 hoF Berg(1963)). DissE, hEir mer spesifikke utbred-

elsesmønste som ikke uten videre lar seg innordne ide tognwne

foran. Bercrtar her med 9 arter hvorav 5 finnes i

nedbørfelt&-,. Disse er:

Finnwarksrørkvein Caiamogrs 7,,conf-ca
Kastanjesiv Juncus castaneus
Mykrapp Poa fZenlosa
Setersoleie Ranunculus hyperboreus
Myrtust Kobresia simpliciuscula

Finnmarksrørkvein er her omtalt blant de østlige arter.

Kastanjesiv, mykrapp og myrtust, som alle er vanlige i

undersøkelsesområdet, har sine disjunksjoner i den

nordlige del av Skandinavia-fjel1kjeden og er av liten

interesse her.

Setersoleie har en utbredelsesluks Trøndelag, dvs av

normal type, men går langt ned i skogsregionen. Videre

er den ikke særliq kravfull med hensyn til jordsmonnet

(Böcher 1951). Den er inid]ertid kjent å være nitrofil

og blir vanlig betraktet se, rnapofytt i seterregionene.

I Grimsdalen opptrer den imidlertid annerledes og er

å finne i tjern og oppfrysningsmark langs myrer høyt

til 1 ells, Mellom Fokstuguhi og.Halvfarhøi vokste

den ph snøulidominerte sedimentasjonsflater sammen

med duskull, ca. 1430 m o.h Videre ble den funnet

mellom Veslhjerkinntjønnin, ca. 1250 m o.h., og ved

Svartbakktjønn, 1340 og i325 m o.h. Ved myr nær

Veslhjerkinntjønnin på om3Tådegrensa mot vest vokste

den liten pytt sammen me-1 avergsyre og grynsildre.

Resvoll-Holmsen (1920) angir et uspesifisert funn fra

Grimsdalen.
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Ryllik
Nyseryllik
Engkvein
Knereverumpe
Engreverumpe
Hundekjeks
Burot
Gåsefot
Dunhavre
Gjetertaske
Bekkekarse
Karve
Krustistel
Meldestokk
Prestekrage
Takhaukeskjegg
Hundegras
Hundesennep
Kveke
Vanlig bakkestjerne
Akervortemelk
Vanlig øyentrøst
Rødsvingel
Kvassdå
Stormaure
Gulmaure
Bittersøte
Bakkesøte
Aurikkelsveve
Hårsveve
Rødknapp
Engfrytle

Achilleamillefolium
A. ptarmica
Agrostiatenuis
Alopecurusgeniculatus
A. pratensis
Anthriscussilvestris
Artemisiavulgaris
Asperugoprocumbens
Arrhenatherumpubescens
Capsellabursa-pastoris
Cardamineamara
Carumcarvi
Carduuscrispus
Chenopodiumalbum
ChrysanthemumLeucanthemum
Crepistectorum
Dactylisglomerata
Descurainiasophia
Elytrigiarepens
Erigeronacer
EUphorbiahelioscopia
Euphrasia stricta
Festucarubra
Galeopsistetrahit
Galiummollugo

verum
Gentianellaamarella
Gentianacampestris
Hieraciumauricula

pilosella
Knautiaarvensis
Luzula multiflora

Balderbrå Matricariainodora
Tunbalderbrå M. matricarioides
Hvit jonsokblom Melandriumalbum
Kiidurt Montiarivularis
Åkerforglemmegei Myosotisarvensis
Timotei Phleumpratense
Gjeldkarve Pimpinellasaxifragae
Groblad Plantagomajor
Dunkjempe P. media
Tunrapp Poa annua
Engrapp P. pratensiscoll.
Markrapp P. trivialis
Tungras Polygonumaviculare
Blåkoll Prunellavulgaris
Nyresoleie Ranunculusauricomus
Krypsoleie R. repens
Småengkall Rhinanthusminor
Vanlig høymol RUmex longifolius
Tunarve Saginaprocumbens
Ettårig tanngras Scleranthusannuus
Engsmelle Silenecucubalus
Grasstjerneblom Stellariagraminea
Vassarve S. media
Vårpengeurt Thlaspi alpestre
Pengeurt T. arvense
Rødkløver Trifoliumpratense
Hvitkløver T. repens
Stornesle Urticadioica
Smånesle U. urens
Glattveronika Veronicaserpyllifolia
Stemorsblomst Violatricolor

Rundbelg er funnet i dalbunnen, ca, 930 m øst for Storberget

av Lid. Fjellunderarten (sep. lapponica) synes å mangle i

området, og trolig dreier det seg her om en antropokor

underart.

3. Serpentinfloraen i området

Serpentinbergartene er ultrabasiske med spesielt høyt inn-

hold av magnesium, foruten "giftene" nikkel og krom i små

mengder. Innholdet av kalsium er som regel lite, dersom

ikke bergarten inneholder kalkførende lag. Mange planter

skyr disse voksestedene, og på avstand fremkommer serpentin-

knatter gjerne som nakne og ødslige. Imidlertid er det

enkelte arter som godt kan klare seg på slike voksesteder,
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og enkelte arter kan endog forekomme i mengder og vise

preferanse for slike bergarter. Serpentinfloraen på Tollevs-

haugskyrkja og Raudhamraner imidlertid fattig og lite

variert, vesentlig på grunn av mangel på fuktighet og fore-

komst av kalkførende lag.

Likevel ses de typiske nellikartene som fjelltjæreblom

(Viscaria alpina), glattarve (Cerastium glabratum), tuearve

(Minuartia biflora), fjellsmelle (Silene acaulis) og rød

jonsokblom (Melandrium rubrum) foruten serpentinformene av

engsyre (Rumex acetosa) og fjellsyre (Oxyria digyna); fjell-

rapp (Poa alpina), fjellkattefot (Antennaria alpina), saue-

svingel (Festuca ovina), gulaks (Anthoxanthum odoratum),

grønnburkne (Asplenium viride), blålyng (Phyllodoce coerulea),

fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp, hermaphroditum) og

skinntryte (Vaccinium uliginosum).
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Tabell 6. Total artsliste for Grimsas nedbørfelt.

Lycopodium selago
L. clavatum
L. annotinum
L. alpinum
L. complanatum
Selaginella selaginoides
Isoetes lacustris
Equisetum arvense

pratense
E. sylvaticum
E. palustre
E. fluviatile
E. hyemale
E. variegatum
E. scirpoides
Botrychium lunaria
B. boreale
Asplenium viride
Athyrium filix-femina
Cystopteris fragilis
Woodsia ilvensis
W. alpina
Thelypteris phegopteris
Gymnocarpium dryopteris
Dryopteris assimilis
Polypodium vulgare
Pinus sylvestris
Juniperus communis
Sparganium hyperboreum
Potamogeton alpinus
P. filiformis
Triglochin palustre
Anthoxanthum odoratum
Hierochloe hirta
Milium effusum
Phleum pratense
P. commutatum
Alopecurus pratensis
A. geniculatus
A. aequalis
Agrostis tenuis
A. canina
A. borealis
Calamagrostis lapponica
C. neglecta
C. purpurea
Deschampsia caespitosa
D. alpina

flexuosa
Vahlodea atropurpurea
Arrhenatherum pubescens
Trisetum spicatum


lusegras
myk kråkefot
stri kråkefot
fielljamne
skogjamne
dvergjamne
stivt brasmegras
åkersnelle
engsnelle
skogsnelle
myrsnelle
elvesnelle
skavgras
fjellsnelle
dvergsnelle
marinøkkel
fjellmarinøkkel
grønnburkne
skogburkne
skjørlok
lodnebregne
fjellodnebregne
hengeving
fugletelg
sauetelg
sisseirot
furu
einer
fjellpiggknopp
rusttjønnaks
trådtjønnaks
myrsauløk
gulaks
marigras
myskegras
timotei
fjelltimotei
engreverumpe
knereverumpe
vassreverumpe
engkvein
hundekvein
fjelikvein
finnmarksrørkvein
små-rørkvein
skogrørkvein
sølvbunke
fjellbunke
smyle
rypebunke
dunhavre
svartaks
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D. norvegica
D. nivalis
D. fladnizensis
Descurainia sophia
Cardamine nvmanii
C. amara
C. bellidifolia
Arabis hirsuta
A. alpina
Cardaminopsis petraea
Erysimum hieracifolium
Sedum rosea
S. annuum
Saxifraga cotyledon
S. oppositifolia
S. hieracielia
S. nivalis
S. tenuis
S. stellaris
S. foliolosa
S. aizoides
S. adscendens
S. cernua
S. rivularis

cespitosa
Prunus padus
Cotoneaster integerrimus
Sorbus aucuparia
Rubus chamaemorus
R. saxatilis
R. idaeus
Fragaria vesca
Comarum palustre
Potentilla nivea
P. crantzii
P. erecta
Sibbaldia procumbens
Geum rivale
Dyras octopetala
Filipendula ulmaria
Alchemilia alpina
A. filicaulis
A. suberenata
A. glomerulans
A. glabra
A. wichurae
Rosa majalis
Trifolium repens

pratense
Anthyllis vulneraria
Lotus corniculatus
Astragalus frigidus
A. alpinus
A. norvegicus
Oxytropis lapponica
Vicia cracca

bergrublom
snøsrublom
alperublom
hundesennep
polarkarse
bekkekarse
høyfjeliskarse
bergskrinneblom
fjeliskrinneblom
aurskrinneblom
berggull
rosenrot
småbergknapp
bergfrue
rødsildre
stivsildre
snøsildre
grannsildre
stjernesildre
grynsildre
gulsildre
skåresildre
knoppsildre
bekkesildre
tuesildre
hegg
dvergmispel
rogn
molte
teiebær
bringebær
markjordbær
myrhatt
snømi=
flekkmure
tepperot
trefingerurt
enghumieblom
reinrose
mjødurt
fjellmarikåpe
grannmarikåpe
engmarikåpe
kildemarikåpe
glattmarikåpe
skarmarikåpe
kaneirose
hvitkløver
rødkløver
rundbelg
tiriltunge
gulmjelt
setermjelt
blåmjelt
reinmjelt
fuglevikke
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Prunella vulgaris
Galeopsis tetrahit
Veronica fruticans
V. alpina
V. serphyllifolia
V. scutellata
V. chamaedrys
Melampyrum pratense
M. sylvaticum
Euphrasia stricta
E. frigida
Rhinanthus minor
Pedicularis palustris
P. lapponica
P. oederi
Bartsia alpina
Pinguicula vulgaris
P. villosa
Utricularia minor
Plantago major
P. media
Galium uliginosum
G. boreale
G. verum
G. mollugo
Linnaea borealis
Valeriana sambucifolia
Knautia arvensis
Campanula rotundifolia
C. uniflora
Solidago virgaurea
Erigeron acer
E. politus
Erigeron borealis
E. uniflorus
Antennaria dioica
A. alpina
Gnaphalium norvegicum

supinum
Achillea millefolium
A. ptarmica
Matricaria inodora
M. matricarioides
Chrysanthemum leucanthemum
Tussilago farfara
Petasites frigidus
Saussurea alpina
Carduus crispus
Cirsium heterophyllum
Leontodon autumnalis
Crepis tectorum
Taraxacum dovrense
T. croceum coll.
Hieracium pilosella coll.

alpinum coll.
H. sylvatica coll.
H. auricula coll.

blåkoll
kvassdå
bergveronika
fjellveronika
snauveronika
veikveronika
tveskjeggveronika
stormarimjelle
småmarimjelle
vanlig øyentrøst
fjelløyentrøst
småengkall
vanlig myrklegg
bleikmyrklegg
gullmyrklegg
svarttopp
tettegras
dvergtettegras
småblærerot
groblad
dunkjempe
sumpmaure
kvitmaure
gulmaure
stormaure
linnea
vendelrot
rødknapp
blåklokke
høyfjellsklokke
gullris
bakkestjerne
blankbakkestjerne
fjellbakkestjerne
snøbakkestjerne
kattefot
fjellkattefot
setergråurt
dverggråurt
ryllik
nyseryllik
balderbrå
tunbalderbrå
prestekrage
hestehov
fjellpestrot
fjelltistel
krustistel
hvitbladtistel
følblom
takhaukeskjegg
dovreløvetann
fjell-løvetann
hårsveve
fjellsveve
skogsveve
aurikkelsveve
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C. Floristisk områdevurdering


Hele 155 fjellplanter er funnet i Grimsas nedbørfelt. Av

de egentlige bisentriske arter, i alt 24, forekommer 14.

tillegg opptrer majoriteten av disjunktene (24 av 32), og

de sørlige unisentriske er representert ved 5 (jfr. fig.16).

Flere har påpekt ar artene innen fjellplantesentrene ikke

er jevnt fordelt (f.eks. Berg 1963). Grovt sett kan det

sør-norske fjellplantesentrum deles i 2 undersentra, ett i

Knutshøområdet Trollheimen og ett i Nord-Jotunheimen.

Av disse er det førstnevnte rikest på arter.

Bisentriske arter med tyngdepunkt i Knutshøområdet og/eller

Trollheimen som ikke når sør til Grimsas nedbørfelt, er

lapprublom (Draba lactea), snøfrytle (Luzula arctica) og

snøstjerneblom (Stellaria crassipes). I denne gruppen er

det imidlertid 3 taxa som går inn i området og har sørgrense

her, nemlig dubbestarr, krypsivaks og Poa arctica ssp.

depauperata. Bisentriske arter i Nord-Jotunheimen som ikke

når hit, er reinstarr (Carex arctogena) og lapprose (Rhodo-

dendron Lapponicum). 2 arter i denne gruppen har nordgrense

i Grimsdalen eller bare få og svært spredte forekomster

lenger nord, nemlig stivsildre og snørublom.

Bisentriske arter med spredt forekomst gjennom begge de

sørnorske undersentra og som ikke er funnet i området, er

rosekarse (Braya linearis), snøarve (Cerastium arcticum),

tinderublom (Draba cacuminum), lappøyentrøst (Euphrasia

lapponica) og fjellvalmue (Papaver radicatum). Alle er

kjent i nærheten, innenfor Dovre kommune. Dette er arter

med svært spesielle voksestedskrav, og det er nærliggende å

tro at mangel på passende voksesteder er hovedårsak til at

de foreløpig ikke er funnet i Grimsas nedbørfelt.

Eksempelvis er rosekarse og lappøyentrøst sammen med dis-

junktene skredarve (Arenaria norvegica) og rabbestarr (Carex
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Figur 20. Forekomstene av bergfrue (Saxifraga cotyledon)
i området.

Figur 21. Utbredelsen av høyfjellsklokke (Campanula
uniflora) i Grimsas nedbørfelt.
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Figur 28. Utbredelsen av stivsildre (Saxifraga
hz:Jraciifolia) i området.

Figur 29. Utbredelsen av jøkelarve (Sagina intermedia)
i området.
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De mange rike og ekstremrike bakkemyrene er her av den

største interesse og verdi. Rike og ekstremrike myrarealer

i dalbunnene er på grunn av sin klarhet og størrelse også

egnet til slike studier.

Palsmyrene i området er et kapittel for seg. I Sør-Norge er

palser hittil bare påvist i Dovre-området. Disse restene

fra tidligere tiders vegetasjon i området er nasjonalt

bevaringsverdige.

Den botaniske verdi av myrarealene i Grimsdalen og tilgrensende

fjell og vidder kommer enda klarere til uttrykk når man ser

dem i sammenheng med hva som finnes i andre deler av Oppland.

Rike og ekstremrike myrarealer er en sjeldenhet i fylket

(jfr. Torbergsen 1979) og finnes kun spredt og fragmentarisk.

Rondane nasjonalpark mangler rike og ekstremrike myrkom-

plekser. Dovrefjell nasjonalpark har lite myarealer (Gjære-

voll 1975). Det samme gjelder Jotunheimen, hvor det som

finnes ligger på mindre næringsrik grunn (gabbro) og ikke

gir de rikeste utforminger. I Sjodalen i Vågå kommune er

det myrområder som høydemessig, topografisk og delvis

geologisk kan minne om Grimsdalsmyrene. Men variasjonen og

artsrikdommen er mindre og artsutvalget annerledes. Viktige

og dominerende arter i Grimsdalen slik som myrtust, smal-

starr og småvier mangler i Sjodalen, og innslaget av østlige

myrplanter er mindre markant. Størst likhet har trolig

Fokstumyra i vest, som forøvrig forlengst er fredet.

Elvekantvegetasjonen utmerker seg også som spesiell i

regional og nasjonal sammenheng. Diversiteten er stor både

når det gjelder utforming og artsutvalg. Flere plantesamfunn

er representert, ofte i klare sonasjoner, og økologiske og

sosiologiske studier av sekvenser og suksesjonsforløp av

vegetasjonstypene her må være en høyt prioritert oppgave.

Forekomsten av artsrike reinroseheier på sesongoversvømte







110

Vegetasjon

Variert berggrunn og topografi gir stort mangfold av vegeta-

sjonstyper. Spesielt interessante vegetasjonstyper ses på

elvestrender og myr Alle typer minerogene flat- og bakke-



myrer er representert og med flere særegne utforminger.

Myrfrekvensen er relativt høy tatt i betraktning områdets

kontinentale beliggenhet. Karakteristisk er de mange spredte

myrdråg i heivegetasjondominerte fjellier og dalbunn.

Forekomstene av palser på enkelte myrarealer er enestående

i Sør-Norge. Furu danner barskog alene, og går opp til

950 m o.h. Fjellbjørkeskogen er variert med dominans av

tørre lyng- og lav-dominerte typer. Kalkbjørkeskog og

høgstaudebjørkeskog ses som fragmenter.

Fjellvegetasjonen er representert ved hei- og engvegeta-

sjonsserier av både fattig, middels rik og rik type. Rikeste

typer er godt representert i lågalpine region, men sparsomme

mellomalpine områder. Lappvier-sauesvingel-lav-hei er en

karakteristisk og regional interessant vegetasjonstype på

lågalpine flyer i nordre og vestre deler. Leside- og snql-

leievegetasjon dekker mindre arealer, men viser stort

innslag av sjeldne fjellplanter. Det samme gjelder sørberg-

og tørrbakkevegetasjonen.

Flora

385 høyere planter er registrert så langt. Alle flora-

elementer er representert så nær som kystplantene. Fjell-

floraen er spesielt rik og interessant. De vestre og

nordre deler av nedbørfeltet ligger innenfor det sør-norske

fjellplantesentrum med affinitet både til undersenteret i

Nord-Jotunheimen i sør og til Knutshø - Trollheimen i nord-

vest. Flere arter har marginalforekomster i området.
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