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

1) Varig vernede vassdrag
2) Vassdrag med vern foreløpig fram til 1983
3) 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 nyttes som selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging.
Miljøverndepartementet

Oslo, 18.12.1980
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Fuglefaunaen i de forskjellige hØydesonene og vegetasjonstypene er undersøkt både kvalitativt og kvantitativt i hekkesesongene 1977, 1979 og 1980, og 103 arter ble observert.
Av de 99 som ble sett i hekkebiotop forekom 71 i barskogsonen, 61 i bjørkebeltet, 50 i lavalpin sone og 26 i mellomeller høyalpin sone.

Ved tidligere ekstensive undersøkelser

i nedbørfeltet er ytterligere 18 arter påvist.

Totalt er

dermed 121 fuglearter registrert, og 95 av disse kan regnes
som hekkende.

Arter med hØyboreal dyregeografisk opprinnelse

dominerer.
Pattedyrfaunaen er undersøkt bare kvalitativt og semikvantitativt.

Totalt er 26 arter påvist.

Barskogsonen har en relativt artsfattig fuglefauna fordi
granskog mangler.

Tetthetene er middels eller lave.

Den

fattigste av furuskogstypene har et spesielt fuglesamfunn karakterisert ved svært lav tetthet og betydelig forekomst av en
art med liten og isolert utbredelse i sør-Norge, og som indikerer svært kontinentale miljøforhold.
Bjørkebeltet har en mer komplett fuglefauna, men også her
mangler eller forekommer bare sjeldent, arter med store krav
til høyproduktiv skog.

Tettheten av spurvefugl . er relativt

lav fordi skogen er tørr.

Det omfattende innslaget av kultur-

betinget subalpin hei er særegent.

Her er fuglefaunaen svært

lik den som finnes i lavalpin hei både i tetthet og artssammensetning, men skilles ut på enkelte spesielle arter.

Våtmarks-

faunaen er mer arts- og individrik her enn i barskogen.

Fuglefaunen i lav- og mellomalpin sone er komplett, og tetthetene relatativt høye.

Dette gjelder både heisamfunnene

karakterisert ved relativt stor tetthet av spesielle arter,
og våtmarkene hvor fuglefaunaen er rik både på arter og
individer.
Totalt er fuglefaunaen i nedbørfeltet relativt komplett idet
bare sju av fugleartene som ut fra geografisk utbredelse
potensielt kunne finnes her, ikke er påvist.

De fleste av

disse artene er knyttet til granskog, som ikke forekommer i
nedbørfeltet.

Ande- og vadefuglfaunaen er komplett.

De

store stasjonære rovfuglartene hekker i Økologisk tetthet og
er lite utsatt for menneskelige forstyrrelser.

Nedbørfeltet

spenner fra høyereliggende furuskog til høyalpint snaufjell
både på fattig og rik berggrunn.

Fuglefaunaen er represen-

tativ for de nedbørfattige øvre delene av dalførene på nordre
delene av Østlandet, men omfatter i tillegg spesielle og
sjeldne arter.

Geir Andreas Sonerud, Zoologisk Institutt, Postboks 1050,
Blindern, Oslo 3.

FORORD

Denne undersøkelsen er utført på oppdrag fra Kontaktutvalget
for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo, og er
finansiert av Miljøverndepartementet.

Materialet er basert

på
- litteraturstudier
feltarbeid i tilsammen 6 persondøgn i 1977 og
60 persondøgn i 1979-80
- samtaler med lokalkjente personer
Feltarbeidet er utført av Odd R. Fremming (14 døgn), Eirik
Skatturn (33 døgn) og Geir A. Sonerud (19 døgn).

Sistnevnte

har vært ansvarlig for feltopplegget, bearbeidet materialet
og forfattet sluttrapporten.
Jeg vil gjerne få takke de personer som har bidratt med
opplysninger om fugl og pattedyr i Grirnsas nedbørfelt eller
som på andre måter har vært behjelplig under feltarbeidet.
En spesiell takk til Hans Bub,

Wilhelrnshafen og Øyvind

Spjøtvold, Namsskogan, som velvilligst har utarbeidet en
oversikt over sine fugleobservasjoner fra Grirnsdalen fra
periodene 1967-75 og 1976-81 henholdsvis.
Odd R. Fremming for faglige diskusjoner,

Dessuten takkes
administrasjons-

sekretær Tove Nordseth for maskinskriving av manuskriptet og
Kari Halvorsen for rentegning av figurene.
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I. INNLEDNING

Grimsa ble i 1973 midlertidig vernet mot kraftutbygging for
ti år (Faugli 1976).

I løpet av disse årene skulle verne-

interessene i vassdragets nedbørfelt avklares.

Kontakt-

utvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo
ble tillagt ansvaret for utredningen av de naturvitenskapelige verneverdiene.

Av disse valgte man ut bl.a. de ornito-

logiske til å bli grundig undersøkt.

I forbindelse med denne

registreringen av fuglefaunaen skulle også pattedyrf aunaen
undersøkes, men av metodiske årsaker bare i grove trekk.
Fuglefaunaen i deler av nedbørfeltet er tidligere ekstensivt
undersøkt seks av årene 1967-75 av Spjøtvold (1977), som har
dekket de alpine sonene relativt godt, bjørkebeltet mindre og
barskogsonen bare fragmentarisk.

Dessuten finnes noen eldre

faunistiske data fra nedbørfeltet (Barth 1956).

En oversikt

over fjellerkas Er e moph il a a lpestris forekomst i nedbørfeltet
er tidligere utarbeidet av Spjøtvold (1970), som dessuten har
med observasjoner fra Grimsdalen i to andre artikler (Spjøtvold
1972 og 1973).

I et arbeid over jaktfalkens Faleo rustieolus

ernæring inngår data fra et reir i Grimsdalen (Hagen 1952b).
Verdien av fuglefaunaen i nedbørfeltet skulle avklares gjennom
en feltundersøkelse over to sesonger (1979-80) etter forutgående befaring i 1977.

Mandatet var gjennom litteraturstudier

og feltundersøkelser å karakterisere fuglefaunaen, med pattedyrfaunaen som supplement, i hele nedbørfeltet uavhengig av
lokalisering av planlagte inngrep ved eventuell kraftutbygging .
Videre skulle undersøkelsene være faunistisk orientert uten
vekt på bestemte fugle- eller pattedyrgrupper.

Arter av

jaktmessig interesse er derfor ikke diskutert spesielt.

Disse

viltartene vil bli nøyere behandlet i en rapport over vilt- og

-

fiskeinteressene i

2 -

Grimsas nedbørfelt fra Reguleringsunder-

søkelsene i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
I vernesammenheng er det naturlig å se Grimsas nedbørfelt
sammen med det tilgrensende og tilsvarende tiårs-vernede
nedbørfeltet til Atna, siden de to vassdragene utbyggingsmessig hører sammen (Industridepartementet 1976).

Også ved

vurdering av fugl- og pattedyrfaunaen er det naturlig å betrakte
de to områdene som en enhet.

Atnas fugle- og pattedyrfauna er

nærmere behandlet i en egen rapport (Sonerud 1982), og
faunistiske sammenlikninger vil bli trukket i begge rapportene.
Grimsas nedbørfelt spenner over store variasjoner i høyde
over havet og

berggrunnens næringsinnhold, og inneholder der-

for mange forskjellige biotoper i

hØydesonene fra

høyereliggende barskog til høyalpint snaufjell.

Målet med

dette arbeidet har vært å karakterisere fuglesamfunnene i de
viktigste biotopene i hver av disse sonene mhp. artssammensetning, tetthet og diversitet.

Ut fra dette skulle man kunne

peke på hvilke trekk ved fuglefaunaen i nedbørfeltet som har
verneverdig interesse.

I denne forbindelse vil vurderingen av

pattedyrfaunaen bare være av supplerende art.

-
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Il. BESKRIVELSE AV NEDBØRFELTET
A. BELIGGENHET OG GEOGRAFISK AVGRENSNING
Nedbørfeltet til vassdraget Grimsa dekker 492 km 2 i deler av
kommunene Dovre i Oppland og Folldal i Hedmark.

Det danner

en overgang mellom Dovrefjell i nord og Rondane i sør, og er
begrenset av et rektangel med nordvestre hjørne på 62°10'N
9°23'E og sørøstre hjørne 61°56'N 10°13'E.

Laveste punkt er

665 m o.h. ved Grimsas utløp i Folla i øst, mens høyeste er
1858 m o.h. på toppen av StygghØin i sørvest (fig. 1).
I

sør grenser det til Atnas nedbørfelt.

B. REGIONAL KARAKTERISTIKK
Etter Nordisk Ministerråd (1977) ligger de skogkledte delene
av nedbørfeltet i nordlig boreal sone, nærmere bestemt i
11

Forfjellsregionen med hovedsaklig nordlig boreal vegetasjon"

(type 33), underregion "Øvre Østerdalstypen 11

(33d).

Resten

av nedbørfeltet ligger i alpin sone, nærmere bestemt i
"Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden''

(type 35).

Alpin

sone i nedbørfeltet sør for hoveddalføret hører til underregion "Rondane"

(35g), mens alpin sone nord for hoveddalføret

hører til underregion "Trøndelags fjellområder"

(35h).

1. Klima

Nedbørfeltet er etter Johannesen (1977) fordelt på to makroklimagrupper:

Området over skoggrensen har høydepåvirket

subarktisk tundraklima med normaltemperatur i årets varmeste
måned lavere enn l0°c (klimatype EH) .

Resten av nedbørfeltet

0
t--

s

_ _ 10,

1,m
Linjelak s P ri11g s fell

w.

FP. ll erckke 197!.l 09

1980

Fig. 1. Geografisk beliggenh et av Grimsas n e dbØrfelt.
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har strålingsinfluert maritimt makroklima med korte, varme
somre (l-2 måneder med normaltemperatur over l0°c) og kalde
vintre (normaltemperatur i kaldeste måned lavere enn -3°C)
med varig snødekke (klimatype D4 ).
Karakteristisk for klimaet i Grimsas nedbørfelt er imidlertid
den lave årsnedbøren som gir nedbørfeltet et sterkt tørkepreg
(se Schumacher & LØkken 1981).

Den er mindre enn 400 mm i

hele området, og generelt lavere i dalføret enn i fjellpartiene.
Mer enn halvparten faller i de tre sommermånedene juni, juli
og august.

Vinterstid er nedbøren sparsom i de østre delene

(64 mm i Folldal i de fire månedene desember - mars) og meget
sparsom i de nordvestre delene (38 mm på Hjerkinn).
gir et relativt tynt snødekke i hele nedbørfeltet.

Dette
I de vestre

delene av hoveddalføret fra DØrålen - Haverdalsmunnen vestover
til Verkensætri er det meget tynt, og større deler av terrenget
er her snøfritt gjennom hele vinteren.

2. Geologi og landskapsform
Nedbørfeltet er fordelt på to geologiske regioner med en
ØNØ-VSV-orientert skyvegrense som i store trekk følger sørsiden
av hoveddalføret (fig. 1).

Den sørlige delen ligger på

ensartet fattig berggrunn av sparagmitt.

Den nordlige delen

ligger på rike kambro-siluriske sedimentbergarter tilhørende
det såkalte Trondheimsfeltet.

Mellom disse to områdene er det

et skyveplan med stor kompleksitet på grunn av forskyvninger
mellom de ulike lagrekkene (se forøvrig Schumacher & Løkken
1981).
størstedelen av nedbørfeltet er karakterisert ved slake viddeområder (flyer) gjennomskåret av vide vest-øst orienterte
hoveddaler og trange nord-sør orienterte sidedaler, noen med
dype juv.

I vest og nordvest dominerer avrundede mellomalpine

fjell, mens i sørvest finnes de nordligste partiene av Rondane
med sine alpint formede høyalpine restfjellmassiver med skarpt
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relieff.

I øst dominerer furumo er og -ko l ler samt slake

lavalpine fjell, noen med b r a tte sørv endte skråninger.
Løsavsetningsformer fra isavsmeltningen sette r et sterkt
preg på d e lavereligge nde de l ene av nedbørfel t et.

Lang s

hele hoveddalføret f o rekommer moreneh auger og terrasser hyppig,
og kulminerer i den s tore smeltevannsterrassen Grimsmoen mot
Grimsas ut løp i Folla (f ig. 1).

For nærmere kvartærgeologiske

detaljer i den østre delen av nedbørfeltet (kartblad 1519 II
i serie M 711) henvises til Sollid & Car l son (1979).
Tilbudet av egnede r e irpl a s s er for bergvegghekkende rovfugl
er best i de aller vestli gst e deler av nedbørfeltet, hvor det
er mer enn til s trekke lig .

I resten av området er forekomsten

sparsom, og utilstrekkelig i den forstand at arter som er
avhe ngig av ber gvegge r for he kking mangler, mens arter som til
nød kan b ygge re ir i tr ær presses til å gjøre det.

For nedbør-

feltet som helhet er til bud et i samme omfang som i Atnas
nedbørfelt (s e Sonerud 198 2 ) .

3. Vegetasjon
Nedbørfelte t s skogkledte d e l er (20 % av arealet) hører etter
Sjørs (1967) til d en n o rd l i ge barskogsregionen, mens områdene
over skoggrensen (80%) l igger i den alpine regionen.
Den geol o gi s ke skyveg r ensen gir det vi k tigste botaniske ski l le t
i nedbørfeltet (Schumac her & Lø k ken 1 98 1).

På de næring s r i ke

løsmassene fra skiferbergartene i no r d f innes rike v e g eta s jonstyper, mens de næring sfattig e løsmassene i sør gir lite k rav fulle vegeta s j ons type r .

Dette gjelder både for barskogsonen,

bjørkebeltet og snaufjellet .
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Mellom- og htyalpin sone
Lavalpin sone

D

Barskogsonen

Fig. 2. Fordelingen av høydesoner i Grimsas nedbørfelt.

Furuskog (11 % av arealet) er enerådende barskogtype og
strekker seg inn østfra opp til 900-950 m o.h.

(fig. 2)

På den fattige berggrunnen er lavfuruskog enerådende (fig. 3),
mens en lyngrik utforming overtar på nordsiden av berggrunnsgrensen (fig. 3).

Helt i øst følger furu opp til tregrensen

med spredte individer, men ellers danner bjørka skoggrensen,
som ligger mellom 1000 og 1200 m o.h., avhengig av eksposisjonen.
Vertikalutbredelsen av bjørkebeltet varierer fra 50 m til 230 m
(Schumacher & Løkken 1981).

Bjørkeskogen (9% av arealet) har

en fattig og åpen utforming i sør, men slår brått over til
rikere og tettere typer nord for berggrunnsgrensen.
tydelig sees dette ved Haverdalsmunnen.

Særlig

På grunn av de små

nedbørmengdene er imidlertid forekomsten av eng- og hØgstaudebj Ørkeskog liten (0,6% av arealet).

En nærmere beskrivelse av

de ulike furu- og bjørkeskogsamfunnene i nedbørfeltet er gitt
av Schumacher & Løkken (1981).
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Karakteristisk for Grimsdalen er mangelen på skog også på
fastmark i dalbunnen (fig. 3).
typisk for lavalpine områder.

Her forekommer vegetasjon
Sarrnne fenomen opptrer i Inner-

dalen, Kvikne, Hedmark, 55 km lenger nord (Moen 1976), og
synes å være forårsaket av vekselvirkningen mellom avskoging
og hardt beitetrykk i forbindelse med seterdriften.

Denne

åpningen av landskapet medfører at bjørkeskogen har vanskelig
for å etablere seg under de nåværende lokalklimatiske forhold,
selv der beitetrykket nå er beskjedent (Schumacher & Løkken
1981).
Den alpine sonen utgjør hele 80% av nedbørfeltets areal
(fig. 2).

Mellomalpin sone (ca. 1300-1500 m o.h.) dominerer

de vestligste delene, og utgjør en større del av snaufjellet
her enn i

nedbørfelt, mens forholdet er det motsatte

for lavalpin og høyalpin sone.
Andelen av myr i nedbørfeltet (6%) er liten sarrnnenliknet med
området lenger sør og øst i Hedmark.

Karakteristisk er de

mange små og spredte myrdrågene. Myrområder større enn et
par km 2 mangler. Fattigmyr og mellommyr er enerådende i
sør, mens rike og ekstremrike myrtyper er i overvekt nord for
berggrunnsgrensen.
den ornitologisk

Bakkemyrer og flatmyrer dominerer, mens
mest interessante utformingen strengmyr

bare såvidt forekommer.

Fem høytliggende fjellmyrer (1200-

1400 m o.h.) inneholder palsrester (permafrost).

Nærmere

beskrivelse av de forekommende myrtypene er gitt av Schumacher

& Løkken (1981).
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4. Menneskelig påvirkning
Fast bosetting i Grimsas nedbørfelt finnes bare i den østre
delens furuskogområder på tilsammen 6 gårder/gårdklynger.
Folketallet er meget lavt (ca. 60 personer i 1974, dvs. 0,12
personer pr .. km 2 ).
Imidlertid setter de ialt 48 setre i
Grimsdalen sitt preg på landskapet (jfr. nedre skoggrense),
selv om bare et fåtall av dem er i aktivt bruk i dag (se
Langdalen 1965).

I de siste årene er det satt igang endel

nydyrking i tilknytning til setrene.

Helt

sørvest i

nedbør -

feltet ligger et skiferbrudd i aktiv drift (1300 m o.h.).
I furuskogområdene finnes et nett av skogsbilveier samt en
småflyplass.

Gjennom selve hoveddalføret går en privat bom-

vei for gjennomfart Folldal - Dovre.
kun i barmarksesongen.

Veien er imidlertid åpen

Sentralt i hoveddalføret ligger Grims-

dalshytta (DNT) i vandreruta mellom Hjerkinn og Rondane.
Sonunerstid er det derfor stor ferdsel av såvel bil- som fotturister i nedbørfeltet.
beskjeden.

Turisttrafikken om vinteren er mer

Totalt sett er likevel bestanden av de store

rovfuglartene presset av turisttrafikken (Odd R. Frenuning
pers.medd.).

5. Varisjoner fra år til år i hekketetthet og reproduksjon
av fugl og pattedyr
Et karakteristisk trekk ved nordlige landøkosystemer er
syklisk produktivitet (Pruitt 1978).

Sekundærproduksjonen av

smågnagere i de hØyboreale skog- og fjellområdene varierer
syklisk med en periode på 3-4 år (Wildhagen 1952, Myrberget
1965).

Dette mønstret påvirker så fordelingen i tid og rom av

de pattedyr og fugler som lever av smågnagere (Hagen 1956,
Mysterud 1970).

For rovfugl som lever av smågnagere er hekke-

tetthet så vel som hekkesuksess funnet å variere i takt med
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Fig. 3. a. Utsyn over Grimsdalen mellom Grimsdalshy tta, som ligger
i setergrenda h elt til høy re på øverste bildet, og Verkensætri,
som ligger helt til venstre på nederste bildet , mot nord fra
UTM NP 327 806 . Foto 17.6.79 .
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b. Utsyn mot sør fra Tollevshaugen (UTM NP 432 847).
StygghØin til
høyre, og Rondanemassivet i bakgrunnen. Foto 20.6.77.

c. Utsyn over Veslhjerkinntjønnin mot nord fra UTM NP 318 910.
Foto 28.7.79.

12

d. Fra linjeflatetakseringsfelt 1 - lavfuruskog ved Stadsbuøyi.
Foto 2 2 . 5.79.

e. Fra parti med bjørkeskog av lavtypen lengst sør på linjeflatetakseringsfe lt 3
subalpin bjørkeskog ved Gravhøtangen .
Foto 13 . 06. 7 9 .
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f. Fra partiet med engbjØrkeskog på linjeflatetakseringsfelt 3 subalpin bjørkeskog ved Gravhøtangen. Foto 13.06.79.

g. Fra linjeflatetakseringsfelt 4 - subalpin hei i dalbunnen mellom
Grimsdalshytta og Tverrlisætri.

KattuglehØi i bakgrunne n.

Fo to 14. 06 .7 9 .
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h. Mot øst fra nedre (Østre) del av linjeflatetakseringsfelt 5 lavalpin hei. Mesætermyrene i bakgrunnen til høyre. Foto 12.06.79.

i. Mot vest fra øvre (vestre) del av linjeflatetakseringsfelt 5 lavalpin hei. KattuglehØi og Gråhøi i bakgrunnen. Foto 12.06.79.
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tettheten av smågnagere
Myllymaki 1969).

(Hagen 1952a og 1969, Linkola &

Tilsvarende gjelder for smågnageretende

rovpattedyr, og er klarest påvist for rødrev (Englund 1980,
Lindstrøm 1982) .

Dette betyr at predatorfaunaen i et barskog-

eller fjellområde i Fennoskandia er forskjellig fra år til år,
og heller ikke nødvendigvis den samme i tilsvarende faser av
to smågnagersykler.

Variasjonen i smågnagernes bestands-

størrelser påvirker i neste omgang også reproduksjonen, og
dermed bestandsstørrelsene om høsten, av smågnagerpredatorenes
alternative byttedyr.

Predasjonstrykket på disse er lavt i

toppfasen av smågnagersyklus, men Øker når smågnagerbestandene
bryter sammen og en stor bestand av predatorer tvinges til
enten å flytte til andre områder hvor smågnagerbestanden ikke
har brutt sammen (gjelder visse rovfugl), eller å slå over til
predasjon også på andre byttedyr enn smågnagere (gjelder
spesielt rovpattedyr) som skissert av Hagen (1952a).

Denne

samvariasjonen mellom høy bestandstetthet av smågnagere og
høy reproduksjon hos alternative byttedyr er foreløpig best
dokumentert for skogshøns (Myrberget 1974, Hornfeldt 1978,
Storaas & Wegge in press), men synes også å gjelde for bl.a.
spurvefugl i høyboreale miljøer (Lien et al. 1974).

Kjennskap

til hvilken fase i syklus smågnagerbestandene befinner seg er
følgelig svært vesentlig for å kunne vurdere de registrerte
tetthetene og artssammensetningene av fuglefaunaen i et område
til et gitt tidspunkt.
I tillegg til denne forutsigbare sykliske variasjon i reproduksjon og tetthet av fugl pga. syklisk variasjon i predasjonstrykket, kan også uforutsigbare irregulære variasjoner i
værforholdene gi store tetthetsvariasjoner fra år til år i
fuglesamfunnet i høyboreale og arktiske Økosystemer.

Hastig-

heten på snøavsmeltingen om våren synes å påvirke tettheten
av hekkende fugl i snaufjellet (Stenseth et al. 1979).

Lengre

perioder med ekstreme værforhold, f.eks. stort snøfall, i
hekketida kan ha dramatiske virkninger på reproduksjonen hos
endel arter (Spjøtvoll 1972) .
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Ill. FUGL
A. FELTINNSATS OG METODIKK
1. Generelt
Disponibel tid (66 persondøgn) i forhold til nedbørfeltets
størrelse (492 km 2 ) var nær tre ganger så stor som for undersøkelsene i Atnas nedbørfelt (Sonerud 1982), og tillot en relativt fullstendig inventering.

Arbeidsinnsatsen ble prioritert

slik:
1) Orienterende inventering i

form av linjetakseringer,

eventuelt bare befaringer, over lange strekninger gjennom
de dominerende vegetasjonstypene spredt over hele nedbørfeltet.
2) Oppsøking av alle vann, tjern og større myrer i

nedbør-

feltet for generell orientering og eventuelle totaltellinger.
3) Linjetakseringer i representative og også eventuelt i
spesielle vegetasjonstyper valgt ut etter vurdering av
resultatene fra 1) og 2).
4) Punkttakseringer i representative og også eventuelt i
spesielle vegetasjonstyper valgt ut etter vurdering av
resultatene fra 1) og 2).
5) Linjeflatetakseringer i

fem felter utlagt etter

vurdering av resultatene fra 1) og 2).
I 1977 ble deler av 1) og 2) utført som innledende befaring.
Hele programmet 1) - 5) ble gjennomført i
året etter ble konsentrert om 3) og 5).

1979, mens arbeidet
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2. Kvantitative metoder
a.

Linjeflatetaksering

I alt fem takseringsfelter med bredde 100 m og lengde 1950 2400 m ble lagt ut i de dominerende vegetasjonstypene:

To i

furuskog, en i fattig lavtype og en i rik lyngtype, en i
subalpin bjørkeskog på tvers av berggrunnsgrensen fra fattig
til ri k utforming, en i rik subalpin hei og en i rik lavalpin
hei (tab. 1).

Takseringsfeltet i lavfuruskog var felles med

undersøkelsene i Atnas nedbørfelt (fig. 1, se Sonerud 1982).
Tre av feltene ble taksert både i 1979 og i 1980 (tab. 1).
Hver sesong ble hver av de takserte flatene gått 6-7 ganger
innen en periode på 2-13 dager, og på den tiden av døgnet da
sangaktiviteten var størst (tab. 1).
Tabell 1. Oversikt over plassering og gjennomføring av linjeflatetakseringene i 1979-80.
- - Takseringsperiode
1979
UTM-koordinater
Lengde (ml
1980
NP 522 763-527 788
23.5- 5.6
2100
2200
NP 471 818-491 07.7
25.5- 6.6 3.-5.6
2400
NP 430 807-414 827
14.-15:6 2.-7.6
NP 350 842-370 041
1950
12.-15.6
NP 400 858-379 860
2000
11.-15.6 3.-6.6
Antall takseringer. i perioden kl.
1979
1980
Nr. Habitat
02-08 00-12 12-16 16-22 l:
02-08 08-12 12-16 16-22 E
Lav furusk og
1
7
1
6
7
7
4
2
6
Lyngfuruskog (prealpin)
2
4
2
2
6
Subalpin bjørkeskog
4
6
3
4
1
1
6
4
Subalpin hei
Lavalpin hei
2
2
2
6
3
2
l
6
5
)
4
23
2
4
32
11
2
l
18
l:

H.o.h. (m}
Nr. Habitat
Lavfuruskog
790- 840
1
2
Lyngfuruskog (prealpin) 860- 890
920- 940
Subalpin bjørkeskog
3
900- 910
Subalpin hei
4
1040-1230
5
Laval.12in hei

Denne metoden gir et mål på den absolutte tettheten av territorier for mindre spurvefugl.

For at et individ skulle repre-

sentere et territorium på et takseringsfelt ble det krevet
observasjon av territorieadferd ved minst 2 av de 6-7 takseringene.

For territorier på grensene til takseringsfeltene ble

forholdet mellom antall observasjoner innenfor og utenfor
grensen brukt som mål på andel av territoriet innenfor takseringsfeltet (Lien et al. 1974).

For nærmere beskrivelse av metoden

og diskusjon av dens viktigste feilkilder henvises til Sonerud
(1982) .
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b . Totaltellinge r
Alle vann, tjern og større myrer ble oppsøkt og hekkebestand
av lomme r , ender og vade- og måkefugler ble forsøkt totaltellet.

Tilsvarende ble samlet h ekkebestand av bergvegg-

hekkende rovfugl estimert ved å oppsøke aktuelle bergvegger
og juv.

3. Semikvantitative metoder

a . Linjetak s e r i n g
Linjetaksering gir et mål på relativ tetthet (dominansverdi)
av de registrerte artene i de forskjellige vegetasjonstypene.
Ved linjetaksering dekkes et langt større areal enn ved linjeflateta k seringe n.

En sammenlikning av de ulike artenes domi-

nansverdier fra linjetakseringene med tilsvarende verdier fra
linjeflatetakseringene utgjør derfor en kontroll på at linjeflate-ta kseringsfeltene var lagt slik at de gav et representativt bilde av vegetasjonstypens fuglesamfunn.

For nærmere

beskrivelse av metoden og diskusjo n av dens viktigste feilkilder henvises til Sonerud (1982).

Antall timer linjetaksering

i de ulike vegetasjonstypene framgår av tab. 2a.
Tabell 2 a. Oversikt o ver antall timer linjetaksering i forskjellige
vegetasjonstyper i Grirnsas nedbørfelt i 1979 og 1980.
b . Oversikt over antall punkter taksert i forskjellige vegetasjonstyper i Grirnsas nedbør f el t i 1 9 7 9 og 1980.
a.

b.

Antall timer linjetaksering
Vegetasjons type
1980
1979
Furuskog
11
5
4
Subalpin bj ø rkeskog
16
Subalpin hei o g myr
6
Alpin tørrrnark
17
Surn
50
38

88

Antall punkter
Vegetasj o nstype
1979
Furuskog
25
Subalpin bjørkeskog
19
Surn
44

Surn
25
19
44

1 980

Surn
16
20
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b . Punkttaksering
Punkttaksering gir som linjetaksering et mål på relativ tetthet (dominansverdi).
Sonerud (1982).

Prosedyren fulgte beskrivelsen til

Da punkttaksering synes å være mer effektiv

enn linjetaksering bare ved relativt høye tettheter av fugl,
ble den brukt som supplement til linjetakseringene bare i
subalpin bjørkeskog og den mest produktive furuskogen (jfr.
Sonerud 1982).

Antall punkter i furu- og bjørkeskog er oppgitt

i tab. 2b.
For sammenlikning av artssammensetning i fuglesamfunn i ulike
vegetasjonstyper er benyttet indeksen prosentvis likhet (PS).
s

E min (ai, b . ) der a. og

Den er definert ved formelen: PS=

i=l

l

l

b. er dominansverdiene ( %) til art nr. i hhv. i samfunn A og B,
l

ser det totale antall arter i a og b tilsammen, og min (a.,
b.)
l
l

er det minste av tallene a. og b.
l

l

(Eie 1980).

4. Kvalitative metoder
Som supplement til data samlet inn gjennom de kvantitative og
semikvantitative metodene ble forskjellige vegetasjonstyper,
inkl. kulturmark, befart under såvel manuell som moterisert
forflytning i undersøkelsesområdet.

Artslista basert på

inventeringene i 1977-80 (tab. 3) omfatter alle arter som ble
registrert, uansett metode.
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B. RESULTATER
1. Generelt om fuglefaunaens sammensetning
I Grimsas nedbørfelt ble 103 fuglearter observert i løpet av
feltarbeidet 1977-80.

Av disse ble 43 påvist å hekke, og

hekkeadferd ble sett hos ytterligere 4 arter (tab. 3).

Inntil

1975 var det påvist 104 fuglearter, hvorav 47 hekkende og 18
antatt hekkende, i nedbørfeltet (Barth 1956, SpjØtvold 1977).
Feltarbeidet i 1977-80 resulterte i 14 nye arter (fjellmyrløper, snøugle, spurveugle, vendehals, svartspett, flaggspett,
sidensvans, møller, hagesanger, bøksanger, lappmeis, toppmeis,
tornskate og lavskrike), de fleste knyttet til skog, samt 12
nye hekkende arter (storlom, bergand, tårnfalk, småspove,
gluttsnipe, ringdue, hubro, tretåspett, rødstrupe, grå fluesnapper, lappmeis og lavskrike).

Ytterligere to nye arter

(taffeland og gulsanger) er sett av Hans Bub

(i brev), som

også har påvist fem nye hekkende arter (vipe, jordugle, tårnseiler, trepiplerke og bergirisk).

Dessuten er nok en art

(haukugle) observert tilfeldig i 1981.

Totalt er dermed 121

fuglearter observert i Grimsas nedbørfelt.

Av disse er 64

funnet hekkende og ytterligere 8 observert med hekkeadferd.
I tillegg er 23 arter antatt å hekke i nedbørfeltet ut fra
opptreden og forekomst av egnet habitat (tab. 21).

Dermed kan

95 arter regnes som hekkefugl i Grimsas nedbørfelt.
Fordelingen på de fire vegetasjonssonene barskog, bjørkebelte,
lavalpin sone og mellomalpin sone av de 100 artene som ble
observert i potensielt hekkehabitat i hekketida i 1977-80
(fig. 4) var slik:

I barskogsonen ble 72 arter påvist.

Ved

overgangen til bjørkebeltet falt 24 arter ut, mens 13 nye kom
inn, slik at ialt 61 arter ble observert her.

Fra denne sonen

opp i den lavalpine forsvant 23 arter, mens 12 nye korn inn,
hvilket gav totalt 50 arter i denne sonen.

Fra lavalpin til

mellomalpin sone forsvant hele 26 arter, mens bare 3 nye korn
inn.

Dermed ble bare 27 arter påvist i den mellomalpine sonen.
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Tabe ll 3 . Fuglearter observert i Grimsas nedbørfelt i løpet av feltarbeidet i 1977, 1979 og 1980 fordelt på fire h Øyde soner.
H
hekking påvist
h
hekkeadf erd observert
x = t erritorieadferd observer t, eller arten sett i
potensiell hekkebiotop
t
observert på trekk eller bare utenfor hekkesesongen
Art
Storlom
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Toppand
Bergand
Havelle
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Laksand
Myrhauk
Hønsehauk
Fjellvåk
Kongeørn
Fiskeørn
Tårnfalk
Dvergfalk
Jaktfalk
Lirype
Fjellrype
Orrfugl
Storfugl
Sand lo
Bol tit
Heilo
Vipe
Temrnincksnipe
Myrsnipe
Fjellmyrløper
Brushane
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Rugde
Småspove
Rødstilk
Gluttsnipe
Skog snipe
Grønnstilk
Strandsnipe
svømmesnipe
Fiskemåke
Ringdue
Gjøk

Gavia arctica
Anas penelope
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
Aythya f uligula
A. marila
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
M. fusca
Bucephala clangula
Mergus mer ganser
Circus cyaneus
Accipiter genti lis
Buteo lagopus
Aquila chrysaetos
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
F. columbarius
F. rusticolus
Lagopus lagopus
L. mutus
Tetrao tetrix
T. urogallus
Charadrius hiaticula
C. morinellus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanel lus
Calidris temminck ii
C. alpina
Limicola falci nellus
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
G. media
Scolopax rusticola
Numenius phaeopus
Tringa totanus
T. nebularia
T. ochropus
T. glareola
Actitis hypcleucos
Phalaropus lobatus
Larus canus
Columba palumbus
Cuculus canorus

Høyde sone
Bar- Bjørke- Lavalpin Mellomskog belte
sone
alpin
sone
H
X

X

X

H

H

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

t
X

H
H

H
H

H

X

X

X

X

H

t
H

H

h

X

X

H

H

X

X

H

X

X
X

X

H
X

h

h
h

X

h
h

X

h

h

X

H

H

X

X

X

H
H

X

X
X

H
H

H
H

H
X

H
H
H

X

X

H
H
H

X

X

H
X

H

t

X
X

H

X

X
X
X

- 22 -

Hubro
snøugle
Spurveugle
Jordugle
Perleugle
Tårnseiler
Vendehals
Svartspett
Flaggspett
Tretåspett
Fjellerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Gulerle
Linerle
Sidensvans
Fossekall
Jernspurv
Rødstrupe
Blåstrupe
Rødstjert
Buskskvett
Steinskvett
Ringtrost
Gråtrost
Måltrost
RØdvingetro s t
Duetrost
Møller
Hagesanger
Bøk sanger
LØvsanger
Gråf luesnapper
Svarthvit flues napper
Granmeis
Lappmeis
Toppmeis
Kjøttmeis
Tornskate
Varsler
Lavskrike
Skjære
Kråke
Ravn
Stær
Bokfink
Bjørkefink
Grønnsisik
Bergirisk
Gråsisik
Korsnebb
Dompap
Lappspurv
Snøspu rv
Sivspurv

Bubo bubo
Nye tea scandiaca
Glaucidium passe r inum
Asia flammeus
Aegolius funereus
Apus apus
Jynx torquilla
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Picoides tridacty lus
Eremophila alpes tris
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus trivialis
A. pratensis
Motacilla fla va
M. alba
Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Erithacus rubecu la
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Turdus torquatus
T. pilar is
T. philomelos
T. iliacus
T. viscivorus
Sylvia curruca
s. bor in
Phylloscopus sibilatrix
P. trochilus
Muscicapa stria ta
Ficedula hypoleuc a
Parus montanus
P . cinctus
P. cristatus
P . major
Lanius collurio
L. excubitor
Periosoreus infaustu s
Pica pica
Corvus corone
c . corax
Sturnus vulgari s
Fringilla coelebs
F. montifringill a
Carduelis spinus
c. flavirostris
c. flammea
Loxia sp.
Pyrrhula pyrrhul a
Calcarius lapponi cus
Plectropherax nivalis
Emberiza schoeni c lu s

H

t

X
X

X

X
X

X

X
X

H

H
X

X

X
X

X
X

H
H

X

X

H
H
H

H
X

H

X
X

X
X

H

X

X

X

H
H

H
H

H

X

X

X

X

X

H

H

X

H

H

X

X

X

X

H
h

H

X

X

X

X

H
H

X

X

H
X

X

X

H

X

X

X

X

H

H

X
X
X
X

X

X

t
H
H

H

H

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

H

H

X
X
X

H

X

H

X

X
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Denne fordelingen var jevnere enn tilsvarende fordeling i
Atnas nedbørfelt (Sonerud 1982).

En mindre andel av artene

ble funnet i barskogsonen i Grimsas nedbørfelt enn i barskogsonen i Atnas (71% mot 87 %, x 2 -- 7.32, p < 0 .01), mens derimot
en større andel av artene ble funnet i mellomalpin sone i
Grimsa enn i Atna (27% mot 10%, x 2 = 9.87, p < 0.01).

27

Mellomalpin sone

___________ 50

Lavalpl n sone

. - - - - - - - - ' - - - - - - - -- -----BjØ r kebeltel

--.------'

61
.---------'-- -

-

- - - - -

-

-

- - -

- -

- -

--.-----'

72

Ba rskogsonen

100

0
Antall

arter

Figur 4. Antall arter observert i hekketiden i 1977-80 i de fire
viktigste høydesonene i Grimsas nedbørfelt, og utskiftningene
av arter mellom sonene . Data er hentet fra tab. 3, men arter
på trekk eller observert bare utenfor hekketiden er ikke tatt
med (myrhauk, fiskeørn og snøugle) .

Langs en løvskogsgradient fra edelløvskog til f jellbjørkeskog
på Nordmøre fant Røv (1975) en minking i antall arter territorielle spurvefugl parallelt med en mink ing i dekningsgraden
av tre- og busksjiktet og i diversiteten av skogens vertikalstruktur.

Minking i artsantall med Økende høyde over havet i

Grirnsasnedbørfelt synes altså å henge sammen med en tilsvarende
minking i antall vegetasjonssjikt og i diversiteten innen hver
av dem.

Fra barskogsonen til den subalpine sone opprettholdes

-
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antall sjikt, men antall utforminger innen hver av dem minker
siden antall skogtyper (trearter og plantesamfunn) minker.
Fra subalpin til lavalpin sone forsvinner tresjiktet.

Fra

lavalpin til mellomalpin sone forsvinner også busksjiktet,
foruten at myr i stor grad erstattes av forsumpet mark (Rønning
1972).
Hele 23 arter ble ikke sett høyere enn barskogsonen (tab. 3
og fig. 4).

Åtte arter ble utelukkende sett i den subalpine

sonen (orrfugl, fjellmyrløper, dobbeltbekkasin, rugde, småspove,
jordugle, hagesanger og stær).

Videre ble fem arter kun

observert i lavalpin sone (storlom, svartand, sjøorre, sandlo
og bergirisk) , mens tre arter ikke ble sett lavere enn mellomalpin sone (havelle, fjellerke og snøspurv).

Se forøvrig

tab. 3 og fig. 4.
Fjorten arter ble påvist i alle de fire vegetasjonssonene
(krikkand, laksand, fjellvåk, kongeørn, heilo, rødstilk,
strandsnipe, svømmesnipe, heipiplerke, linerle, ravn, steinskvett, blåstrupe og lappspurv) .

Disse artene er knyttet til

vann, strender, myr eller snaue heier (Haftorn 1971), altså
habitat som finnes i alle hØydesonene.

2. Fuglefaunaen på tørrmark
Med tørrmark menes de ulike skogsamfunn under tregrensen samt
hei- og engsamfunn over tregrensen, samt dyrket mark.
Imidlertid kan det ofte være vanskelig å trekke klare grenser
der små partier med alpin myr er blandet inn i tørrmark, ofte
med diffuse grenser (se forøvrig side

8).
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a.

Ba rskogsonen

I tillegg til de 48 artene som ble påvist i

furuskog eller

dyrka mark i barskogsonen i 1977, 1979 og 1980 (jfr. tab. 3)
er ellers stær (Spjøtvoll 1977) og haukugle (Torger Hagen
pers.medd.) observert i denne høydesonen i Grimsas nedbørfelt.

Linjeflatetaksering ved Stadsbuøyi i 1979 (felt l i fig. l og
tab. 1) ga meget lav tetthet (18 territorier pr. km 2 , tab. 5)

og meget lav diversitet (H

= 0,68, tab. 5). Rødstjert og

svarthvit fluesnapper var de eneste artene godkjent som territorielle (tab. 4).
Tabell 4 . Antall territorier (T) og dominansverdi (D) for artene registrert
som territoriehevdende på de forskjellige linjeflatene i Grimsas
nedbørfelt i 1979 og 1980. For de artene som ble registrert bare
en gang og derfor ikke er regnet som territorielle, eller som av
andre årsaker ikke er betraktet som territorielle på linjeflatene,
er observasjonsomstendighetene marker t med adferdskodene S=sang ,
V=varsling , O=observert
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Tabell 5. Tetthet, diversitet og antall territorielle arter for linjeflatetakseringsfeltene i Grimsas nedbørfelt 1979-80.
Habitat
Habitat

Tetthet
torier pr. km )
1979
1980
Lavfuruskog
18
Lyngfuruskog (prealpin)
87
111
Subalpin bjørkeskog
145
130
Subalpin hei
93
Lavalpin hei
92
60

Diversitet (H')
1979
0.68
1.7
1.3
1.2
1.0

1980
2.1
1.6
1.3

Antall territorielle arter
1979
1980
2
8
9
8
10
5
4
5

Linjetaksering i lavfuruskogen i dalbunnen fra Stadsbuøyi til
Grimsmoen i 1979-80 resulterte i svært få observasjoner pr.
tidsenhet (4.4 individer registrert pr. time taksert), og dermed lite materiale.

For å øke materialstørrelsen fra denne

vegetasjonstypen, ble alle registreringene fra de sju linjeflatetakseringene her behandlet som linjetakseringsmateriale.
Da antall observasjoner her pr. tidsenhet (4.8 individer pr.
time) var svært lik tilsvarende verdi fra linjetakseringene
(4.4), og det ikke var noen signifikant forskjell i artenes
dominansverdier ved de to takseringstypene, er materialet fra
de to takseringstypene slått sammen (tab. 6).

Dominerende

blant de 14 registrerte artene var rødstjert, svarthvit fluesnapper, lavskrike og lappmeis.

Karakteristiske arter i til-

legg til de to sistnevnte var duetrost og toppmeis (tab. 6).
Diversiteten beregnet fra det samlede linjetakseringsmaterialet
var imidlertid relativt hØy (H'

= 2.2).

Følgende 10 arter ble registrert i lavfuruskog i 1977, 1979
og 1980 i tillegg til de 17 nevnt i tabell 4 og 6:

Dvergfalk,

lirype, storfugl, gluttsnipe, gjøk, svartspett, gråfluesnapper,
granmeis, varsler og kråke.
kantsone mot myr.
lavfuruskogen.

Dessuten møller og kjøttmeis i

Totalt ble dermed 29 arter observert i
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Tabell 6. Dominansverdier (%) for artene i fuglesamfunnene i lavfuruskog og lyngfuruskog samt i furuskog totalt i Grimsas nedbørfelt, basert på linjetakseringer i 1979 og 1980.

Bjørkefink
Løvsanger
Rødstjert
Svarthvit fluesnapper
RØdvingetrost
Lavskrike
Trepiplerke
Grønnsisik
Gråsisik
Lappmeis
Grå fluesnapper
Gråtrost
Måltrost
Rødstrupe
Duetrost
Toppmeis
Ringdue
Vende hals
Bøk sanger
Granmeis
Lirype
Møller
Steinskvett
Kråke
Bokfink
Sivspurv
Antall
Antall
Antall
Antall

lavtype
6
2

32
14
11
6

5

9

2

5
5
2

2

2

registreringer
minutter taks.
fugl pr. time
arter

65
829
4.7
14

Furuskog
lyngtype
23
22
9
10
8
2
5
2
2
3
2
3
2
1
1
l
l
1
l
1
1
173
640
16.2
21

totalt
18.l
16.4
15.5
10.9
5.9
4.2
3.8
3.4
2.9
2.5
2.1
2.1
2.1
l. 7
1.3
1.3
0.8
0.8
0.8
0.8
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
238
1469
9.7
26

Linjeflatetaksering mellom Stakstosætri og Fallet 1979 og 1980
(felt 2 i fig. 1 og tab. 1) ga middels - lav tetthet (111 og
2

87 territorier pr. km , tab. 5) og relativt hØy diversitet
(H' = 1.7 og H' = 2.1, tab. 5).

Dominerende arter var løv-

sanger, bjørkefink, svarthvit fluesnapper, rødstjert og trepiplerke (tilsammen 90% og 78%, tab. 4).

- 28 -

Linjetaksering i lyngfuruskog i dalsidene fra Stakstesætri
til Grimsmoen ga 3-4 ganger så mange individer registrert pr.
tidsenhet som i

lavfuruskogen i dalbunnen (16 individer pr.

time, tab. 6).

Dominerende blant de 21 registrerte artene var

bjørkefink, løvsanger, rødstjert, svarthvit fluesnapper,
rødvingetrost og trepiplerke (ti lsammen 76 %, tab. 6).
Karakteristiske arter i tillegg til de to sistnevnte var grå
fluesnapper, måltrost og rødstrupe.
Det var statistisk holdbar forskjell mellom artssammensetningene i lav- og lyngfuruskogen.

Statistisk høyere dominans-

verdi i lav- enn i lyngfuruskogen hadde rødstjert, lavskrike,
lappmeis, toppmeis og duetrost, som dermed karakteriserte
fuglesamfunnet i lavfuruskogen.

Omvendte forhold gjaldt for

bjørkefink, løvsanger og rødvingetrost.
Punkttaksering i samme område i 1979 ga dominans av løvsanger,
bjørkefink, rødstjert, svarthvit fluesnapper, måltrost, rødvingetrost og trepiplerke (tilsammen 87%), og 6.5 individer
registrert pr. punkt (tab. 7).

Overensstemmelsen med linje-

takseringens artssammensetning var meget god (prosentvis
likhet 80).
Tabell 7. Dominansverdier (%) for artene i fuglesamfunnene i lyngfuruskog i Grimsas nedbørfelt i 1979, basert på punkttaksering.
Løvsanger
BjØrkef ink
Rødstjert
Svarthvit fluesnapper
Måltrost
RØdvingetrost
Trepiplerke
Grønnsisik
Gråsisik
Lavskrike
Vendehals
Jernspurv
Grå fluesnapper
Granmeis
Duetrost
Antall
Antall
Antall
Antall

registreringer
punkter
reg. pr. punkt
arter

32 .7
16.7
10.5
9.3

7.4

5.6
4.9
3.7
1.9
1. 9
1.2
1.2
1. 2
1.2
0.6
162
25
6.5
15
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Diversitetsindeksen beregnet fra linjetakseringsmaterialet i
lyngfuruskogen var noe s.tørre (H'
(H'

= 2.2).

= 2.4) enn for lavfuruskogen

Antall arter registrert på linjetakseringene var

også større i lyng-

enn i lavfuruskogen (21 mot 14).

Diversi-

tetsindeksen for lyngfuruskog beregnet fra punkttakseringsmaterialet (H'

= 2.2) var noe mindre enn tilsvarende verdi fra

linjetakseringene, og antall arter registrert var også mindre
(16) •

Følgende 17 arter ble registrert i lyngfuruskog i 1977, 1979
og 1980 i tillegg til de 25 nevnt i tab. 4 og 6 og 7:
Hønsehauk, fjellvåk, kongeørn, tårnfalk, storfugl, hubro,
spurveugle, perleugle, flaggspett, tretåspett, sidensvans,
toppmeis, kjøttmeis, tornskate (hogstflate), varsler, korsnebb
og dompap.

Totalt ble dermed 42 arter observert i lyngfuru-

skogen.

b . Subalpin sone
I tillegg til de artene som ble påvist på tørrmark i bjørkebeltet (skog, hei og dyrka mark)

i 1977, 1979 og 1980 (tab. 3),

er tidligere f Ølgende 16 arter påvist på tørrmark i denne
hØydesonen i Grimsas nedbørfelt:

Vandrefalk, storfugl, skog-

snipe, hettemåke, hubro, tårnseiler, dvergspett, tretåspett,
låvesvale, sanglerke, gjerdesmett, munk, svarttrost, bokfink,
bergirisk og gulspurv (Barth 1956, Spjøtvold 1977).

Linjeflatetaksering i bjørkeskog langs en gradient over grensen
mellom fattig og rik berggrunn øst for Gravhøtangen i 1979 og
1980 (felt 3 i fig. l og tab. 1) ga middels - høy tetthet
(130 og 145 territorier pr. km 2 , tab. 5) og middels - høy
diversitet (H'

=

1.3 og H'

=

1.6, tab. 5).

Dominerende arter
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var i første rekke løvsanger (63% og 47%), med bjørkefink,
rødstjert, svarthvit fluesnapper og rødvingetrost som tilleggsdominanter.

Tilsammen utgjorde disse fem artene hhv. 92% og

89% av fuglesamfunnet de to årene (tab. 4).
Linjef latetakseringsfeltet inneholdt tre bjørkeskogtyper av
forskjellig rikhet:

Lavtype (fattig), blåbærtype (middels rik)

og engtype (rik).
tettheten:

Denne gradienten ble gjenspeilet i fugle58-80 territorier pr. km 2 i lavbjørkeskogen,

153-178 i blåbærbjØrkeskogen og 290-400 i engbjØrkeskogen
(tab. 8).

Tetthetsverdien for engbjØrkeskogen er imidlertid

basert på et meget lite takseringsareal , og er beheftet med
store feilkilder.
Tabell 8. Tettheter av små spurvefugl i de tre bjØrkeskogtypene i
linjeflatetakseringsfeltet i subalpin bjørkeskog i Grimsas
nedbørfelt 1979 og 1980.
Lavtype
0.098
0.098
0.195

Areal (km2)

1979
1980
Sum

Antall territorier

1979
1980
Sum

5.7
7.8
13.5

Tetthet

1979
1980
Snitt

58
80
69

Lyngtype
0.128
0.123
0 . 250

Eng type
0.015
0.015
0.030

Total
0.240
0.235
0.475

19.6
21.9
41.5

6.0
4.4
10.4

31.3
34.1
65 . 4

153
178
166

400
290
350

130
145
138

Linjetaksering i rikere utforminger av den subalpine bjørkeskogen (blåbær-bregnebjØrkeskog og engbjørkeskog)

i 1979 ga

ikke flere registreringer pr. tidsenhet (28) enn linjetaksering
i fattige utforminger (lav- og lyngrik bjørkeskog) samme år,
og heller ikke særlig flere arter (17 mot 14)

(tab. 9).

Imidlertid var det statistisk forskjell mellom fuglesamfunnenes
artssammensetning i de to skogtypene:

For jernspurv, gråtrost,

rødvingetrost og blåstrupe var dominansverdien signifikant
høyere i den rike utformingen enn i den fattige.

Motsatt var

dominansverdiene for rødstjert, steinskvett, svarthvit fluesnapper og gråsisik høyere i den fattige bjørkeskogen enn i den
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rike.

I begge skogtypene dominerte imidlertid løvsanger og

bjørkefink, men med tillegg av rødvingetrost og jernspurv i
den rikere varianten, og med tillegg av gråsisik, steinskvett,
svarthvit fluesnapper og rødstjert i den fattigere (tab. 9).
Tabell 9. Dominansverdier (%) for artene i fuglesamfunnene i subalpin
bjørkeskog av heitypen (oligotrof) og av engtypen (eutrof) i
1979, totalt i subalpin bjørkeskog i 1979 og 1980, samt for
subalpin bjørkeskog samlet, basert på linjetaksering.

:Løvsanger
Bjørkefink
Gråsisik
RØdvingetrost
Svarthvit fluesnapper
Siv spurv
Jernspurv
Blåstrupe
Steinskvett
Gråtrost
Trepiplerke
Rødstjert
Ring trost
Gj Øk
Liry pe
Orrfug l
Måltro st
Heipiplerke
Gulerle
Enkeltbekkasin
Rugde
Antall
Antall
Antall
Antall

reg istreringer
minutter taks.
fugl pr. time
arter

Oligotrof
38
14
15
2
8
1

1979
Eutrof
48
13
3
9
1
3
7
3

1

1
1
1
1
1

Total
43
14
8
6
4
2
4
2
4
2
3
2
1
0
1
1
1
0
1
0
0

117
253
27.7
14

150
317
28.4
17

267
570
28 . 1
21

9

4
1

4
5

2

1
1
3
1

1

1980
Total
52
11
4
3
10
1
7
4
1
3
4

1

81
250
19 . 4
12

Total
45.4
12.9
6.0
5.2
3.7
3.7
3.4
3.2
2.9
2.6
2.3
1. 7
1.4
1.1
0.9
0.9
0.9
0.6
0.6
0.3
0.3
348
820
25.5
21

På linjetaksering i subalpin bjørkeskog totalt dominerte løvsanger og bjørkefink både i 1979 og 1980, men med forskjellige
tilleggsdominanter de to årene:

Gråsisik og rødvingetrost i

1979, og sivspurv og blåstrupe i 1980 (tab. 9).

Dessuten var

dominansverdien for blåstrupe, sivspurv og gjøk statistisk
høyere i 1980 enn i 1979, mens det omvendte var tilfelle for
gråsisik (tab. 9).

Såvel antall individer registrert pr. tids-

enhet som antall arter totalt var større i 1979 enn i 1980
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(28 mot 19 individer pr. time, 21 mot 12 arter).

Dette indi-

kerer at sammensetningen av taksert bjørkeskog de to årene
var forskjellig, eventuelt også at artssammensetningen i like
skogtyper var reelt forskjellig mellom de to årene.
Punkttaksering i 1979 (tab. 10) ga ikke flere registreringer
pr. punkt i rikere utforminger av den subalpine bjørkeskogen
(8.1) enn i fattigere utforminger (8.3).

Imidlertid var det

statistisk forskjell mellom fuglesamfunnenes artssammensetning
i de to skogtypene:

For måltrost og rødvingetrost signifi-

kant høyere dominansverdi i den rike enn i den fattige
utformingen, og motsatt for steinskvett og gråsisik (tab. 10).
Også ved punkttaksering dominerte løvsanger og bjørkefink i
begge skogtyper, men med tillegg av måltrost og rødvingetrost
i den rikere varianten, og med tillegg av steinskvett og
gråsisik i den fattigere (tab. 10).
Tabell 10. Dominansverdier (%) for artene i fuglesamfunnene i subalpin
bjørkeskog av heitypen (oligotrof) og av engtypen (eutrof)
samt i subalpin bjørkeskog totalt i 1979, basert på
punkttaksering.
LØvsanger
Rødvingetrost
BjØrkef ink
Gråsisik
Måltrost
Steinskvett
Trepiplerke
Jernspurv
Svarthvit fluesnapper
Gråtrost
Kråke
Gjøk
Dvergfalk
Enkeltbekkasin
Rugde
Møller
Antall
Antall
Antall
Antall

registreringer
punkter
reg. pr. punkt
arter

Oligotrof
38
4
16
14
14
2

6

2

4

50
6
8.3
8

Eutrof
48
15
9
2
8

1
1
1
1

Total
44.5
11.6
11.0
5.-8
5.2
4.5
3.2
3.2
3.2
1.9
1.9
1.3
0.6
0.6
0.6
0.6

105
13
8.1
14

155
19
8.2
16

4
5
2
2
3
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Følgende 6 arter ble registrert i subalpin bjørkeskog i 1977-80
i tillegg til de 30 nevnt i tabell 4, 9 og 10:
kongeørn, tårnfalk, fossekall, varsler og ravn.

Fjellvåk,
Totalt ble

dermed 36 arter observert i den subalpine bjørkeskogen under
feltarbeidet 1977-80.

I den delen av Grimsdalen som ligger i bjørkebeltet er bare
dalsidene skogkledt, mens selve dalbunnen er karakteristisk
ved sin mangel på skog (fig. 3).

Dette snaue heipreget under

"nedre skoggrense" er en effekt av intensiv seterdrift (se
s.

8).

Den åpne dalbunnen vil i det følgende bli kalt

subalpin hei.

Vegetasjonen her likner svært mye på den som

finnes i nedre deler av lavalpin sone (Schumacher & Løkken
1981).
Linjeflatetaksering i slik subalpin hei mellom Grimsdalshytta
og Tverrlisætri i 1979 (felt 4 i fig. 1 og tab. 1) ga relativt
lav tetthet (93 territorier pr. km 2 , tab. 5) og lav diversitet
(H'

= 1.2, tab. 5).

Dominerende arter var i første rekke hei-

piplerke (54 %), med løvsanger og gulerle som tilleggsdominanter
(tab. 4) .
Linjetaksering i subalpin hei i hele Grimsdalen ga det samme
antall registreringer pr. tidsenhet i 1979 og 1980 (16 individer registrert pr. time, tab. 11).

Imidlertid var det

statistiske forskjeller i dominansverdiene til to av artene
mellom de to årene:

For gulerle var det signifikant større

dominansverdi i 1979 enn året etter, mens det for strandsni pe
var omvendt (tab. 11).

Begge år dominerte heipiplerke markert

(43 % og 29 %), fulgt av gulerle og løvsanger i 1979, og av
løvsanger, sivspurv og blåstrupe i 1980 (tab. 11).

For begge

årene samlet dominerte heipiplerke, løvsanger, sivspurv,
blåstrupe og gulerle.

-
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Tabell 11. Dominansverdier ( %) for artene i fuglesamfunnet i
subalpin hei i Grimsdalen, basert på linjetakseringer
i 1979 og 1980.
1979
43
12
12
5
13

Heipiplerke
LØvsanger
Sivspurv
Blåstrupe
Gulerle
Strandsnipe
Rødstilk
GjØk
Gråtrost
Heilo
Vipe
Steinskvett
Ring trost
Småspove
Jernspurv
RØdvingetrost
Enkeltbekkasin
Linerle
Buskskvett
Gråsisik
Antall
Antall
Antall
Antall

3
5
3
2
2

2

registreringer
minutter taks.
fugl pr. time
arter

67
245
16.4
ll

1980
30
21
11
9
l
6
5
2
4
1
1
2
2
l
2
2
1
1
1

Totalt
34.l
17.9
11. 2
7.7
5.1
4 .1
3 .1
2.6
2.6
2.0
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0 .5
0.5

129
475
1 6 .3
19

196
720
16.3
20

Følgende 7 arter ble registrert i subalpin hei i Grimsdalen i
tillegg til de 20 som er nevnt i tab. 4 og 11:

Fjellvåk,

dvergfalk, tårnfalk, lirype, jordugle, sandsvale og taksvale.
Totalt ble dermed 27 arter observert i den subalpine heia i
Grimsdalen under feltarbeidet 1977, 1979 og 1980.

e . Lavalpin sone
I tillegg til de artene som ble påvist i de ulike tørrmarksamfunn i den lavalpine sonen i 1977, 1979 og 1980 (tab. 3),
er tidligere følgende 12 arter påvist i denne vegetasjonssonen
iGr.ilnsasnedbørfelt:

Myrhauk , siland, fjæreplytt,

gluttsnipe,

storspove, gråmåke, terne (ubestemt art), jordugle, taksvale,
fjellerke, bjørkefink og gråsisik (Spjøtvoll 1977).
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Linjeflatetaksering i lavalpin hei nordvest for Mesætri
(felt 5 i fig. l og tab. 1) ga relativt lav tetthet (60 og 92
territorier pr. km 2 , tab. 5) og lav diversitet (H' = 1.0 og
H' = 1.3, tab. 5).

Dominerende arter var i første rekke hei-

piplerke (66 % og 55 %), med steinskvett og løvsanger som
tilleggsdominanter.

Tilsammen utgjorde disse tre artene hhv.

93 % og 80 % av fuglesamfunnet her de to årene (tab. 4).
Denne artssammensetningen liknet på artssammensetningen på
linjeflata i subalpin hei, bortsett fra at steinskvett kom inn
som dominant i stedet for gulerle (tab. 4).
Linjetaksering i lavalpin hei i hele Grimsdalen ga nesten det
samme antall registreringer pr. tidsenhet i 1979 og 1980 (17
og 15 individer registrert pr. time, tab. 12).

Totalt var

antall registreringer pr. time her (16, tab. 12) den samme som
for subalpin hei (16, tab. 11).

Antall registreringer pr. time

varierte imidlertid mellom linjetakseringene i de ulike vegetasjonstypene:

Lavest i rabbesamfunn (8.4 individer registrert

pr. time), høyere i einer- og dvergbjørkhei (16) og høyest i
de næringsrike vierengene (23).

Også artssammensetningen av

fuglesamfunnet i disse tre vegetasjonstypene var noe forskjellig:

Dominansverdien for heipiplerke sank fra 64% på

rabbene via 52 % i heiene til 42% i engene (tab. 12).

Karak-

teristisk for rabbene var heilo, for einer og dvergbjørkheiene
blåstrupe, og for vierengene særlig lappspurv, men også løvsanger (tab. 12).

Totalt for de to årene dominerte heipip-

lerke sterkt, fulgt av tilleggsdominantene løvsanger, blåstrupe,
sivspurv, lappspurv, heilo og steinskvett (tab. 12).

Dessuten

var også arter med hovedforekomst i barskogsonen eller bjØrkebel tet representert:

Såerle, jernspurv, gråtrost og rødvinge-

trost (tab. 12).
Artssammensetningen ved linjetakseringene i lavalpin tørrmark
var noe forskjellig de to årene:

I 1980 var dominansverdiene

for heipiplerke og lappspurv statistisk lavere enn året før,
mens det motsatte var tilfelle for dominansverdien for

- 36 -

Tabell 12 . Dominansverd i e r (%) for artene i fu g l e samfunne n e i d e f orskjellige tørrmar k s typene i l a v a lpin sone i 1 97 9 t samt i
l avalpin tørrmark t ota l t i 197 9 o g 198 0, bas ert på linjetak s e r inger.

He i piplerke
Løvsanger
Blåstrupe
Sivspur v
Heilo
Lappspurv
Steinskvett
Strandsnipe
Rødstilk
Ringtrost
Enkeltbekkasin
Gulerle
Gråtros t
Lirype
Jernspurv
Sand lo
Bol tit
Fjellrype
Linerle
Rødvingetrost
Gråsisik
Antall
Antall
Antall
Antall

registreringer
arte r
minutter taks .
fugl pr . time

Ekstrem- Einer- og
Vierrabb
d v e r g bj ø rkhe i eng
64
52
42
8
17
12
6
6
21
4
4
24
12
3

6

19 7 9
t o talt
48
12
4
5
6
13
6

3

2

1

1
2

1

1

7

1

7

1

14
4
100
8.4

50
7
190
15 . 8

72
9
1 85
2 3 .4

1980
totalt
40
17
11

8
5
1
4
5
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1

136
13
475
17 . 2

blå strupe, ri ng trost o g strandsnipe (tab. 12).

Total t
4 1. 9
15 . 0
8 .1
6.9
5.4
5.4
4.8
2 .7
1.5
1.5
0.9
0.9
0.9
0.6
0 .6
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

334
198
21
18
81 5
1 290
14 . 6
15 . 5

Dette s k yldes

høy st sanns y nli g at linjetak seringene i 1 980 ble fordelt noe
a nnerl ede s på d e lavalpine vegetasjonstypene enn året før,
me d me r k onsent rasjon om einer- og dvergbjørkheiene.
Føl g e nd e 12 ar t e r ble reg i strert på lavalpin tørrmark i 1 9 77- 80
i till e gg til d e 21 nevnt i t ab. 4 og 12:

Fis k eørn, fjel l våk,

ko ngeørn, jaktf alk, dver gf a l k, tå rnfalk, gjøk, sandsv ale,
k r åke, r a v n, f ossek all og berg i risk.

Dermed ble totalt 33

arter observ ert på lav alpin tørrmark i Grimsdalen i perioden
19 77-8 0 .
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d . Mel l omalpin s one
I tillegg til de 25 artene som ble påvist i mellomalpin sone
i 1977-80 (tab. 3) er tidligere følgende 8 arter påvist i
denne vegetas j o n ssone n, el l e r i h øyalpin sone, i Grimsas
nedbørfelt:

Toppand, sandlo, temmincksnipe, fjæreplytt,

enkeltbekkasin, gjøk, kråke og sivspurv (Spjøtvoll 1977).
Linjetaksering i heisamfunn i mellomalpin sone ga det samme
antall registreringe r pr. tidsenhet i 1979 og 1980 (9.2 og
8.8 individer r e gist re rt pr. time).

Eneste statistiske for-

skjell mellom artssammensetningene de to årene var at snøspurv
forekom i 197 9 , men manglet i 1980.
relativt sterk t

Heipiplerke dominerte

(3 1 %) fo r an steinskvett, boltit, heilo og

lappspurv (tab. 13).

Til forskjell fra lavalpine tørrmark-

samfunn k om a r tene snøspurv og f jellerke inn foruten at
dominans v erdiene for steinskvett, boltit og heilo Økte.
Omvend t mangl e t hele 11 av artene fra linjetakseringene i lavalpin sone,

oruten at dominansverdiene minket for 4 andre.

For tre arter var dominansverdien den samme i lav- og mellomalpin sone ( tab. 12 og tab. 13).
Tabell 13 . Domi nans verd i e r (%} for artene i fuglesamfunnet i tørrmarkstypene i
s o ne, basert på linjetakseringer i 1979 og 1980 .
He ipipl e rk e
Ste ins kve t t
Bo l tit
Heilo
Lappspurv
snøspurv
Fje ll erke
Rødst ilk
St randsnipe
Bl åstru2e
An ta ll
An t a ll
An t al l
Antall

reg i stre r inger
arte r
minutter taks .
f ug l p r. t i me

31
21
16
13
8
4
4

2
1
1

11 3
10
755
9. 0

Følgende 8 arte r ble registrert i mellomalpin tørrrnark i 197780 i tillegg til de 12 nevnt i tab. 13:

Fjellvåk, kongeørn,

jaktfalk, fjellrype, linerle, gråtrost, ringtrost og ravn.
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3. Fuglefaunaen i våtmark
Våtmarkenes andel av Grimsas nedbørfelt er liten sett i
regional målestokk.

De typer av våtmark som forekommer i

nedbørfeltet er vann, tjern og myr.

Fuglesamfunnet i disse

våtmarksbiotopene ble forsøkt beregnet ut fra antall påviste
kull, par med hekkeadferd samt andre observasjoner ved
takseringer i juni og juli.
Imidlertid kan det ofte være vanskelig å trekke klare grenser
mellom tørrmark og våtmark.

Som påpekt av Schumacher & Løkken

(1981) er Grimsdalsområdet særegent med sine mange små, spredte
myrdråg hvor overgangen myr - fastmark ofte er diffus.

Fugle-

samfunnet i endel av de minste myrpartiene har kommet med under
tørrmarkstakseringene spesielt i de alpine hØydesonene.

I det

følgende vil vesentlig fuglefaunaen i de større våtmarksområdene
behandles.

a . Barskogsonen

Ingen større våtmarksområder finnes i denne høydesonen av
Grimsas nedbørfelt.
Det største er myrene ved Sagtjørn
2
(0,5 km ) hvor det i 1979 hekket 5-7 par vadefugl og 4 par
ender fordelt på 8 arter (tab. 14 og 15).

I de oppsøkte våt-

marksområdene i denne sonen tilsammen dominerte gluttsnipe,
enkeltbekkasin og krikkand en våtmarksfauna som må karakteriseres som relativt arts- og individfattig (tab. 14 og 15).
Av spurvefugl på myrene i barskogsonen var blåstrupe, buskskvett,
sivspurv og såerle karakteristiske, og de to sistnevnte dominerende.

-
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Tabell 14. Totalbestand av vadefugl på myr i barskogsonen i Grimsas
nedbørfelt estimert på grunnlag av takseringer i juni og
juli i 1979 samt supplerende observasjoner i 1977 og 1980.
x

Vipe
Enkeltbekkasin
Rødstilk
Gluttsnipe
Skog snipe
Strandsnipe
Vadefugl totalt

=

observert, men ikke forsøkt tellet.

Myrene ved Sagtjørni
Påviste Hekke- Andre Estimert
adferd obs. - antall
kull
juni par
l
l
1-2
1-2
2
l
1-2
l
l
l
2

Andre myrer
Påviste Hekke- Andre obs. Estimert
adferd Juni Juli antall
kull
par
2
1-2

l
2

3-4

5-7

1-2

2-5

2
l
l

4

6

5

4-8

l

X

X

6-13

Tabell 15. Totalbestand av ender i vann og tjern i barskogsonen i Grimsas
nedbørfelt estimert på grunnlag av takseringer i juni og juli
1979, samt supplerende observasjoner i 1977 og 1980.
Sagtjørni
Påviste Hekke- Andre Estimert
kull
adferd obs. antall
juni par

Andre vann og tjern
Påviste Hekke- Andre obs. Estimert
k .ull
adferd
juni
antall
ar
ld'+lo
+

0-1

l par

l

Kvinand

1-2

1-2

Laksand

3-4

1-2

l par,
6-8 i

3-8

Brunnakke
Krikkand

2cfd'

2

Stokkand

l par

l

Toppand

l par

l

Ender totalt

2 par,
2 d'

4

0-2

b . Subalpin s one
I denne sonen finnes flere større våtmarksområder samt en rekke
mindre, vesentlig i Grimsas dalbunn.

Det viktigste er Døråls-

tjørnin og myrene rundt, som tilsammen dekker ca. 1 km

2

og

ligger 1010 m o.h. på sørgrensen av nedbørfeltet mot Atna.
Det omfatter to større samt flere mindre tjern omgitt av fastmark på nordsiden og myr på sør- og vestsidene.

Fastmatter med
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tuer dominere r , men større partier med flaskestarrdominerte
my kmatter med innslag av lØsbunnpartier finnes også.

Her ble

det i 1977, 1979 og 1980 observert hele 15 arter våtmarksfugl
fordelt på 10 arter vadefugl og 5 andearter (tab. 16 og 17).
Dominerende vadefuglarter var svømmesnipe, grønnstilk, strandsnipe og heilo som tilsammen utgjorde 2/3 av de 13-24 hekkende
par vadefugl her.

Karakteristisk innslag var 1-2 hekkende

brushøner (tab. 16).

Det estimerte antall hekkende ender (3-9)

var ganske jevnt fordelt på de 5 observerte artene, men med
kr i kka nd o g toppand som de hyppigst observerte (tab. 17).
I tillegg til de 14 artene i tab. 16 og 17 har Spjøtvold (1977)
observert følgende 4 våtmarksarter her:
s k ogsnipe og fiskemåke.

Sandlo, temmincksnipe,

Dermed er ialt 18 arter våtmarksfugl

p å vist her.
Tabe l l 16 . To talbe stand av v adefug l p å myrområder i bjørkebeltet i Grimsas
n edbø rfelt e stimert på g runnlag av takseringer i juni og juli
1 9 79 samt supplerende observasjoner i 1977 og 1980.
x

=

Myre ne v ed
På vi ste He kke- And r e ob s .

Es t irne rt

k u ll

a n t. par ._!<_u_!._1_ _

juli

He ilo
v ire

2- 3

Enkellb<>kk<t s i n
Dobb<> l tbek k" s l n

1- 2

Brushane

RØdst.i.lk
Glu Ltsnipe

Gr øn ns til k

Strands ni pe
SvQ'lmrnesni pe
to t a 1 t

o bs e r vert, men ikke forsøkt tellet

2- 3

8 - 10

adfe r d
l S-20
3- 4

2-3
0- 1
1 -2
l-2

På v iste He kke -

2-5
1- 2

f> - 1 0

1- 2

2- 3
1
8 -11

3-4
6 -8
13- 1 7 12

0- 1
2- 4
2- 3
3 -6
13-24

1\nd r e myr. e r
1\n<lre o b s.

E'.s tjme r t

j u ni
9
1- 2

f;- 15
1- 5
4- 0

4

1- 2
2
1-2

H yre ne v ed Mesæ tr i
Pltv l ste Hir:?kk c - /\ndre o b s. Es timer t

l

3- 4

4-8

1- 4

1- 2
X

2

18-2 4

7- 12

10 -14

2 1 -2 3

18-4 3
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Tabell 17. Totalbestand av ender i vann og tjern i bjørkebeltet i
Grimsas nedbørfelt estimert på grunnlag av takseringer
i juni og juli 1979, samt supplerende observasjoner i
1977 og 1980.
Dørålstjørnin
Påv iste Andre obs. Estimert
kull
juni juli ant. par
1
0-1
201-2
1

Brunnakke
Krikkand
Stokkand

1

1

Gressand ubest.

1

2

Gressender totalt

3

2i
2d'

Toppand

5

Kvinand

107

1

Andre vann og tjern
Påviste Andre obs. Estimert
kull
juni
ant. par
3d'

0-3

3-5

3d'

0-3

0-3

lpar

0-1

1
1

li
2d'

Bi

2par
lpar

0-1

1

0-1

1

0-1

0-4

2i
lpar

0-3

3-9

2i
lpar
3d'

0-6

Laksand

Si

Dykkender totalt
Ender totalt

3

Bi

ld

3par

7i
3ci9

9i
3par

Det andre større myrområdet i subalpin sone er Mesætermyrene,
som ligger 870-890 m o.h. i Grimsdalens dalbunn.
myrkompleks av svært variabel utforming.

Dette er et

Hele gradienten

tue - fastmatte - mykmatte - løsbunn er representert, og flatmyr dominerer.

Arealet egnet for våtmarksfugl dekker ca. 0,5 km 2 .

Bakkemyrene opp mot Mesætri er av liten ornitologisk interesse.
Detaljert botanisk beskrivelse er gitt av Schumacher & LØkken
(1981).

Bare fem arter vadefugl ble sett her, og antall

hekkende par anslått til 5-7

(tab . 16).

I tillegg til disse

artene har Spjøtvold (1977) sett bl.a. gråhegre, stokkand,
krikkand, myrhauk,

jordugle og trane her.

Dermed er åtte

arter våtmarksfugl (ender, trane og vadefugl) påvist her.
Trane hekket på Mesætermyrene tidligere (Barth 1956).

Artens

forsvinning herfra henger høyst sannsynlig sammen med sterk
Økning i biltrafikken på hovedveien gjennom myra i
siste 10-15 årene (jfr. Haga 1980).

løpet av de

-
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I overgangen mellom de øverste bakkemyrene på Mesætermyrene
og setervollen på Mesætri finnes en leikplass for dobbeltbekkasin.

I begynnelsen av juli 1971 ble minst sju spi ll ende

individer sett her (Spjøtvoll 1973).

Arten ble sett her ved

hvert besøk i 1977, 1979 og 1980 og antall sp il lende individer
var rundt fire alle årene.
Et anslag på våtmarksfugl i resten av bjørkebeltet i Grimsas
nedbørfelt er gitt i tab. 16 og 17.

Mange småmyrer er

blandet inn i den subalpine heia i dalbunnen, og her er vipe
og rødstilk de vanligste vadefugl ene (tab. 16).

Helt spesiell

er den årvisse forekomsten av et hekkende pa r småspove i den
subalpine heia ved Tolleivshaugen , den enes te forekomsten av
denne arten i nedbørfeltet .
Av spurvefugl var heipiplerke, sivspurv og blåstrupe karak teristisk for myrer i bjørkebeltet , hvorav førstnevnte dominerte sterkt (tab . 18).
Tabell 18. Dominansverdier (%) for artene i fuglesamfunnet på myr i
subalpin og lavalpin sone i Grimsdalen, bas.ert på linjetakseringer i 1979.
Heipiplerke
Lappspurv
Siv spurv
Rødstilk
Brushane
Myrsnipe
Heilo
svømmesnipe
Sand lo
Fjellrype
Gråtrost
Vipe
Lirype
Gulerle
Blåstrupe

45

Antall registreringer
Antall arter

20
8

15

53
16
2
9

10

10
5
5
5
5

5
5
4
4
2
2

57
10

-
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c . Lavalpin sone
Sto rrva tn - området

Dette området på ca. 3 km

2

omfatter de to vatna Storrvatn og

Hornsjøen samt en rekke små tjern og myrer i øvre del av
lavalpin sone i høydelaget 1225-1260 m o.h., og er det viktigste
våtmarksområdet i nedbørfeltet.
fastmatter.

Myrene her er dominert av

Fire av dem er detaljert botanisk beskrevet av

Schumacher

&

Løkken (1981)

(myr nr. 6, 9, 18 og 29).

Hele

20 arter våtmarksfugl fordelt på 12 arter vade- og måkefugl,
7 arter ender samt 1 art lom ble observert her under feltarbeidet
i

19 7 7 , 19 7 9 og 19 8 0 (tab . 19 ) .

Karakteristiske arter var

temmincksnipe, brushane, fiskemåke, bergand, svartand, sjøorre
og storlom, mens dominerende arter var rødstilk, svømmesnipe og
krikkand (tab. 19).

I dette våtmarksområdet hekker anslagsvis

28-57 par vadefugl av 8 arter, foruten et ukjent antall par
boltit og heilo, 2-3 par fiskemåke, 8-14 par ender av 7 arter
samt 1-2 par storlom (tab. 19).
Tabell 1 9. Totalbestand av lom, ender, vadefugl og måker i tre våtmarksområder i lavalpin sone i Grimsas nedbørfelt, estimert på grunnlag av takseringer i juni og juli 1979, med supplerende opplysninger fra 1977 og 1980. x = observert, men ikke forsøkt tellet.
GrQ'!nnbakktjQ'lrni - - - - -

Stn rr v atn-omt:"ac\et

_______

PåvJ s te

_ _

l\.ndre

a.-\fet:d Ju ni

Estimert PåvJs t-.e He kke- Andr':! o bs.
J1.1 l i ant. par ·kull
adferd JunJ

acHerd Ju n i

Andr e

f'åv J.:;le

Juli ant. par kull

obs.

Juni

Estiml'rt

ant . par

1-2

) r lom
t kk.::t n<I
.J k k nnri
j•,t"tanc'I
uhes t.
to t.

l

·<p nd

JO

J

4
l

18

.J

7
0-1
1-2
0- 2
0-2

par

7i

2par
2par

:u l -'\nd
t>or:r.e

in"tn<l

\ sa ntj

7rar

tot.

Jer t o talt

7par

8

181

ld l o

6d'

1-6

<!

0- l

15

(,- 0

:><;snipe

'nnsti l k

1 5 - 22

1-2
2

1- 2
Il

0- 1
0-l

1- )

0-3

0- 1

2-10

0- J

0-4

0- l

0- 1

0-1

lp."!r

2<!

lpar

1- 7

l

2d'
lp,..,r

8 -14

0-2

2- 4

X

9

4 -9

0-2

2-4

9

6

0-.l

1-7

X

. s n l.pe

. f'\rtdsnipe
".»nmesnlpe

l 2i

. l

X

:. 10

tb-? kkasin
·!st il k

121

4par

I. t i t

le - oq

P;\vis t e Hekke- l\ndr e ol>s. Es ti mert

2- 5
0-2
J-6

i-4

8-lG

2

l .

1-2

),/

2

19

2

) -4

0-2
2-)
1-2
3-4

2-J

2-J

J -4
8 - 16
2-3

16-10 30-60

)-4

0- 1
0- 2
0-2

1 -2
0 -2
5-6

11 - 12

l;

18

ll -2 0

3- 4

l2

J -8

0-1;
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I tillegg til artene observert i 1977-80 (tab. 19) har
Spjøtvoll (1977) følgende eldre observasjoner av interesse
fra Storrvatnet:

Brunnakke ble funnet hekkende i 1969, og et

par av stjertand samt et par av havelle ble sett i juni sarnine
år.

I Hornsjøen ble en hann av siland sett i juni 1975, og

to hanner av laksand i

juni 1969.

Dermed er totalt 12 ande-

arter fordelt på 4 gressandarter og 8 dykkandarter registrert
i Storrvatn-området.
I dette området har Spjøtvoll (1977) dessuten av noen andearter sett et større antall individer . enn hva vi så:
I Storrvatnet 30 hanner av toppand 23.7.69 og 7 hanner samt
2 hunner 12.6.75.

Samme sted 6 hanner og 3 hunner av bergand

24.6.71, og 7 hanner av kvinand sommeren 1969.

Øvrige obser-

vasjoner av Spjøtvoll (1977) bekrefter anslagene på antall
hekkende ender i området (tab. 19).

Av vadefugl har Spjøtvoll

(1977) sett fire arter som ikke ble påvist i 1977-80:

Vipe,

fjæreplytt med 2 individer like vest for Hornsjøen 1.6.69, et
varierende antall (1-19) storspover på mellomlanding ved Storrvatnet under sørtrekket i perioden 10.-23.7.69, samt 1-2
individer av gluttsnipe i området 31.5.-4.8.69.

Dermed er

totalt 16 arter vadefugl sett i dette våtmarksområdet.

De

artene Spjøtvoll (1977) har sett i større antall enn hva vi
så er sandlo med minimum 5 og 4 hekkende par i hhv. 1969 og
1971, temmincksnipe med 9 reirfunn, og trolig enda flere
hekkende par, i 1969, grønnstilk med hekkefunn både i 1969 og
1971, og svømmesnipe med 11 reirfunn i 1969.

Øvrige observa-

sjoner bekrefter anslagene over antall hekkende vadefugl i
området (tab. 19).
I tillegg til fiskemåke (tab. 19), som Spjøtvoll (1977) fant
minst tre par av ved Storrvatnet i 1975, er også gråmåke med
et individ ved Hornsjøen 13.6.75 og terne (ubestemt art) med
to individer i Storrvatnet sommeren 1969 sett i området
(Spjøtvoll 1977).
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Totalt er d e rmed hele 32 arter våtmarksfugl (lom, ender og
vade- og måkefugl) påvist i Storrvatn-området, hvorav 17 er
påvist hekkende.

Dette våtmarksområdet ligger i øvre del av lavalpin sone
1250 m o.h., dekker ca. 1 km 2 og omfatter to større og en
rekke mindre tjern omgitt av flaskestarrdominerte høgstarrsumper og fastmattedominerte flatmyrer.

Dessuten forekommer

ombrogene tuemyrer med rester av palser (permafrostdannelser) .
For nøyere botanisk beskrivelse henvises til Schumacher &
Løkken ( 1981).

I perioden 1977-80 ble det sett 13 arter våt-

marksfugl her fordelt på 9 arter vade- og måkefugl og 4
andearter (tab. 19}.

Karakteristiske arter var brushane,

svømmesnipe, bergand og laksand, mens rødstilk, svømmesnipe
og krikkand dominerte blant de 11-20 hekkende vadefuglparene
og 2-10 hekkende andeparene (tab. 19).
I tillegg til artene observert i
Spjøtvoll (1977)

sett sju:

1977-80 (tab. 19) har

Toppand med et par 29.6.69 og minst

fem hanner 26.7.71, kvinand med hekkefunn i

1971, sandlo med

hekkefunn, boltit, vipe, temmincksnipe med hekkefunn og grønnstilk med hekkeadferd i
marksfugl påvist her.

1971.

Dermed er totalt 20 arter våt-

Øvrige observasjoner fra Spjøtvoll

(1977) bekrefter anslagene i

tab. 19, bortsett fra for svømme-

snipe der han har et større antall:

minst 20 individer 29.6.69.

Grønnbakktjørni med omkringliggende småmyrer dominert av
fastmatter ligger i
2
og dekker 1-2 km .

nedre del av lavalpin sone (1100-1150 rn o.h.)
Ei myr nord for tjønnnin er botanisk

beskrevet av Schumacher & Løkken (1981).

Våtmarksfaunaen her

var relativt sparsom med 2-11 hekkende par fordelt på 4 vadefuglarter og 2 andearter, foruten et ukjent antall heilo
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(tab. 19).

Rødstilk og strandsnipe var de vanligste artene

(tab. 19).

I tillegg har Spjøtvoll (1977) sett vipe og

enkeltbekkasin her slik at det totale antall våtmarksarter
blir åtte.

Foruten rødstilk og strandsnipe (tab. 19) er også

heilo og svømmesnipe påvist hekkende her (Spjøtvoll 1977).
For de resterende små myrene i lavalpin sone er antall hekkende
vadefuglpar og andepar anslått til maksimum hhv. seks og fire
(tab. 19) .
Av spurvefugl var heipiplerke og lappspurv såvel karakteristiske som dominante på myrer i lavalpin sone (tab. 18).

d . Mellomalpin sone

Dette våtmarksområdet ligger på nedre grense for mellomalpin
sone (1300-1330 m o.h.) og dekker et areal på ca.
2 km 2
som omfatter Svartknattjørnin med omgivende myrer nord for
veien til skiferbruddet, samt noen mindre samt et større
kunstig oppdemt tjern (fra 1975) ca. 1 km lenger nordøst.
Myrene ved Svartknattjørnin består av både tuer, fastmatter
og mykmatter, og har enkelte palser i nedbrytningsfase.

De

er botanisk beskrevet av Schumacher & LØkken (1981).
I perioden 1977-80 ble det påvist 18 arter våtmarksfugl her
fordelt på 10 arter vade- og måkefugl og 8 andearter (tab. 20).
Karakteristisk var sandlo, temmincksnipe, myrsnipe, stjertand
og havelle.

Dominerende blant de 9-25 hekkende par vadefugl

var myrsnipe og rødstilk, og blant de 2-10 hekkende andeparene
krikkand og toppand (tab. 20).
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Tabell 20. Totalbestand av ender, vadefugl og måker i to våtmarksområder
i mellomalpin sone i Grimsas nedbørfelt estimert på grunnlag
av takseringer i juni og juli 1979, samt supplerende opplysninger fra 1977 og 1980. x = observert, men ikke forsøkt tellet.
Svartknattjønnin-området
(1300-1330 m o.h.)
Verkenåi-myrene (1300 m o.h.)
Påviste Hekke- :Andre obs. Estimert Påviste Hekke- Andre obs. Estimert
kull
adferd Juni Juli ant. par kull
adferd
Juni
ant. par
2i
Brunnakke
0-1
lpar
lpar
1-2
Krikkand
1
Stokkand
Stjertand
Gressender
tot.

2d'

la

3i
2par

1

Bergand
Havelle
Kvinand
Dykkender tot.

Sand lo
Boltit
Heilo
Temmincksnipe
Myrsnipe
Brushane
Enkeltbekkasin
Rødstilk
Strandsnipe
svømmesnipe
Fiskemåke
Vade- og måkefugl totalt

1-5

3d'

Toppand

Ender tot.

0-1
0 -1

1

lpar
lOd"
2par
3
1
3par
lOd'
4i
5par

4

7i

41

8-10

5

13d'

1

1

1

2

1

16'
4i

ld'

1-5
2-10
1-5
X

X

X

3

5-6

5-6

5

0-2

X

15
4-6
15

2

1-3

59-65

4

1-2
4-6
0-3

6

2-4

1

0-3

2
2

1-2

21

9-25

4

8

9

1

1

2

4
8

1-2

2

9
0-1
0-1
3

d'
1

2

25

2

2

1

6

28-31

I tillegg til artene observert i 1977-80 har Spjøtvoll (1977)
sett vipe her, slik at det totale antall påviste våtmarksarter
blir 19.

Foruten de fire artene funnet hekkende i 1977-80

(tab. 20) har Spjøtvoll funnet kull av toppand, sandlo, heilo,
enkeltbekkasin og svømmesnipe her, slik at ialt 9 arter er
påvist hekkende.

Øvrige observasjoner fra Spjøtvoll (1977)

bekrefter anslagene over antall hekkende par i dette området
(tab. 20) .
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Dette våtmarksområdet ligger på nedre grense for mellomalpin
sone 1300 m o.h. og omfatter ca. 1 km 2 myr uten noen tjern
eller vann.

Fastmatter dominerer, men partier med tuer og

mykmatter forekommer.

Botanisk beskrivelse er gitt av

Schumacher & LØkken (1981)

(myr nr. 32).

Ni arter vade- og

måkefugl ble sett her i 1977-80, men ingen ender på grunn av
mangelen på åpent vann.

Karakteristiske arter var temminck-

snipe og my rsnipe, mens heilo, myrsnipe og rødstilk dominerte
blant de 24-27 antatt hekkende par vadefugl her (boltit kommer
i tillegg).

Spjøtvoll (1977) har ikke sett flere arter her,

men har i tillegg til rødstilk (tab. 20) også påvist heilo og
en k eltbekkasin som hekkefugl.
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Tabell 21. Fuglearter observert i Grimsas nedbørfelt t.o.m. 1981.
Lista er basert på tab. 3, Spjøtvoll (1977) samt opplysninger
fra Hans Bub
(i brev).
Symboler: .
H
hekking påvist
h
hekkeadferd observert
(h)
hekkeadferd ikke observert, men hekking er sannsynlig
t
observert bare på trekk eller utenfor hekkesesongen
+++
jevnt utbredt og vanlig
++
jevnt utbredt, men fåtallig
+
flekkvis utbredt og fåtallig
sjelden eller tilfeldig, færre enn 3 observasjoner
N
ikke sett i undersøkelsesperioden .1977-80
K
omtalt i kommentarer til artslista
Art
Storlom
Gråhegre
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Taffeland
Toppand
Bergand
Havelle
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Siland
Laksand
Myrhauk
Hønsehauk
Fjellvåk
Kongeørn
Fiskeørn
Tårnfalk
Dvergfalk
Jaktfalk
Vandrefalk
Lirype
Fjellrype
Orrfugl
Storfugl
Trane
Sand lo
Boltit
Heilo
Vipe
Temmincksnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
Fjellmyrløper

Ga via arctica
Ardea eine ra
Anas penelope
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
Aythya ferina
A. fuligula
A. marila
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
M. fu sea
Bucephala clangula
Mergus serrator
M. merg anser
Circus cyaneus
Accipiter gentilis
Buteo lagapus
Aquila chrysaetos
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
F. columbarius
F. rusticolus
F. peregrinus
Lagapus lagapus
L. mut us
Tetrao tetrix
T. urogall us
Grus grus
Charadrius hiaticula
c. morinellus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris temminckii
c. maritima
c. al pina
Limicola falcinellus

Hekketiden
+
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

h

H

Trekktidene
t-

N

N

K

K

K

K
K
K
K

N

K
K
K

K
K

K

N

K

K

N

K

.N

K

K
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Brushane
Enkeltbekkasin
Dobbe ltbekkasin
Rugde
Småspove
Storspove
Rødstilk
Gluttsnipe ·
Skog snipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Svømme snipe
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Terne
Ringdue
Gjøk
Hubro
snøugle
Haukugle
Spurveugle
Jordugle
Perleugle
Tårnseiler
Vendehals
Svartspett
Flaggspett
Dvergspet t
Tretåspett
Sanglerke
Fjel lerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Gulerle
Linerle
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
RØdstrupe
Blåstrupe
Rødstjert
Buskskvett
Steinskvett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
RØdvingetrost
Duetrost

Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
G. media
Scolopax rusticola
Numenius phaeopus
N. arquata
Tringa totanus
T. nebularia
T. ochropus
T. g lareola
Actitis hypoleucos
Phalaropus lobatus
Larus ridibundus
L. can us
L. argentatus
Sterna sp.
Columba palumbus
Cuculus canorus
Bubo bubo
Nye tea scandiaca
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Asio flammeus
Aegolius funereus
Apus apus
Jynx torquilla
Dryocopus martius
Dendrocopos major
D. mi nor
Picoides tridactylus
Alauda arvensis
Eremophila alpestris
Riparia ri p aria
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus trivialis
A. pratensis
Motacilla fla va
M. alba
Bombycilla garrulus
Cinclus eine lus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Turdus torquatus
T. merula
T. pilar is
T. philomelos
T. iliacus
T. viscivorus

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

+
+++
+

N

K
K

N

K

N
N

K
K

K

+

H

++

(h)
H
H
h
(h)
H
H

+++
+
+++
+++
+
+++
++

H
H
H
h

+++
++
+++
++

K
K
K

+
+
+
++

H

(h)
H
H
H
H

t+

N

++
+
+
++
+++
+++
+++
+++

H

K

K
K

N
N

K
K
K
K
K
K
K
K
K

K

N

K

K

N

K
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Gul sanger
Møller
Hagesanger
Munk
Bøk sanger
Løvsanger
Gråf luesnapper
Svarthvit fluesnapper
Granmeis
Lappmeis
Toppmeis
Kjøttmeis
Tornskate
Varsler
Lavskrike
Skjære
Kråke
Ravn
Stær
Bokfink
Bjørkefink
Grønnsisik
Bergirisk
Gråsisik
Korsnebb
Dompap
Lappspurv
snøspurv
Gulspurv
Sivspurv

Hippolais icterina
Sylvia curruca
s. bor in
s. atricapilla
Phylloscopus sibilatrix
P. trochilus
Muscicapa stria ta
Ficedula hypoleuca
Parus montanus
P. cinctus
P. cristatus
P. major
Lanius collurio
L. excubitor
Perisoreus infaustus
Pica pica
Corvus corone
c. corax
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
F. montifringilla
Carduelis spinus
c. flavirostris
c. flarnrnea
Loxia sp.
Pyrrhula pyrrhula
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
Ernberiza citrinella
E. schoeniclus

(h)

+

H
H
h
(h)
H
(h)

+
+++
++
+++
++
++
+
+

(h)
H
H

+
+++
+
++
+++
+
+
+++
++
+
+++
+
+
+++
+

H

+++

(h)
H
H
H
H
(h)
H
(h)
H
H

N

N

K
K
K
K
K

K
K
K
K
K

K

N

K

4. Korrunentarer til artslista
Nedenfor følger utfyllende kommentarer f o r de artene hvis forekomst i Grimsas nedbørfelt ikke framgår av tabeller eller tekst
tidligere i denne rapporten.
Storlom

Ga via a r ctica .

Et par hekket i Storrvatn i 1979.

Ellers to indv. Hornsjøen 20.6.77 og et indv. Ytre
Bottjørni 29.7.79.

Barth (1956) angir at et par sannsyn-

ligvis ruger årvisst ved Hornsjøen .
12.6.75 (Spjøtvoll 1977).
og 7.7.77

(Hans Bub

Et indv. i Hornsjøen

To indv . i Storrvatn 4.7.76

i brev).
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Gråhegr e Ardea c&nera .

Et indv. i

flukt over Mesætermyrene

8 . 8.69 (Spjøtvoll 1977), og et indv. ved Stakstosætri
24.7.81 (Hans Bubi brev).
Stjertand Anas acuta .

På oppdemt vann mellom Hornsjøen og

Svartknattjørnin to hanner 20.6.77 og en hann 13.6.79.
På Veslehjerkinntjørnin en hann 16.6.79.

I Storrvatnet

et par 25.6.69 (Spjøtvoll 1977).
Taffeland Aythya ferina .

En hunn i tjern mellom Stakstosætri

og Tverrlisætri 30.6., 3.7., 7.7., 8.7. og 10.7.76 (Hans
Bub i b rev) .
Havelle Clangula hyemalis .

I oppdemt vann mellom Hornsjøen og

Svartkn attjørnin tre indv. 17.6.79.

I Storrvatnet et par

26.6.69 (Spjøtvoll 1977), og i DØrålstjørnin en hunn
16.7.52 (Barth 1956).
Svartand Melanitta nig r a .

Et par i Storrvatnet og et par i

tjern 1250 m o.h. NV Storrvatnet 20.6.77.

Et par i Horn-

sjøen 1.6.69 (Spjøtvoll 1977).
Sjøorre M.

fusca .

I Ytre Bottjørni to par 20.6.77 (egen obs.)

og 22.6.77 (Werner Sundfør i brev).

I tjern (1250 m o.h.)

NV for Storrvatnet en hunn 17.6.79.

I Storrvatnet en

hunn 12.6.75 (Spjøtvoll 1977), en hunn 4.7.76 (Hans Bub
i brev ) , og to hanner 22.6.77 (Werner Sundfør i brev).

Siland Mergus serrato r.

I Hornsjøen en hann 12.6.75 (Spjøtvoll

1977).
Myrhauk Circus cyaneus .
4.7.71.

En hann jaktet over Mesætermyrene

Samme sommer ble arten sett like sør for Grønn-

ba kk tjørnin straks utenfor nedbørfeltet (Spjøtvoll 1977).
En annen observasjon på grensen til nedbørfeltet (2-3 km
utenfor ) ;

I 1975 hunn 2.7. og hann 12.7. sett jaktende

sør for Nygruvtjernet (UTM NP 480 870) i Folldal (E. Vikan
medd. LRSK Hedmark).

En hann sett ved Grimsdalshytta

25.4.80.
Hønsehauk Accipiter gentilis .

Et indv. sett i

for Stakstosr. 16.5.71 (Spjøtvoll 1977).

flukt like nord
Rester av et

dødt individ funnet ved Grimsa i østre del av nedbørfeltet
21.6.77.
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Fjellvåk Buteo lagopus .

Arten ble observert hvert år i små-

gnagers yklu se n 1977-81.

Hekking ble påvist i alle disse

årene, unntatt i 1979.

Anslagsvis 10-20 par hekker innen

nedbørfeltet i smågnagerår.
Kongeørn Aquila chrysaetos .

Tre par hekker innen nedbørfeltet

(O.R. Fremming pers.medd.).

En hekking påvist i hvert

av årene 1977, 1978 og 1980.

I regionen var kongeørnas

reproduksjon middels i 1977, god i 1978, svært dårlig i
1979, god i 1980 o g meget god i 1981 (O.R. Fremming pers.
medd.).

Den varierte altså i samsvar med variasjonene i

smågnagerbesta ndens størrelse.
Fiskeørn Pandion haliaetus .

To observasjoner i lavalpin sone:

Et indv. over Storrvatnet 25.6.69 (Spjøtvoll 1977) og et
indv. i flukt fra øst mot vest over Gravhø jaget av
fjellvåk 22.7.78.
Jaktfalk Falco rusticolus .

To-tre par hekker innen nedbørfeltet

(O.R. Fremming pers.medd).

Materiale fra en av disse

hekkeplassene inngår i Hagens (1952b) næringsøkologiske
studium o v er arten.
Vandrefalk F . peregrinus .

Et indv. i Storrvassberget 12.7.69

(Sp jøtvoll 1977).
Trane Grus grus .

Et par tidligere årvisst på ei myr sør for

Fallet (Barth 1956).

På Mesætermyrene hekket et par i

1952 og 1953 (Barth 1956), og et par ble sett her 2.7.68
(Spjøtvoll 1977).

Arten ble ikke observert på disse to

lokalitetene eller forøvrig i nedbørfeltet i undersøkelsesperioden 1977-80.

Det er mulig at biltrafikken på gjennom-

fartsvegen forbi Mesætermyrene har blitt så stor de siste
10-15 å r at trana, som er en svært sky art, ikke kan bruke
myr ene som hekkeplass lenger (se forøvrig Haga (1980) for
diskusjon av ferd s elsprobl emet) .
Fjæreplytt Calidris maritima .

Spjøtvoll (1977) har sett arten

flere ganger i nedbørfeltet, og to ganger under forhold
som tydet på hekking:

To indv. like vest for Hornsjøen

1.6.69 og et indv. ved Skortbekken like sør for Storrvassberget 5.8. samme år.

Arten ble ikke registrert i løpet

av undersøkelsene 1977-80.
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Fjellmyrløper Limicola falcine.ll u s .

To-tre indv. på myrene

ved DØrålstjørnin 22.6.77.
Dobbeltbekkasin Gallinago media .

En leikplass ved Mesætri med

minst sju spillende individer i
omtalt av Spjøtvoll (1973).
19.6.77.

juli 1971 er nærmere

Tre indv. skremt opp her

Videre spilte minst fire-fem indv. 9.-15.6.79

og to-fire indv. 5.6.80 her.
Småspove Num eni u s phaeop us.

Et par hekker årvisst i den sub-

alpine heia i dalbunnen vest for Tollevshaugen:

Et par

med hekkeadferd her 5.7.71 (Spjøtvoll 1977), pg et par
med unger 8.7.76 (Hans Bubi brev).
juni 1979 og 1980.

Reir funnet her i

I 1979 lå det bare 1,5 m fra vegkanten

på hovedvegen gjennom Grimsdalen.

I 1980 lå det ca. 100 m

unna reirgropa fra foregående år.
Storspove N. arquata .

Enkeltindivider og flokker på opptil

minst 19 individer observert ved Storrvatnet og Hornsjøen
fire ganger i tiden 10.-23.7.69.

Fuglene rastet i området

under trekk sørover (Spjøtvoll 1977).

Et indv. mellom

Stakkstosætri og Tverrlisætri 3.7.76 (Hans Bubi brev).
Hettemåke La r us r idibundus .

To indv. i flukt nedover Grims-

dalen ved Verkensætri 13.6.75 (Spjøtvoll 1977).
Gråmåke L . a r gentatus .

Et indv. ved Hornsjøen 13.6.75

(Spjøtvoll 1977).
Terne Sterna sp.

I juni og juli 1969 ble minst to terner sett

flere ganger i Storrvatnet, og muligens hekket de der
(Spjøtvoll 1977).
Hubro Bubo bubo .

Fast tilhold på en lokalitet i nedbørfeltet,

hvor hekking ble påvist i 1976 (O.R. Frenuning pers.medd.).
Høyst sannsynlig fant nok en hekking sted her i perioden
1977-80.

SpjØtvoll (1977) har sett arten en gang i

nedbørfeltet: Et indv. nord for Storkringla 8.8.70.
Snøugle Nyctea scandiaca .

Tilsanunen fem forskjellige indv.

observert i løpet av noen få timer 17.7.77 (Trond Schumacher pers.medd.): To ind. ved Stakstosætri, et indv. på
Mesætermyrene, og to indv. i dalbunnen sørvest for Verkensætri.

Fuglene ble sett flere ganger de neste tre dagene.

Etter Hagen (1952a) holder ungene seg i territoriet mer enn
3 mnd. etter tidspunkt for egglegging, slik at de fem individene må ha vært voksne fugler på streif.
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Haukugle Surnia ulula .

Et indv. i furuskog ved Stadsbuøyi

15.8.81 (Torger Hagen pers.medd.).
Spurveugle Glaucidium passerin u m .

Et indv. i furuskog ved

Stak stosætri 16.2.79 (Roar Solheim pers.medd.).
Jordugle Asio f lammeus .

Et indv. jaktet ved Mesætri 2.7.71, og

i juni og juli samme år ble et indv. sett flere ganger
like sør for Grønnbakktjørnin straks utenfor nedbørfeltet ·
(Spjøtvoll 1977).

Mellom Stakkstosætri og Mesætri to

indv. 30.6.76 og et indv. 10.7.76 (Hans Bubi brev).
Et indv. jaktet ved Tverrbekksætri 20.6 .. og 21.6.77 (egne
obs.), et indv. ved Mesætri og et indv. ved Grimsdalshytta
22.6.77 (Hans Bubi brev).

I 1981 hekket et par ved

Stakkstosætri, da et indv. ble sett her 20.-22.7. og 3.8.,
og minst en ungfugl 25.7.
25.7.

Samme år to indv. ved Mesætri

(Hans Bubi brev).

Tårnseiler Apus apus .

To indv. over DØrålstjørnin 18.5.71

(Spjøtvoll 1977).

Flere individer observert på Blæster-

dalen gard 29.7.79, hvor arten sannsynligvis hekker.
Minst fem par hekker på Fallet (Hans Bub i brev) .
Svartspett Dr ycopus ma r tius .

Hørt i lavfuruskog ved Svarttjørni

5.6.79.
Flaggspett Dendrocopos majo r.
Dvergspett D. minor .

Et indv. ved Tangsætri 21.6.77.

En hann i bjørkebeltet nordvest for

Storkringla 8.8.70 (Spjøtvoll 1977).
Tretåspett Picoides t r ida c tylus .

Spjøtvoll (1977) har sett

arten to ganger i bjørkebeltet:

Et indv. sør for Mesæter-

myrene 4.7.71 og en hann under Storberget 12.6.75.

Hekke-

funn i lyngfuruskog _nordøst for Sætri 23.5.79, og et indv.
i lyngfuruskog i Såtålia 19.7.80.
Sanglerke Alauda arvensis .

Et syngende indv. ved Tverrlisætri

20.7.67 (Spjøtvoll 1977).
Fjellerke Er e mophila alpe s t r is .

Arten er karakteristisk for

områder med rabbevegetasjon i snaufjellet i Grimsas nedbørfelt.

Spjøtvoll (1970) fant arten på 15 lokaliteter i

nedbørfeltet i høydelaget 1200-1450 m o.h.

På seks av

disse ble hekking påvist, på sju ble varslende individer
sett, på en ble bare syngende hann observert og på den
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siste ble bare et par sett (Spjøtvoll 1970).

Vi fant

reir på ytterligere en av disse lokalitetene (nr. 2;
Storvassberget) 17.6.79.

Dessuten så vi et individ

1,7 km lenger vest 18.6.79 midt mellom Spjøtvolls (1970)
lokalitet nr. 2 og 4, og et individ 18.6.77 nær Spjøtvolls
(1970) lokalitet nr. 5 (JegerhØi).

I sørsida av Halvfar-

hØi ble fire syngende hanner registrert under linjetaksering 10.6.80 med innbyrdes avstand på ca . 1,5 km.
I dette området kjente Spjøtvoll (1970) til en lokalitet
(nr. 12).

Endelig ble det funnet et kull av arten

1100 m o.h. 2 km nord for Skardhøa 5.8.78.

Dermed er

antall kjente fjellerke-territorier i nedbørfeltet oppe
i 20.

Spjøtvoll (1970) angir fire lokaliteter langs en

strekning på 6 km som største observerte tetthet.

Som

nevnt ovenfor observerte vi i 1980 fire syngende hanner
med innbyrdes avstand 1,5 km, og i 1979 et individ hhv.
1,7 og 1,0 km fra to av de tidligere kjente lokalitetene .
Dette antyder en naboavstand på ca. 1,5 km for arten i
egnede deler av nedbørfeltet (over 1200 m o.h.).

Arealet

av nedbørfeltet over 1200 m o.h. utgjør anslagsvis 250 km 2 .
Bestanden av fjellerke i nedbørfeltet skulle dermed kunne
være i størrelsesorden 100 par.
Sandsvale Riparia riparia.

Flere observasjoner ved Fallet i

1969 og 1971 samt to indv. ved Streitkampen 4.7.68 (SpjØtvoll 1977).

I 1979 et indv. ved Mesætri 15.6. og et indv.

nord for Storrvatnet 17.6.
Låvesvale Hirundo rustica.

Minst tre indv. sammen med taksvaler

ved Mesætri 28.6.69 (Spjøtvoll 1977).

Flere indv. ved

Sagtjørni 26.7.79.
Taksvale Delichon urbica.
i nedbørfeltet.

Hekker på de fleste setre og hytter

På Stakstosætri, Tollevshaugen, Mesætri,

Tverrlisætri, Bjørnsgardsætri (ved Grimsdalshytta) og
Verkensætri ble det i 1969 funnet tilsammen ca. 280
bebodde reir av taksvale (Spjøtvoll 1977).

Samme år hekket

seks par i en bergvegg på sørsida av Grimsdalen ved Storberget.

Året før hekket et par på ei hytte ved Storr-

vatnet (1230 m o.h.)

(Spjøtvoll 1977).

I 1979 ble det i

tillegg funnet en reirkolonne i Storberget.
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Sid ensvans Bombycilla ga rrulus .

Minst fire indv. søkte næring

på barflekker i furuskogen på Grimsmoen 10.4.80.
Gjerdesmett Tr oglodytes troglodytes .

Et syngende indv. i

Storberget 6.7.69 (Spjøtvoll 1977).
Buskskvett Saxicola rubetra .

En syngende hann ved DØr å lstjørni

17.5.71 (Spjøtvoll 1977).

To par ved Tollevshaugen

8.7.76 (Hans Bubi brev).

I mai og juni 1979 ble det

observert syngende hann på følgende steder:

Ved Sagtjørni,

Stakstosætri, Mesætri, Tverrlisætri og ved Grimsdalshytta.
Opptil 15 indv. sett ved Stakkstosætri 20.-26.7.81 (Hans
Bub i brev).
Svarttrost Tur dus me r ula .

Ved Verkensætri en hann 13.6.75

(Spjøtvoll 1 9 77).
Gulsanger Hippo lai s icterina .

To indv. ved Fallet 2.8.81

(Hans Bub i brev ) .
Møller Sylvia currucca .

Hørt syngende indv. på fem forskjellige

steder i barskog og bjørkebeltet i 1979.

Bare en observa-

sjon i 1980.
Hagesanger S . ba rin .

Et syngende indv. ved linjeflatetakserings-

felt nr. 3 (subalpin bjørkeskog) 14.6.79.
Munk S . atricapilla .

Syngende hann under Storberget (bjørke-

s k og) 2.7.71 (Spjøtvoll 1977).
Bøksanger Phylloscopus sibilat r ix .
på tre lokaliteter:

Observert syngende indv.

I furuskog ved Tangberget 5.6.79 og

ved Kollutholen 9.6.80, samt på linjeflatetakseringsfeltet
i subalpin bjørkeskog (nr. 3) 7.6.80.
Lappmeis Parus cinctus .

Arten er karakteristisk for lavfuru-

s k ogen i Grimsas nedbørfelt, hvor den er vanligste meiseart og en av de fire dominerende fugleartene.

Lav- og

lyngrik f u ruskog utgjør 11% av nedbørfeltet (Sc h umac h er
& Løkken 1981), d v s. ca . 50 km 2 . Lappme i s e r se t t ogs å i
lyngfuruskogen, men lavfuruskogen synes å være opt imalhbatitatet. Denne skogtypen dekker anslagsvis 30 km 2 av
nedbørfeltet.
det i

På 2 km 2 lavfuruskog ved Stadsbuøy i ble

slutten av mai 1979 registrert minst fire forskjellige par (2 par/km 2 ). Ca. 15 km lenger NV fant Haftorn
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(1973) minst 4 par på 3 km 2 (l,3 . par/km 2 ).

Av fugle-

samfunnet med absolutt tetthet beregnet til 18 par pr.
2
km
(tab. 5) utgjorde lappmeis 9% ved linjetaksering
(tab. 6).

Total tetthet av lappmeis skulle derfor være
1,6 territorier pr. km 2 . Lappmeisbestanden i nedbørfeltet
kan derfor settes til 40-60 par.
Tornskate Lanius collurio .
2.6.79.

Et par mellom Fallet og Sætri

Dette er betraktelig utenfor kjent utbredelses-

område, idet de nærmeste observasjoner er gjort i Rendalen
75 km lenger øst (Skatturn & Sonerud 1974) og i Stor-Elvdal
85 km lenger sørøst (Haftorn 1971, Sonerud pers.Obs.).
Varsler L . excubito r.
(Spjøtvoll 1977).

Et indv. sør for Grimsdalshytta 27.7.71
Forekom fåtallig, men regelmessig i

undersøkelsesperioden:

I 1979 et indv. ved Mesætermyrene

1.5., et indv. ved Fallet 22.5. og et indv. ved Sagtjørni
26.7.

I 1980 et indv. ved Fallet og et indv. i Mjovass-

dalen 5.6.
Skjære Pi ca p i ca .

Antakelig fast forekomst ved Fallet siden

arten er sett der både i 1968, 69 og 71 (Spjøtvoll 1977)
samt både i

juni og juli 1979.

Forøvrig et indv. ved

Tollevshaugen 4.7.68 (Spjøtvoll 1977) og to indv. ved
Grimsdalshytta 25.4.80.
Ravn Corvus corax .

Minst seks par hekker innenfor nedbørfeltet

(O.R. Fremming pers.medd.).

En rekke observasjoner samt

et reirfunn ble gjort i løpet av feltarbeidet.
Bergirisk Ca r duelis flavirost ri s .
Tollevshaugen 7.5.53 (Barth

Flokk på

indv. ved

Spjøtvoll (1977) fant

to-tre indv. med hekkeadferd på sørsiden av Grimsdalen
ved Storberget 3.7. og 7.7.69, to indv. med hekkeadferd i
Storberget 3.7.71 og minst åtte indv. inkludert ungfugler
ved Storrvatnet 4.8.69.

I 1977 så vi to indv. på sørsida

av Jegerhøi 18.6. og i 1979 en hann nord for Mesætri 8.11.6.

Hans Bub (i brev) fanget og ringmerket ialt 85

bergirisk, hvorav 36 ungfugler, 1.-23.7.76 og 28.6.-18.7.77
ved Stakkstosætri, Grimsdalshytta og Verkensætri, og observerte i perioden 3.7.-3.8.81 opptil tre indv. samme dag
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ved Stakkstosætri, opptil 15 indv. ved Tollevshaugen,
opptil 10 indv. ved Grimsdalshytta og opptil 10 indv.
ved Verkensætri, hvorav flere såvidt flygedyktige ungfugler.
Gulspurv Emberiza citrinella .
30.6.69 (Spjøtvoll 1977).

En syngende hann ved Mesætri
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C. DISKUSJON
1. Fuglefaunaen n å tørrmark
a.

Fuglesamfunnet i lyngfuruskogen i Grimsas nedbørfelt var
karakterisert av bjørkefink, løvsanger, rødvingetrost og måltrost, som dominerte sammen med rødstjert, svarthvit fluesnapper
og trepiplerke.

Akkurat de samme dominerende artene ble funnet

i lyngfuruskog i Atnas nedbørfelt, bortsett fra at også bokfink
kom inn blant dominantene der (Sonerud 1982).

Også øvrig arts-

sammensetning var svært lik i Atnas og Grimsas lyngfuruskoger
(prosentvis likhet 68 ved punkttaksering, 69 ved linjeflatetaksering (i 1979) og 71 ved linjetaksering).

Artssammenset-

ningen ved linjetakseringene i lyngfuruskog i Grimsdalen i
1979-80 var temmelig lik den artssammensetningen som Ytreberg
(1972) fant ved flatetaksering i prealpin furuskog i Vaksvik,
Møre og Romsdal (prosentvis likhet 64), og den som Bevanger
(1 9 78) f a n t ved l injef l atetak sering i furuskog i Kobbelv, Nordland (prosentvis likhet 63).

Artssammensetningen ved linje-

flatetaksering i furuskog i Kynndalen, Hedmark (Bekken 1979)
var imidlertid temmelig forskjellig fra den i Grimsdalen
(prosentvis lik het 33).
Fuglesamfunnet i lavfuruskogen i Grimsas nedbørfelt var annerledes sammensatt enn fuglesamfunnet i lyngfuruskogen og var
karakterisert a v artene lappmeis, lavskrike og duetrost.

De

to første av disse dominerte sammen med rødstjert og svarthvit
fluesnapper.
beskrevet.

Tilsvarende artssammensetning er ikke tidligere
Fuglesamfunnet i denne lavfuruskogen som også er

representert i tilgrensende deler av Atnas nedbørfelt (Sonerud
1982), synes derfor å være meget spesielt.
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Det var meget godt overensstemmelse mellom artssammensetningen
basert på linjeflate-, linje- og punkttakseringene (prosentvis
likhet 82 mellom linje- og punkttakseringsverdiene, prosentvis
likhet 70 både i 1979 og i 1980 mellom linje- og linjeflateverdiene).

Dominerende arter var løvsanger, bjørkefink, rød-

vingetrost, gråsisik, steinskvett og svarthvit fluesnapper.
Artssammensetningen var svært lik artssammensetningen i subalpin
bjørkeskog i Atnas nedbørfelt (Sonerud 1982)

(for linjetakser-

ingene prosentvis likhet 85, for punkttakseringene prosentvis
likhet 79).

Forøvrig stemmer artssammensetningen i store trekk

med Rogstads (1975) oppsummering over undersøkelser av fuglefaunaen i subalpin bjørkeskog i Fennoskandia.
Antall arter var større i den rike utformingen av fjellbjørkeskogen enn i den fattige, noe som stemmer med Rogstads (1975)
oppsummering.

At artssammensetningen var forskjellig i de to

bjørkeskogtypene og at forskjellen mellom dem lå i større andel
av troste-artene i den rike og større andel av rødstjert og
steinskvett i den fattige, er også i overensstemmelse med Hogstad
(1975).

Derimot stemmer det verken med resultatene fra Atna

(Sonerud 1982) eller Rogstads (1975) data at løvsanger utgjorde
en mindre andel av fuglesamfunnet i fattig bjørkeskog enn i rik
i Grimsdalen.

Gråsisik var blant dominantene i 1979 men manglet

så å si helt i 1980.

Arten synes å være avhengig av bjØrkas

frøproduksjon for sin opptreden, og fluktuerer sterkt i antall
på et sted fra år til år (Enemar & Nystrom 1981) .

I rik fjell-

bjørkeskog ved Ammarnas i Nord-Sverige varierte dominansverdien
for gråsisik mellom 0,6 % og 1 6 % i perioden 1963-81 (Enemar &
Nystrom 1981).
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Artssanunensetningen av fuglesamfunnet i subalpin hei og i
lavalpin hei var svært lik (for linjetakseringer prosentvis
likhet 77, og for linjeflatetakseringene var prosentvis likhet
68).

I begge samfunnene dominerte heipiplerke sterkt (hhv. 54 %

og 66 % på linjeflatetaksering i 1979, og hhv. 34% og 42% på
linjetakseringer i 1979-80) fulgt av løvsanger, sivspurv, blåstrupe og gulerle i subalpin hei, og av løvsanger, blåstrupe,
sivspurv og lappspurv i lavalpin tørrmark.
Artssanunensetningen i lavalpin tørrmark i Grimsas nedbørfelt var
svært lik artssammensetningen i sanune vegetasjonstype i Atnas
nedbørfelt etter Sonerud (1982)

(for linjeflatetaksering i 1979

prosentvis likhet 83, for linjetaksering totalt prosentvis
likhet 82).

I begge nedbørfeltene dominerte heipiplerke

sterkt (hhv. 66 % og 61 % på linjeflatetaksering i 1979, og hhv.
42 % og 47 % på samlede linjetakseringer) fulgt av løvsanger,
blåstrupe, sivspurv og lappspurv i Grimsas nedbørfelt, og av
løvsanger, heilo, steinskvett, lappspurv og sivspurv i Atnas.
I Grimsas nedbø r fe l t var dominansverdien for steinskvett, heilo
og boltit høyere i mellomalpin tørrmark enn i lavalpin tørrmark,
mens det omvendte gjaldt for heipiplerke .

Disse artene

dominerte i mellomalpin sone sanunen med lappspurv som var like
vanlig i begge sonene.

Dessuten kom snøspurv og fjellerke

markert inn mens løvsanger og sivspurv falt helt ut.

Tilsvarende

forskjeller mellom de to vegetasjonssonene ble påvist i Atnas
nedbørfelt (Sonerud 1982), bortsett fra at fjellerke og lappspurv der manglet helt i mellomalpin sone, og boltit var langt
fåtalligere (dominansverdi 4 % mot 16%).

Totalt sett var arts-

sanunensetningen likevel relativt lik i mellomalpin sone i de
to nedbørfeltene (prosentvis likhet 71) .

Forskjellene mellom

artssanunensetningen i lavalpin og mellomalpin sone i Grimsas
nedbørfelt stenuner bra med hva som er funnet i tilsvarende
soner i Sylene (Moksnes 1973) og på Finse (Lien et al. 1974).
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b . Tetthe t
Generelt
Det er kjent at såvel innbyrdes dominansforhold mellom artene
som fuglesamfunnets totale tetthet kan variere sterkt fra år
til år i nordlige og høytliggende økosystemer (Enemar & Sjøstrand 1970, Moksnes 1973, Lien et al. 1974, Hogstad 1975,
Jarvinen 1979).

Disse tetthetsvariasjonene synes dels å være

synkronisert med tetthetsvariasjonene av smågnagerne (Lien et
al. 1974), dels med hastigheten på snøavsmeltingen om våren
(Stenseth et al. 1979).

I Grimsas nedbørfelt var 1979 et år

med smågnagerbestand på bunnivå og med sen snøsmelting, mens
'

året etter var smågnagerbestanden betraktelig større og tidspunkt for snøsmelting langt tidligere (se sid e

92).

I utgangs-

punktet skulle en derfor forvente høyere tettheter av spurvefugl i 1980 enn i 1979 i Grimsdalen.
Tre av de fem linjeflatene i nedbørfeltet ble taksert både i
1979 og i 1980.

I to av disse (subalpin bjørkeskog og lavalpin

hei) var den registrerte tettheten større i 1980 enn året før,
mens i den tredje (prealpin lyngfuruskog) var den lavere.
Lavere tetthet i lyngfuruskogen i 1980 skyldtes vesentlig den
halverte tettheten av løvsanger og bjørkefink (7 territorier
mot 14 territorier på takseringsfeltet).

Dette henger igjen

høyst sannsynlig sammen med at all bjørka på den delen av
takseringsfeltet som hadde det største bjØrkeinnslaget ble
fjernet ved vedhogst høsten 1979.

Tettheten av både løvsanger

og bjørkefink Øker nemlig med Økende innslag av bjørk (jfr.
forskjeller i disse artenes forekomst mellom lav- og lyngfuruskog og mellom lyngfuruskog og subalpin bjørkeskog) .

Uten den

biotopendringen som vedhogsten medførte, er det ikke sikkert at
tettheten av løvsanger og bjørkefink, og dermed den totale tettheten av fuglesamfunnet i lyngfuruskogen, hadde blitt lavere i
1980 enn i 1979.

For i den subalpine bjørkeskogen var tett-

heten av løvsanger og bjørkefink den samme de to årene.

-
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Imidlertid kan også ulik spredning i tid av takseringene de
to årene ha betydning for de registrerte tetthetsforandringene.
I 1980 foregikk nemlig takseringene av linjeflatene i bjørkeskog
og lavalpin hei over hhv. 6 og 4 dager i begynnelsen av juni,
mot hhv. 2 og 4 dager i midten av juni i 1979.

Omvendt var

takseringene av linjeflata i lyngfuruskogen spredt over bare
3 dager i begy nnelsen av juni i 1980 mot hele 13 dager i slutten
av mai og begynnelsen av juni året før .

De registrerte tett-

hetene i alle de tre linjeflatene ble altså større med større
spredning i tid av det samme antall takseringer, og med tidligere tidspu nkt for takseringene.

Det er kjent fra tidligere

at nøyaktigheten av tetthetsberegninger over spurvefuglbestander
er større dess større spredning i tid det er mellom de ulike
takseringene (jfr. Slagsvold 1973) og dess tidligere i sesongen
takseringene foretas

(Jarvinen et al. 1977).

De høyeste tetthetene (130 og 145 territorier pr. km 2 i hhv.
1979 og 1980) ble funnet i subalpin bjørkeskog.

Denne verdien

ligger i nedre del av det intervallet for tetthet av spurvefugl i heibjØrkeskog i Fennoskandia som er angitt av Hogstad
(1975).

Imidlertid strakte linjeflata seg over tre ulike

bjørkeskogtyper:

Tetthetsverdiene for engbjØrkeskogen (290 og
400 territorier pr. km 2 ) er basert på et svært lite takserings-

areal, og må betraktes som et grovt anslag.

De ligger imidler-

tid begge innenfor tetthetsintervallet for engbjØrkeskog som
Hogstad (1975) oppgir.

I blåbærbjØrkeskogen var tettheten
(153 og 178 territorier pr. km 2 ) omtrent midt i Bogstads (1975)

tetthetsintervall for heibjØrkeskog.

Derimot var verdien for

den næringsfattige og tørre lavbjØrkeskogen (50 og 80 territorier pr. km 2 ) klart lavere enn noen tidligere publisert tetthetsverdi for spurvefuglsamfunn i subalpin bjørkeskog i Fenno
skandia (tab. 22).

-
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Tab el l 22 . Te t thet og d i v e rsit et i fors kje llige habitat b e r e gnet p å
g run nlag av resultater fra noe n norske kvantitative unders øk els e r over s må spurvefug l.

Lav ·· og l yngr Lk furuskog
rrealpin furusk og
Ly ngft1r11skog
Lavfuruskog
Subalpin engbjØickesk og
h eibjør.keskog
eng- og heibjør k eskog
heibjØrkeskog

Tetthet
Diversitet
(H ' )
I.ok'1l i.l:et
( terr /km2)
108
2.1
Vestf je lla , Østf o ld
49-105
2.3
Vaks v ik , Møre og Romsdal
70
2 .1
Atnda.len, ll edmark
100
l. 9
Kobbel v, Nordland
96
2.0
Kynndalen, Hedmark
293 - 400
82 - 300
217
233
200
148
103

!..ava l.pin tørrrn<irk

2 . 1-2.4
J..7-2.0
1.6
1.6
1.7
2.0
1. 9

Fennoska ndia
Fennoskilnd.i. a
Gaula, SQ\r-Trøndel"g
Atndalcn, Hed ma r k
SjAvatn, Telemar k
Hattfjelldal, Nordland
Knhbe l.v , Nordl"nd

1 03
1.0
Atndill.en, Hedma r k
50 -95
0.61-0.93 Nedalen, SØr-TrQlnrlelag
JO
1.7
Gaula , Sør- Trø ndelag
Øvre lavillpin tørrmark
10
1.5
Ko bbe l. v , Nord l and
I.av -me llomalpin tørrmark
24-l.OO
0.66-1.5
Finse, llo rdal and
Melloma l pin tørrmar k
_ _ _ _ _ _3_9_-_56_ _ _
0_.0_3_-_l_._S_ _N_edalC'n , Sør - T r øndelag

Kilde
Krohn & Hard eng ( J 97A)
Ytreberg (1972)
Sonerud (1902)
Bevanger (1970)
Bekken (1979)
Hog s tad (1975)
. Ht,gstad (1975)
Bev a nger ( 1901.)
Sonerud (1902)
BergstrQlm (1900)
Bevanger (1979b)
Bevanger (1978)
So ner ud (1902)
Mo ks n es (197))
Bev1>nger ( l.901)
Bevanger (1970)
Lien et al.. (1974)
Moksnes ( 1973)

De nest høyeste tetth etene ble funnet i lyngfuruskogen ( lll
og 87 territorier pr. km 2 ). Disse verdiene er noe høyere,
men av samme størrelsesorden som tettheten i tilsvarende skog
i Atna (Sonerud 1982), og innen intervallet fra tidligere
tetthetstakseringer av fuglesamfunn i furuskog (tab. 22).
Lavfuruskogen i Nord-Atndal på grensen til Atnas nedbørfelt
hadde imidlertid en påfallende lav tetthet (18 territorier
2

pr. km ) •

Sammen med Bevangers (1978) tetthetsverdi fra hei-

samfunn i øvre del av lava l pin sone i Tysfjord, Nordland,
s y nes v erdien f ra lavfuru s kogen i Nord-Atndal å være den
lav este tetth et som er registrert fo r noe fug lesamf unn i
Fe nno s kand ia ( ta b . 2 2) .

Det er intere ss a n t a t ti lsvarende

utforming a v bjørkes k og i d e n nærings- og nedbørfa t t i g e del en
av Grimsas nedbørfelt (lavbjØrkeskog) har den laves t e tettheten
reg i str e r t

f or noe fuglesamfunn i bjørkeskog i Fennos k andia

(se ovenfor).
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Tettheten av fuglesamfunnet i lavalpin hei (60 og 92 territorier pr. km 2 ) var lavere enn tilsvarende verdi fra Atna
(Sonerud 1982), men i øvre del av tetthetsintervallet fra tidligere norske takseringer i lavalpine områder (tab. 22).
Det spesielle subalpine snaue heilandskapet i Grimsdalen som
er skapt ved hogst og husdyrbeite (se s.

8) hadde et fuglesamfunn med tetthet (93 territori er pr. krn 2 ) i samme størrelses-

orden som tettheten av fuglesamfunnet i lavalpin

naturlig

hei i samme nedbørfelt (se ovenfor) og i Atnas nedbørfelt
(Sonerud 1982), men noe høyere enn tetthetene i tidligere
undersøkte norske lavalpine områder (tab. 22).
Størrelsen av energiuttaket til en fugl er avhengig av dens
kroppsstørrelse.

Forskjellene mellom individtetthetene i de

forskjellige habitatene ref lekterer ikke nødvendigvis forskjellene mellom energiuttaket siden artssammensetningen er
ulik i de ulike habitatene.

Imidlertid er fuglenes stoffskifte-

vekt direkt proporsjonal med energimengden som tas ut fra
miljøet (Blondel 1969).

Stoffskiftevekten reflekterer de for-

skjellene i stoffskifte mellom artene som skyldes artenes ulike
kroppsvekt.

For hver art kan stoffskiftevekten (B) beregnes
(tab. 23) etter formelen B = v 0 · 7 , hvor V er gjennomsnitts-

vekten for enkeltindividene av arten (Kleiber 1961) .

For

spurvefuglsamfunnene i Grimsas nedbørfelt var samlet stoffskiftevekt for de territorielle hannene (vekt etter Haftorn
(1971)) svært nøye korrelert med de registrerte tetthetene i
1979 (rs

=

1.00 og r

=

0.977; d.f.

men ikke fullt så godt i 1980 (rs

= 3, p <
= 1.00 og

0.001 og p < 0.005),
r

=

0.942; d.f.

=

1,

p < 0.001 og p > 0.1), jfr. tab. 5 og 23.
Tettheten a v individer i et spurvefuglsamfunn ref lekterer derfor energimengdene som samfunnet tar ut fra miljøet.

Resul-

tatene fra linjeflatetakseringene i Grimsdalen antyder dermed
størst uttak av energi for små spurvefugl i

hekketida i den

subalpine bjørkeskogen, noe lavere uttak i lyngfuruskog og i
subalpin hei, enda noe lavere i lavalpin hei, mens energiuttaket
i

lavfuruskogen var ekstremt lavt.
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Tabell 23. Stoffskiftevekt (g) for de territoriehevdende hannene av
spurvefugl på de forskjellige linjeflatene i Grimsas nedbørfelt i 1979 og 1980. For nærmere forklaring se teksten.

Rødstjert
Bjørkefink
Løvsanger
Svatthvit fluesnapper
Trepiplerke
Måltrost
Rødvingetrost
Grønnsisik
Dompap
Gråtrost
Jernspurv
Toppme is
Granmeis
Rødstrupe
Gråsisik
Grå fluesnapper
Gulerle
Sivspurv
Blåstrupe
Steinskvett
Heipiplerke
Ringtr o st
Sum

Pr. km

2

Furuskog
Lyng
1979 1980
15.2 17.9
45.5 25.5
42.3 18.5
10.9 25.0 18.6
13.7 21.8
22.0 18.3
12. 7 18. 2
3.5

Lav
1979
17.2

5.5
6.0

Bjørkeskog
Hei
Lavalpin
Subalpin Subalpin
1979 1980
1979
1979 1980
13.8 11.7
51.0 76 . 4
88.2 71.6
18.0
7.7
5.9
6.4 16 . 0
5.5
6.4
18.3
9.1 32.8

5.0
6.3

7.1
7.1
2.5

20.6
4.1
76.4
26.5

28 .1 179.8 150.3
117
817
683

198.5 236.5
827
985

145.6
747

6.3
14.9
60.8

22.1
30.7
78.8
23.9

89.7 161.3
448
807

c . Di v e r s i tet

Størrelsen på Shannons diversitetsindek s

(H ' ) for de fem linje-

flatene i Grimsas nedbørfelt (tab. 5) vil nedenfor sammenliknes
med diversitetsverdiene fra publiserte linjeflatetakseringer i
Norge i tilsvarende

(tab. 22).

Dernest vil diversi-

tetsindeksen basert på linje- og punkttak s eringer diskuteres.
Høyest diversitetsindeks (1.7 i 1979 og 2 . 1 i 1980) ga linjeflata i lyngfuruskogen.

Verdiene fra 1980 ligger midt i inter-

vallet fra tidligere takseringer i d e nne s kogtypen (1.9-2 . 3).
Verdien fra 1979 ligger lavere, til tross for større spredning
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i takseringsdatoene, tidligere taksering og dermed større
tetthet enn i 1980.

Linjeflata i den næringsfattige lavfuru-

skogen i dalbunnen ga en ekstremt lav diversitetsverdi
(0.6J ).

Det skyldes at bare to arter ble godtatt som terri-

toriehevdende (jfr. side 17) på den 2,4 km lange linjeflata der .
Diversitetsverdiene for linjeflata i den subalpine bjørke skogen i 1980 (1.6) er den samme som i tilsvarende biotop i
Atna i 1979 (Sonerud 1982), og på nedre grense av intervallet
fra tidligere takseringer i heibjørkeskog (tab. 22).
fra 1979 (1.3)

Verdien

ligger klart under tidligere kjente verdier for

biotoptypen (tab. 22).

Det skyldes at løvsanger utgjorde en

påfallende høy andel på linjeflata dette året (dominansverdi
63%) sannsynligvis på grunn av at takseringene foregikk sent på
sesongen (midten av juni) og spredt over bare to dager.

Slik

taksering vil gi arter med høy oppdagelsessjanse enda større
overrepresentasjon enn ellers.

Løvsanger er nettopp den arten

i bjørkeskog med størst oppdagelsessjanse (Hogstad 1967,
Sonerud 1982).
Diversitetsverdiene for linjeflatene i subalpin hei (1.2) og
lavalpin hei (1.0 og 1.3) var av samme størrelsesorden.
Diversitetsverdier fra fugletakseringer i subalpin hei synes
ikke tidligere å være publisert.

Verdien fra lavalpin hei i

Atnas nedbørfelt (1.0; Sonerud 1982) stemmer bra med verdiene
fra Grimsas.

Diversitetsverdiene fra tidligere flatetakseringer

i lavalpin tørrrnark (tab. 22) varierer mye (0.61-1.7), og
verdiene fra både subalpin og lavalpin hei i Grimsa faller
omtrent midt i dette intervallet.
Fra mellomalpin tørrmark i Grimsas nedbørfelt foreligger bare
materiale fra linjetaksering, som ga en lavere diversitet
(1.9) enn tilsvarende materiale fra de andre hØydesonene
(2.1-2.6; tab. 24).

Verdien ligger imidlertid klart høyere

enn diversitetsverdiene fra linjetakseringer i mellomalpin
sone i Sylene (1.6; Moksnes 1973), i Atnas nedbørfelt (1.5;
Sonerud 1982) og i Sjåvatn-området (l.l; Bergstrøm 1980).
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Tabell 24. Diversitetsindeks (H') for fuglesamfunnet på tørrmark og
på myr i de forskjellige høydesonene
på materiale
fra linje- og punkttakseringer.
I parentes antall arter.
HØydesone
Barskog
Subalpin bjørkeskog
Subalpin hei
Lavalpin hei
Mellomalpin hei

Tørrmark
Diversitetsindeks ved
Linjetaksering Punkttaksering
2.6 (26)
2.1 (15)
2 .1 (21)
2.0 (16)
2.2 (20)
2.0 (21)
1.8 (10)

Det som skiller diversitetsverdiene

Myr
Diversitetsindeks ved
linjetaksering
( 8)
1.6 (10)

l. 7

for linjeflatene i Grimsas

nedbørfelt fra tilsvarende verdier i andre områder av Norge er
altså den lave verdien for subalpin bjørkeskog og den ekstremt
lave verdien for den næringsfattige lavfuruskogen.

Derimot

synes fuglesamfunnet i mellomalpin hei å ha større diversitet
i Grimsa enn i andre undersøkte områder i Norge.

Diversitets-

verdiene for de andre vegetasjonstypene faller innen intervallet
fra tidligere undersøkelser.
Diversitetsverdiene basert på linjeflatetakseringene sank
altså jevnt fra lyngfuruskog (1.7 og 2.1) via subalpin bjørkeskog (1.3 og 1.6) til subalpin hei (1.2) og lavalpin hei (1.0
og 1.3).

Den tørre lavfuruskogen i dalbunnen må betraktes som

et spesialtilfelle i denne sammenhengen.

Det er videre

påfallende at såvel tetthet som diversitet er svært lik for
subalpin og lavalpin hei.

Disse to biotopene ligger i ulik

høyde over havet, men er strukturelt sett svært like.

De har

også flere plantesamfunn felles (Moen 1976, Schumacher & LØkken
1981).
Diversitetsverdier basert på de samlede linjetakseringene i
alle tørrmarksamfunn i hver av de fire hØydesonene (tab. 6, 9,
11, 12 og 13) avtar også fra barskogsonen til mellomalpin sone
( tab. 24), og bekrefter dermed tendensen antydet fra linjeflatetakseringene.

Punkttaksering ble foretatt bare i furu-

skogen og i bjørkebeltet (tab. 7 og 10), men diversitetsverdiene
herfra føyer seg inn i mønsteret fra linjeflate- og linjetakseringene (tab. 24).

Tilsvarende mønster ble påvist for
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Atnas nedbørfelt (Sonerud 1982).

Røv (1975) fant at diversi-

teten for spurvefuglsamfunn avtok langs en gradient fra edelløvskog til fjellbjørkeskog på Nordmøre, og at dette gikk
parallelt med en minking i diversiteten av løvskogens struktur.
Shannons diversitetsindeks (H'

=

i

1

ln d., der d. er domi1

1

nansverdien til art nr. i i et samfunn) er et uttrykk som
ref lekterer hvor mange arter som forekommer i et samfunn, og·
hvor jevnt de ulike artene forekommer.

Blant samfunn med samme

dominansfordeling mellom artene blir diversiteten størst der
antall arter er størst.

Blant samfunn med like mange arter

blir diversiteten størst der alle artene har samme dominansverdi.

Diversitetsverdien antyder altså artsmønsteret i energi-

uttaket i et samfunn, og gjenspeiler diversiteten av tilgjengelige ressurser (MacArthur 1972) .

Lav diversitet indikerer

samfunn med få arter, eller at en eller noen få arter tar ut
det meste av tilgjengelig energimengde, mens de resterende bare
er i stand til å ta ut små deler.

Den avtakende diversiteten

for fuglesamfunn på tørrmark fra barskogsonen til mellomalpin
sone antyder derfor en økende tendens til at en eller noen få
arter utnytter en stadig større del av energien, dvs. en
stadig mindre del av artene i fuglesamfunnet tar ut mesteparten
av de ressursene som finnes.
Den samlede dominansverdien for de to vanligste artene ved
linjeflatetakseringene var lavere i lyngfuruskogen (0.59 og
0.38) enn subalpin bjørkeskog, subalpin hei og lavalpin hei,
hvor de var av samme størrelsesorden (variasjon 0.71-0.81).
Tilsvarende mønster ga dominansverdiene for de to vanligste
artene basert på linjetakseringen:

Barskog lav (0.35), mens

subalpin bjørkeskog, subalpin hei, lavalpin hei og mellomalpin
hei klart høyere, og med liten innbyrdes forskjell (0.52-0.58).
Den samlede dominansverdien t i l de to vanligste artene er
størst i strukturelt enkle habitater (RØV 1975).

Den gjen-

speiler hvor stor del av energien som utnyttes av de to dominerende artene, eller omvendt hvor stor del som de resterende
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artene i samfunnet er i stand til å utnytte.

Den lave verdien

for barskogsonen antyder at de dominerende artene her tar ut
bare en mindre del av den tilgjengelige energien.

I de tre

øvrige hØydesonene derimot tar de to dominantene ut mesteparten,
men denne andelen Øker ikke fra bjørkebeltet til mellomalpin
sone.

d . Tetthet, artsantall og dive rsit et i de fire hø ydes onene
En karakteristikk av de fire vegeta sjonssonene samt av de
ulike tørrmarksamfunnene innen hver av dem m.h.p. spurvefuglenes energiuttak og dets fordelingsmønster kan antydes ut
fra tetthet, artsantall, diversitet og dominansverdier.
Barskogsonen hadde høyest antall arter på tørrmark (48),
høyest diversitet (2.1-2.6) og lavest dominansverdi for de to
vanligste artene (0.35 -0. 49), dvs. mange arter med relativt
jevn innbyrdes fordeling.

Innen denne sonen var tetthet langt

større, og artsantall og diversitet noe større, i den relativt
næringsrike lyngfuruskogen enn i den ekstremt næringsfattige
lavfuruskogen, mens samfunnsdominansen var den samme (0.46 og
0.45).

Detta antyder et langt lavere energiuttak gjennom

færre arter i lavfuruskogen enn i lyngfuruskogen, men at artsmønsteret i energiuttaket forøvrig er relativt lik.
Fuglesamfunnet i subalpin bjørkeskog inneholdt færre arter
(36) og hadde lavere diversitet (2.0-2.l), og større dominans
av de to vanligste artene (0.56-0 .58) enn fuglesamfunnet i
furuskogen.

Tettheten var større i de ulike bjØrkeskogtypene

enn i korresponderende furuskogstyper.

Dette antyder et rela-

tivt stort energiuttak, som imidlertid utnyttes av færre arter
enn i furuskogen, og en større andel utnyttes av noen ytterst få.
Fuglesamfunnet i subalpin og lavalpin hei hadde færre arter
(27 og 33) og lavere tetthet enn fuglesamfunnene i furuskog og
bjørkeskog, men like høy diversitet (2.2 og 2.0) og dominansverdi for de to vanligste artene (0.52 og 0.57) som i bjørke-
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skogen.

Dette antyder et lite energiuttak som bare kan

utnyttes av relativt få arter, men at artsmønsteret i ressursutnyttelsen forøvrig er svært lik den vi finner i bjørkeskogen.
I mellomalpin hei inneholdt fuglesamfunnet enda færre arter
(20) enn i lavalpin og subalpin hei, og hadde enda lavere
diversitet (1.8) og tetthet.

Dominansverdien for de to van-

ligste artene (0.55) var imidlertid av samme størrelsesorden.
Energiuttaket var altså enda lavere og fordelt på færre arter
her enn i subalpin og lavalpin hei.

Mønsteret i energiuttaket

blant de forekommende artene var imidlertid i store trekk som
i subalpin og lavalpin hei samt i subalpin bjørkeskog, nemlig
at en stor del ble utnyttet av noen ytterst få arter.

2. Fuglefaunaen i våtmark

a . Ar tssa mm e n set n ing
Antall arter i de fire gruppene av våtmarksfugl (lom, ender,
trane og vade- og måkefugl) og deres totale tetthet i de 7
best undersøkte våtmarksområdene i Grimsas nedbørfelt er vist
i tab. 25.

Det var bare en antydning til Økning i antall arter

med økende høyde over havet for disse områdene, både på grunnlag
av det samlede observasjonsmaterialet fra nedbørfeltet
(rs= 0.56, p > 0.1).

For våtmarksområdene i det tilgrensende

nedbørfeltet til Atna var det neppe noen tendens i samme
retning (rs= 0.27, p > 0.5; Sonerud 1982).

Av de fire arts-

rikeste våtmarksområdene i Grimsas nedbørfelt ligger da også
to i lavalpin sone, et i mellomalpin sone og et i bjørkebeltet (tab. 25).
Imidlertid var det en klar statistisk sammenheng mellom antall
arter våtmarksfugl i et området og områdets areal (fig. 5).
Tilsvarende sammenheng ble funnet for våtmarksområdene i Atnas
nedbørfelt (Sonerud 1982), og er også påvist for myrområder i
Dalarna, Sverige (Kolmodin & Nilsson 1982).
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Tabell 25 . Antall arter og total hekketetthet (aritmetrisk middel av
estimert intervall, jfr. tab. 14, 15, 16, 17, 19 og 20) av
våtmarksfugl i 1979, og antall arter av våtmarksfugl observert totalt, i sju våtmarksområder i Grimsas nedbørfelt.

-

Lom Ende r
Storrvat n -området
Svartknatt.-tjørnin-området
DØrålstjørnin-området
Vesl ehjer kinn t jønnin- o mrådet
Myrene v e d Ve rkensåi
Sagtjørni-området
Myrene ved Mesætri

1

3

2or

•

I

151
a.

,J

•

"'
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c

<(

I

•

"

•

20

c

<(

10

•

Lavalpin
Mellomalp in
Subalpin
I.avalpin
Mell o malpin
Barsk og
Subalpin

30

b. "'

•

Høyde sone

'l

•

•

I

I

7
8
5
4

Sum
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Vade - og Sum
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1?77-09 totalt <tiar km -2) (km2)
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3
1225-1260
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19
12
2
1300-lJJO
10
10
14
25
1
101 0
9
18
20
22
1
1250
9
13
30
1
1300
9
9
9
'\ 0.5
770
5
8
20
8
20
0.5
070-890
5
5
8

-

•
•

•

•

2

2

Figur 5. Sammenheng mellom antall arter våtmarksfugl (lom, ender,
trane og vade- og måkefugl) i et våtmarksområde og områdets
areal.
Data er hentet fra tab. 26.
a. Registreringene 1977-80

0.96, p < 0.001

b. Totalt

0.89, p < 0.001

3 km2
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I 1977-80 ble akkurat de samme andeartene observert i bjørkebeltet som i barskogsonen (tab. 3).

Også i Atna var andefugl-

faunaen lik i barskogsonen og i bjørkebeltet, og var dessuten
sammensatt av akkurat de samme seks artene som i Grimsa
(Sonerud 1982) .

Det er derfor rimelig å antyde at den typiske

andefuglfaunaen i denne regionens skogstrakter består av disse
seks artene:

Brunnakke, krikkand, stokkand, toppand, kvinand

og laksand.
I lavalpin sone kom ytterligere fire arter inn (stjertand,
bergand, svartand og sjøorre) slik at hele ti andearter ble
sett i denne hØydesonen i 1977-80 (tab. 3).

Ved overgangen

til mellomalpin sone falt hele seks arter ut, mens bare en ny
kom til, slik at andefuglfaunaen i denne sonen besto av bare
fem arter (krikkand, stjertand, bergand, havelle og laksand;
tab. 3).

Dermed ble alle de 11 andeartene observert i Grimsas

nedbørfelt i 1977-80 også sett over tregrensen.

I Atnas ned-

børfelt ble bare 7 andearter sett over tregrensen i 1978-79
(Sonerud 1982).
Den lavalpine sonens stilling som beste andefuglsone i 1977-80
forsterkes av at Spjøtvoll (1977) har sett ytterligere to
andearter her.

Dermed er ialt 12 andearter påvist i lavalpin

sone i Grimsas nedbørfelt.
Av de 18 artene vadefugl sett i 1977-80 ble 9 arter registrert
i barskogsonen, 13 i bjørkebeltet (8 felles med barskogen, en
falt ut og 5 kom i tillegg), 12 i lavalpin sone (8 felles med
bjørkebeltet, 5 falt ut og 4 nye kom inn) og 8 i mellomalpin
sone (alle felles med lavalpin sone).

Fire arter ble sett i

alle høydesonene (heilo, rødstilk, strandsnipe og svømmesnipe).
Også i Atnas nedbørfelt i 1978-79 var det like mange arter
vadefugl i lavalpin sone som i bjørkebeltet (9), men der var
det flest arter i barskogsonen (10) og færrest i mellomalpin
sone (3)

(Sonerud 1982).

Dersom også Spjøtvolls (1977) obser-

vasjoner tas med er det i Grimsas nedbørfelt sett 23 arter vade-
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og måkefugl fordelt på 9 arter i barskogsonen, 17 i bjørkebeltet, 19 i lavalpin og 10 i mellomalpin sone.
I løpet av feltarbeidet 1977-80 i Grimsas nedbørfelt ble
ingen våtmarksarter funnet særegne for lavskogsonen.

Derimot

fantes fire bare i bjørkebeltet (fjellmyrløper, dobbeltbekkasin, rugde og småspove), fire bare i lavalpin sone (storlom,
svartand, sjøorre og sandlo) og en bare i mellomalpin sone
( havelle).

Av de 31 artene av våtmarksfugl sett i Grimsas

nedbørfelt i 1977-80 (tab. 3) ble 15 registrert i barskogsonen, 20 i bjørkebeltet, 24 i lavalpin og 14 i mellomalpin
sone.

Denne fordelingen er statistisk forskjellig fra for-

delingen på høydesonene av den resterende fuglefaunaen
(x 2 = 13.5, d.f. = 3, p < 0.01) hvilket skyldes den lille andel
våtmarksfugl i bars kogsonen (x 2 = 5.80, p < 0.05) og den høye
andel v å tmarksfugl i lavalpin sone (x 2 = 5.51, p < 0.05) og
i mellomalpin sone (x 2 = 4.04, p < 0.05). Våtmarksartenes
andel av den totale antall fuglearter registrert i Grimsas
nedbørfelt 1977-80 økte jevnt fra 21 % i barskogsonen via 33 % i
bjørkebeltet til 48 % i lavalpin sone og 52 % i mellomalpin sone.
Samme tendens gjaldt fra barskogsonen via bjørkebeltet til
lavalpin sone i Atnas nedbørfelt (hhv. 22 %, 31 % og 44 % av
fuglefaunaen var våtmarksfugl) .

Der var imidlertid andelene

våtmarksfugl i mellomalpin sone lavere (27 %)

(Sonerud 1983),

hvilket sannsynligvis skyldes lavere forekomst av våtmarksområder i denne sonen der enn i Grimsas nedbørfelt.
Vadefuglartenes andel av det totale antall fuglearter i Grimsas
nedbørfelt 1977-80 økte jevnt fra 13 % i barskogsonen via 21 %
i bjørkebeltet og 24 % i lavalpin sone til 30 % i mellomalpin
sone.

Akkurat samme forhold ble funnet i Atnas nedbørfelt

1978-79 (Sonerud 1982).

I Finland øker vaderartenes andel av

fuglefaunaen fra ca. 10 % i sør til ca. 30 % i nord (Jarvinen &
Vaisanen 1978).
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b . Totalbestand

På bakgrunn av resultatene fra takseringene av alle de større
myrene, tjernene og vannene i nedbørfeltet (tab. 14, 15, 16,
17, 19 og 20) med tilleggsestimater for de små områdene som
ikke ble oppsøkt, er det totale antall hekkende par av våtmarksfugl

(lom, ender, trane og vade- og måkefugl) forsøkt beregnet

(tab. 26).

For de oppsøkte lokalitetene er antallet beregnet

til 1-2 par storlom, 23-58 par ender og 117-229 vade- og måkefugl (tab. 26).

Anslått tillegg for de små våtmarksområdene

som ikke ble oppsøkt er 0-10 par ender og 0-5 par vadefugl
(tab. 26).
Da det samlede myrarealet i Grimsas nedbørfelt er
2
2
ca. 30 km , gir dette en tetthet på 4-8 par vadefugl pr. km
myr. Arealet av vann og tjern er bare et par km 2 slik at tettheten av ender pr. km 2 vann og myr er 1-2.
For vadefugl kommer i tillegg bestandene av arter som delvis
eller helt hekker utenfor de velavgrensede våtmarksområdene.
Det gjelder boltit og heilo over tregrensen, rugde og skogsnipe i skogområdene, og strandsnipe i hele nedbørfeltet. Av
Grimsas nedbørfelt på ca. 490 km 2 utgjør barskogsonen ca.
2
2
55 km , bjørkebeltet ca. 45 km , og de alpine soner tilsammen
ca. 390 km 2 . Ut fra en antatt midlere tetthet av boltit på
0.5 par/km 2 i snaufjell, av heilo på l par/km 2 i snaufjell,
rugde 0.5 par/km 2 i skog, skogsnipe 0.5 par/km 2 i barskog og
strandsnipe 0.5 par/km 2 i skog og snaufjell under 1200 m o.h.
(Kålås & Byrkjedal 1981), men med fratrekk for lite egnede
biotoper, er bestanden av boltit i nedbørfeltet estimert til
150-200 par, heilo 310-420 par, rugde 25-45 par, skogsnipe
15-25 par og strandsnipe 100-170 par (tab. 26).

Dermed skulle

totalbestanden av vade- og måkefugl i nedbørfeltet være av
størrelsesorden 700-1070 par, dvs. 1.4-2.2 par/km 2 . Til sammenlikning er antall hekkende andepar i størrelsesorden 23-68,
dvs. 0.05-0.14
par/km 2 .
I Atnas nedbørfelt var andetettheten
2
omtrent den samme (0.06-0.19 hekkende par/km ) , mens vadertettheten var noe lavere enn i Grimsa (0.8-1.7 hekkende par/km 2 )
(Sonerud 1982).
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Tabell 26. Estimert antall hekkende par av våtmarksfugl i Grimsas
nedbørfelt med unntak av boltit, rugde, skogsnipe og strandsnipe i hele nedbørfeltet og heilo i lav- og mellomalpin sone.
Base rt på taksering er av de større våtmarksområdene samt tilleggsestimater for de områdene som ikke ble undersøkt. For
estimat over hekkebestand av heilo, boltit, rugde, skogsnipe
og strandsnipe, se teksten.
= estimert på grunnlag av
gjennomsnittlige tettheter angitt i litteratur (Kålås &
Byrkjedal 1981). - = hekker neppe i vedkommende høydesone.
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Størst antall ender finnes i lavalpin sone, hvor svartand og
sjøorre er karakteristiske arter, mens krikkand og bergand er
de vanligste (tab. 26).

På delt andreplass kommer bjørkebeltet

og barskogsonen, som har omtrent like mange hekkende andepar
fordelt på akkurat de samme seks artene (jfr. side 74).
Krikkand er også her vanligst.

Mellomalpin sone har det

laveste antall hekkende andepar (tab. 26).

I Atnas nedbørfelt

fantes de fleste hekkende andeparene i barskogsonen (Sonerud
1982).
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På de velavgrensede våtmarkslokalitetene er det størst
antall hekkende par i lavalpin sone og i bjørkebeltet, noe
mindre i mellomalpin sone, og minst antall i barskogsonen
(tab. 26).

Også i Atna hadde våtmarkslokalitetene i lavalpin

sone det største antall hekkende vadefugl, men der fulgte
barskogsonen på andreplass og bjørkebeltet på tredje (Sonerud
1982).

Også av vadefugl totalt i Grimsas nedbørfelt er det størst
antall hekkende par i lavalpin sone, men nå følger mellomalpin
sone tett etter (tab. 26).

Bjørkebeltet og barskogsonen har

et langt mindre antall (tab. 26).
I barskogsonen var gluttsnipe karakteristisk i de velavgrensede
myrområdene, og dominerte sammen med enkeltbekkasin (tab. 26).
Totalt sett var likevel de tre mer jevnt utbredte og vanskelig
takserbare artene rugde, skogsnipe og strandsnipe sannsynligvis
vanligere (tab. 26).

I bjørkebeltet var dobbeltbekkasin, vipe

og grønnstilk karakteristisk , og de to sistnevnte dominerte
sammen med heilo, enkeltbekkasin, rødstilk og svømmesnipe på
de velavgrensede våtmarkslokalitetene.

Totalt sett hørte også

rugde og strandsnipe med blant de mest tallrike artene i
bjørkebeltet (tab. 26).

I lavalpin sone var sandlo, temminck-

snipe, brushane og svømmesnipe karakteristiske arter, og
dominerte sammen med enkeltbekkasin og rødstilk på de velavgrensede våtmarkslokalitetene.

Totalt sett var imidlertid

boltit, heilo og strandsnipe de desidert tallrikeste vadefuglene i denne sonen (tab. 26).

I mellomalpin sone var

temmincksnipe og myrsnipe karakteristiske.

Sistnevnte dominerte

sammen med rødstilk vaderfaunaen på de velavgrensede våtmarkslokali tetene.

Totalt sett var imidlertid strandsnipe like

vanlig som disse artene, mens boltit og heilo forekom i langt
større antall ·(tab. 26).
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3. Fuglefaunaens representativitet

a . Dy r egeog rafisk r ep r esenta sjon
Sanunensetningen av fuglefaunaen i Grimsas nedbørfelt etter
artenes dyregeografiske opprinnelse er beregnet på grunnlag
av LØppenthin (1967), supplert med opplysninger fra Voous
(1960) for de artene LØppenthin (1967)

ikke behandler.

Blant

det totale antall arter som ble sett i potensielt hekkehabitat
i 1977-80 (100 arter) dominerte de med høybore al opprinnelse
(36%) foran steppearter (19%) og arter med mellomboreal (løvskog) opprinnelse (18%), mens arter med arktisk (tundra) opprinnelse, paleorin (berg) opprinnelse og eremial (Ørken) opprinnelse var svakest representert (hhv . 14 %, 8 % og 5%)

(fig . 6).

Denne sanunensetningen er temmelig lik ti lsvar ende sammensetning
i Atnas nedbørfelt i perioden 1978 -79

(Sonerud 1982).
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Figur 6. Dyregeog rafisk opprinnelse
hekketiden 1 977 - 80 , totalt
Data er hentet fra tab. 3 ,
bare utenfor hekketiden er
snøugle).

for artene i Grimsas nedbørfelt i
samt i de fire viktigs te hØydesonene.
men arter på trekk eller observert
ikke tatt med (myrhauk, fiskeørn og
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Den generelle tendensen fra barskog opp til mellomalpin sone
var en klar minking i andelen av arter med mellomboreal opprinnelse og en Økning i andelen av arter med arktisk opprinnelse.

Dessuten var det en svak tendens til minking av andel

arter med hØyboreal opprinnelse og Økning i andel arter med
paleorin opprinnelse.

Steppe- og ørkenformer utgjorde til-

sammen en konstant andel i de ulike sonene (fig. 6).

Mellom

fuglefaunaen i barskogsonen og bjørkebeltet var det ingen
statistisk forskjell i dyregeografisk sammensetning og i begge
sonene dominerte arter med høyboreal, mellomboreal og steppeopprinnelse (fig. 6).

Fuglefaunaen i den lavalpine sonen hadde

imidlertid en dyregeografisk sammensetning som var statistisk
forskjellig fra den dyregeografiske sammensetningen av fuglefaunaen i de to lavereliggende sonene (fig. 7), hvilket
skyldtes økningen i andel arktiske elementer (x 2 = 5.29,
p < 0.05) og den nesten totale forsvinningen av arter med
mellomboreal opprinnelse (x 2 = 8.30, p < 0.01). Sammensetningen av fuglefaunaen i den mellomalpine sonen liknet den i
den lavalpine (ingen statistisk signifikant forskjell), men
andel arter med arktisk opprinnelse Økte fra 24% til 44 %,
andel arter med hØyboreal opprinnelse minket fra 36% til 22%,
steppeartenes andel minket fra 24% til 11 % mens ørkenartenes
Økte fra 4% til 11 % (fig. 6).

Andelen arter med dyregeografisk

opprinnelse i de helt eller overveiende tre- og buskløse
biomene tundra, steppe og ørken Økte jevnt fra 31% i barskogsonen via 41 % i bjørkebeltet og 52% i lavalpin sone til 66 % i
mellomalpin sone (fig. 6) parallelt med en økning i andel av
åpent habitat representert av myr og hogstflater i barskogsonen, myr og subalpin hei i bjørkebeltet og enerådende ved
myr og alpin hei og eng i lav- og mellomalpin sone.
Av de 14 artene som ble sett i alle de fire hØydesonene hadde
4 arktisk og 4 hØyboreal opprinnelse, 3 var steppeformer, 2 var
ørkenformer og 1 var en bergform (paleorin) .

Ti av disse artene

hadde altså sin dyregeografiske opprinnelse i biomer uten,
eller bare med spredte, forekomster av trær (jfr. side 24).
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Forandringen i dyregeografisk sammensetning av fuglefaunaen
opp gjennom hØydesonene fra barskogsonen til mellomalpin sone
i Grimsas nedbørfelt var helt parallell med forandringene
langs tilsvarende gradient i Atnas nedbørfelt (Sonerud 1982).
Det minst overensstemmende punktet var andelen av steppeformer
bjørkebeltet, som var noe større i Grimsa (28%) enn i Atna
(17 %), men imidlertid ikke statistisk holdbar (x 2 = 1.91,

i

0.5 > p > 0.1).

Forskjellen henger høyst sannsynlig sammen

med det store innslaget av subalpin åpen hei i Grimsdalen, som
mangler i Atnas nedbørfelt.
Heller ikke mellom de dyregeografiske sammensetningene av de
totale hekkefuglfaunaene i Grimsas og Atnas nedbørfelt (hhv.
95 og 110 arter) var det noen statistisk signifikant forskjell,
selv om det var en tendens til større andel arktiske elementer
(17 % mot 11 %) og mindre andel mellomboreale elementer (16 % mot
24 %) i Grimsas enn i Atnas nedbørfelt.

b . Rep r e sentasjon a v norske fuglesam funn
Et system for klassifisering

av norske fuglesamfunn til seks

hovedenheter hei-, myr- og våtmark-, vier/kratt-, skog-,
kulturmark- og kystsamfunn er foreslått av Bevanger (1977 og
1979a).

I Grimsas nedbørfelt er, uten at korreksjon for ut-

bredelse er foretatt, heisamfunnet (Anthus Bevanger 1977) ved
heipiplerke-boltitforbundet (Anthus pratensis - Eudromias

morinellus Bevanger 1977) best representert med 92% av artene
påvist.

Svært godt representert er også vier-/krattsamfunnet

(P hylloscopus - Emberiza Bevanger 1977), myr- og våtmarkssamfunnet (Anth us - Tringa Bevanger 1977) ved myr/sumpforbundet

(Gallinago Bevanger 1979) og næringsfattig innsjø underforbundet (Tringa hypoleucos - Ga vi a art ica Bevanger 1979), samt
underforbund subalpin bjørkeskog (Phyllo sc op us trochil us -

Luscinia svecica Bevanger 1977) under skogsamfunnet (Fringilla
Bevanger 1977).

Her er 72-79 % av artene påvist i

81-89 % av artene påvist totalt (tab. 27).

1977-80 og
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Tabell 27 . Antall arter fra de ulike norske fuglesamfunn inkl. forbund
og underforbund etter Bevange r (1977 og 1979a) påvist i
Grimsas nedbørfelt , samt prosentvis r epres entasjon uten
korreksjon for fuglearte nes geografiske utbredelse.
An lall art.t:c i Gr ii11sa Represe ntasj on
i Griuisa 1
1978-79 'l'ot<'1t
tisk
1970-79 1'oLalt
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2.
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Noe dårligere representert er underforbund rennende vann
( Cinclus cinclus Bevanger 1979) med 56% av artene påvist i

1977-80 og 69 % totalt.

Derimot er kulturmarksamfunnet

( Numerius arquata Bevanger 1979) og kystsamfunnet (L arus

Bev anger 1979) dårlig representert (tab. 27).
I Atnas nedbørfelt (Sonerud 1982) var representasjonen av myrog våtmarksforbundet, vier-/krattsamfunnet og kystsamfunnet
den samme som i Grimsas nedbørfelt (ingen
s kjeller) .

statistiske for-

Derimot var skogsamfunnet og kulturmarksamfunnet

dårligere representert i Grimsa enn i Atna (63% mot 80 % og 42 %
mot 63 %, hhv. x 2 = 7.1 2 , p < 0.01, og x 2 = 4.67, p < 0.05).
Alle tre underforbundene av skogsamfunnet (granskog, furuskog
og blandingsskog) var dårligere representert i Grimsas enn i
Atnas nedbørfelt (68 %, 70 % og 67 % mot 80 %, 87 % og 88 %, hhv.
2
X
= 4.97, p < 0.05, X 2 = 4.86, p < 0.05 og X 2 = 8.71, p < 0.01).
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d . Representasjon av n o rsk e fu glefa milie r

Mangler og tillegg i fuglefaunaen i Grimsas nedbørfelt i forhold til hva som kan forventes ut fra kunnskap om de enkelte
artenes utbredelse og habitatkrav (Haftorn 1971, Sonerud pers.
obs.) og forekomsten av egnede habitat i nedbørfeltet skal her
diskuteres.
Andefaunaen er komplett idet alle de 12 artene en kunne forvente er påvist.

Totalbestanden av de 10 artene som hekker

er beregnet til ca. 25-70 par.
Dagrovfuglene (hauke-, fiskeørn- og falkefamilien) er godt
representert med 9 arter påvist av 10 forventede.
hekker 5-7.

Av disse

At spurvehauk Accipite r nisus ikke er registrert

kan henge sammen med at tettheten av spurvefugl som er viktigste
byttedyr i

høyereliggende skogtrakter (Hagen 1952a) er relativt

lav i de skogkledte delene av nedbørfeltet.

Derimot er tett-

heten av små spurve fugl og vadefugl i åpne hei- og myrområder
relativt høy, slik at den andre småfugljegeren blant norske
rovfuglene, dve rgfalken, som jakter i åpent terreng (Hagen
1952a), forekommer vanlig.
Alle de fire forventede hønsefuglartene ble påvist.
Vadefuglfaunaen er komplett idet alle de 20 artene som kunne
forventes i nedbørfeltet ut fra ajourførte utbredelseskart
(Kå lås & Byrkjedal 1981) er påvist.

Totalbestanden er beregnet

til 700-1100 hekkende par, og 120-250 par

om boltit, heilo,

rugde, skogsnipe og strandsnipe unntas.
Av måker og terner er fire arter påvist, men bare fiskemåke
hekker regelmessig.

At terner bare er observert sporadisk

h enger sanns y nligvis sammen med den sparsomme forekomsten av
sjøer.

Regelmessig forekomst av hekkende terner i høyere-

liggende s kog sområder i Sør-Norges innland (etter Haftorn 1971)
er nært knyttet til de innsjørike Femundstraktene i nordøstHedmark og sørøst-Trøndelag.
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Uglefamilien er godt representert med 6 arter påvist av de 7
som kunne forventes.

At hornugle Asio ot us ikke ble observert

kan dels skyldes at det meste av undersøkelsene ble foretatt
i 1979 da smågnagerbestanden var på et minimum (se s. 92)
og følgelig forekomsten av de smågnagerspesialiserte ugleartene, inkludert hornugle, var meget liten eller manglet helt.
Dessuten er hornugle nattaktiv (Hagen 1952a) , og derfor vanskeligere å oppdage enn de fleste av de andre ugleartene påvist
i nedbørfeltet.
Spettefamilien er også godt representert kvalitativt med 5 av
6 forventede arter observert.

Imidlertid synes bestanden av

alle artene unntatt vendehals, som er den eneste regulære
trekkfuglen blant dem (Haftorn 1971), å være svært liten.

På

d enne bakgrunn er det ikke uventet at gråspett Pi c u s can u s ,
som på Østlandet forekommer fåtalligere enn de andre stasjonære
spetteartene (Jon Bekken, pers.medd.), ikke ble påvist i nedbørfeltet.
Blant spurvefuglene er representasjonen av forventede arter
komplett i lerke-, svale-, erle-, sidensvans-, gjerdesmett-,
jernspurv-, trost-, fluesnapper-, varsler-, stær-, finke- og
buskspurvfamilien.

På grunn av at granskog mangler i Grimsas

nedbørfelt er det naturlig at de fire artene fuglekonge
Reg u l us r eg u l us , svartmeis Pa r us ate r, trekryper Ce r thia
f a mi l i a ris og nøtteskrike Ga rru l u s g l a n da r iu s som alle er

kny ttet til de mer produktive barskogtypene med graninnslag,
ikke ble registrert i Grimsas nedbørfelt.
Fuglefaunaen i Grimsas nedbørfelt er relativt artsri k (12 1
arter ) tatt i betraktning at granskog mangler og at ar e alet av
d y r k a mark er svært lite.

Den synes å være representativ for

fjellvidder og høyereliggende skog i de nordre delene av Østlandets store dalfører.

Riktignok mangler noen forventede

arter (spurvehauk, hornugle, gråspett) og arter knyttet til
granskog (fuglekonge, svartmeis, trekryper og nøtteskrike),
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men til gjengjeld er enkelte arter med sjelden - sparsom
forekomst i sør-Norge representert i relativt stor bestand
eller utenfor kjent utbredelsesområde (temrnincksnipe, fjæreplytt, myrsnipe, brushane, dobbeltbekkasin, fjellerke, bøksanger, lappmeis, tornskate og bergirisk).

Av systematiske

grupper er ender og vadefugl komplett representert.

d . Rep r esentasjon av truede og så r ba r e fugl ea r te r
Av de åtte fugleartene som ifølge Nordisk Ministerråd (1978)
er truet i Norge er to observert i Grimsas nedbørfelt.

Det

er vandrefalk og snøugle, hvorav sistnevnte høyst sannsynlig
hekker i nedbørfeltet i store smågnagerår.

Videre er to av de

seks fugleartene som Nordisk Ministerråd (1978) anser som sårbare her i landet påvist i nedbørfeltet, nemlig de to vadefuglartene fjellmyrløper og dobbeltbekkasin.

I det minste sist-

nevnte må regnes som hekkefugl her (en leikplass kjent).
Nordisk Ministerråd regnet 11 fuglearter som sjeldne i Norge.
Av disse hekker tre regelmessig i Grimsas nedbørfelt: Kongeørn
(tre par), jaktfalk (to-tre par) og hubro (et par).

4. Konklusjon om fuglefaunaen
Den relativt store vertikale utstrekningen av Grimsas nedbørfelt (1200 m høydeforskjell) gir en spennvidde i biotoptyper
fra høyereliggende barskog til høyalpint snaufjell.

Hver av

disse biotoptypene finnes i en næringsfattig og en næringsrik
utforming på grunn av at nedbørfeltet geologisk er delt i en
næringsfattig søndre del med sparagmitt og en næringsrik nordre
del med skifer.

Likevel har ingen av biotopene på tørrmark

noen utpreget frodig utforming fordi nedbøren er svært lav.
Dette tørkepreget medfører at granskog mangler.

Videre er
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høyalpin sone meget sparsomt representert.

Artsrikdommen i

tørrmarksamfunnene er derfor ikke så stor, men til gjengjeld
forekommer arter som er sjeldne eller har meget begrenset
utbredelse i landsmålestokk.

Våtmarker i form av vann og

myrer utgjør en liten andel i regional målestokk (6-7%).

De

fleste av myrene er for små eller for tørre til å huse andre
enn de vanligste vadefuglartene.

Noen våtmarksområder har

imidlertid en meget artsrik fuglefauna med innslag av spesielle
og krevende arter, slik at våtmarksfaunaen totalt sett er svært
godt representert.
Barskogfaunaen er relativt dårlig representert fordi arter
kny ttet til granskog mangler.

I den rikere utformingen av

furuskogen (lyngtypen) er diversiteten relativt høy,
tettheten bare middels.

men

Karakteristiske arter er bjørkefink,

løvsanger, rødvingetrost og måltrost, som dominerer sammen
med rødstjert, svarthvit fluesnapper og trepiplerke.

Den

fattige utformingen av furuskogen har et særegent fuglesamfunn
hvor diversiteten er lavere enn i lyngfuruskogen, og tettheten
er ekstremt lav.

Karakteristiske arter er her lappmeis, lav-

skrike og duetrost, og de to første av disse dominerer sammen
med rødstjert og svarthvit fluesnapper.

Lappmeis er det mest

kontinentale elementet i norsk fuglefauna og indikerer et ekstremt kontinentalt skogsamfunn.

Arten har sannsynligvis sin

tetteste bestand i det isolerte og lille utbredelsesområdet i
sør-Norge nettopp i denne lavfuruskogen i Grimsdalen.
Furuskogen har bare få og små vann og myrer.

Våtmarksfaunaen

i denne sonen er derfor relativt arts- og individfattig.

Den

er karakterisert av stokkand, gluttsnipe og skogsnipe, som
dominerer sammen med krikkand og enkeltbekkasin . . Langs Grimsa
er strandsnipe vanlig.
I bjørkebeltet forekommer en relativt høy andel av de artene
som kan forventes.

Diversitet, og spesielt tetthet, i bjørke-

skogen er imidlertid relativt lav sammenliknet med andre områder
med subalpin bjørkeskog i Fennoskandia.

Årsaken er sannsynlig-

vis skogens tørre utforming som følge av den lave nedbøren.
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Dominerende arter er løvsanger, bjørkefink, rødvingetrost og
gråsisik.

I den menneskeskapte subalpine heia er diversitet,

tetthet og artsrikdom omtrent som i
høyere.

lavalpin hei eller litt

Artssammensetningen er omtrent lik, bortsett fra at

gulerle er karakteristisk og blant dominantene, som ellers
omfatter heipiplerke, løvsanger, sivspurv og blåstrupe.
Våtmarksfaunaen i

bjørkebeltet er både mer arts- og individrik

enn i barskogen.

Antall arter og individer av ender er riktig-

nok det samme som i

furuskogen, men vadefuglfaunaen er komplett

og har innslag av flere sjeldne og krevende arter som fjellmyrløper, brushane og dobbeltbekkasin.

Dominerende arter er

imidlertid vipe, enkeltbekkasin, rødstilk og grønnstilk.

Det

desidert rikeste våtmarksområdet i bjørkebeltet er DØrålstjørnin og myrene rundt.
Fuglefaunaen i lavalpin sone er nær komplett.

Tettheten og

diversiteten av spurvefugl i tørrmark er relativt høy.

Lapp-

spurv og blåstrupe er karakteristiske arter der hhv. vier- og
einerkratt kommer inn, og dominerer sammen med heipiplerke,
løvsanger, sivspurv, steinskvett og heilo.

Våtmarksfaunaen er

komplett, og er særlig rik i Storrvatn-området og ved Veslehjerkinntjørnin, som ligger i øvre del av sonen.

Karakteris-

tiske andearter er bergand, svartand og sjøorre, men krikkand
er også her vanligst.

Av vadefuglene er temmincksnipe, brus-

hane og svømmesnipe karakteristisk, mens rødstilk dominerer.
I mellomalpin sone er fuglefaunaen relativt sett svært artsrik.
I tørrrnarksamfunn forekommer flere relativt sjeldne arter i
påfallende høy e tettheter, og diversiteten e r relativt høy.
Karakteristiske arter er boltit og fjellerke.

Førstnevnte

dominerer sammen med heipiplerke, steinskvett og heilo.

Også

våtmarksfaunaen er relativt artsrik, spesielt i området ved
Svartknattjørnin og ved Verkensåi.

Karakteristiske arter er

sandlo og myrsnipe, men også rødstilk er vanlig.
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Det er som hekkeområde at Grimsas nedbørfelt har sin viktigste
ornitologiske funksjon.
Den relativt beskjedne størrelsen
(490 km 2 ) og høyden over havet (over 650 m) tatt i betraktning
er artsantallet relativt høyt (121 arter).

Alle høydesonene

unntatt barskogen har en høy andel av de artene som kan forventes.

Spesielt godt representert er fuglesamfunnene til-

hørende lavalpin og mellomalpin sone.

Våtmarksfugl (lom,

ender, trane og vade- og måkefugl) er representert med hele
31 hekkende arter, og både ande- og vadefuglfaunaen er komplett .
Relativt mange truede, sårbare og sjeldne arter finnes i
børfeltet.

ned-

Fire truede/sårbare arter er påvist, og to av disse

(snøugle og dobbeltbekkasin) hekker høyst sannsynlig.

De tre

store og stasjonære rovfuglartene kongeørn, jaktfalk og hubro
hekker regelmessig og i

naturlig tetthet som følge av svært

liten fast bosetting i nedbørfeltet, men er i Økende grad
utsatt for menneskelig forstyrrelse.

Den i sør-Norge relativt

sjeldne fjellerka finnes i påfallende høy tetthet i de mellomalpine heiene i

nedbørfeltet.

Endelig har den norske fugle-

faunas mest kontinentale element, lappmeisa, antakelig den
høyeste tetthet innenfor sitt isolerte og lille utbredelsesområde i

sør-Skandinavia i de næringsfattige lavfuruskogene

i nedbørfeltet.
Variasjonen i

produksjonsgrunnlaget og dermed vegetasjonstyper

som f Ølge av spennvidden i høyden over havet og i todelingen
til fattig og rik berggrunn skaper markerte økologiske
gradienter i nedbørfeltet, hvor 121 fuglearter er observert,
og 95 kan regnes som hekkende.
for den

Fuglefaunaen er representativ

og mellomalpine sone i de sentrale fjell-

områder i sør-Norge.

Til sammenlikning er fuglefaunaen i

Atnas nedbørfelt (Sonerud 1982) fattigere i mellomalpin sone,
relativt lik i

lavalpin sone, noe rikere i bjørkebeltet og

avgjort rikere i barskogsonen på grunn av at de typiske granskogsartene kommer til.

Atnas nedbørfelt danner en fortsettelse

av den gradienten i berggrunnens næringsinnhold og i

årlig
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nedbørmengde som Grimsas nedbørfelt utgjør den ene ekstreme
delen av.

Nedbørfeltene til Grimsa og Atna utgjør derfor

tilsammen et fascinerende område for studier av de grunnleggende produksjonsøkologiske faktorene som bestemmer fuglefaunaen i våre barskog- og høyfjellsystemer.
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IV. PATTEDYR

Kvantitative og semikvantitative undersøkelser over pattedyrfaunaen i et område er generelt langt mer tidkrevende enn tilsvarende undersøkelser over fuglefaunaen.

Et unntak er små-

pattedyrene (spissmus og smågnagere) som kan samles inn relativt
raskt ved hjelp av klappfeller.

A. SMÅGNAGERE
Som for k lart på side

15 er kjennskap til hvilken fase små-

gnagerbestandene befinner seg i svært vesentlig for å kunne
vurdere de registrerte tetthetene og artssarnrnensetningene av
fuglefaunaen i et område til et gitt tidspunkt.

Det ble der-

for foretatt semikvantitative undersøkelser av smågnagerfaunaen
i nedbørfeltet.

1. Metodikk og feltinnsats
For å oppnå informasjon om hvilket stadium smågnagersyklusen
i nedbørfeltet var på i undersøkelsesperioden, var det tilstrekkelig å bruke en indeksmetode.

En slik metode skal gi en

fangst som er proporsjonal med tettheten av smågnagerne og
som reflekterer den reelle artssammensetningen (Hansson 1967
og 1974).

En vanlig indeksmetode er fellerekker, og i denne

undersø k elsen ble det benyttet den varianten som har vært mest
anvendt i Norge:

Klappfeller av typen ''Rapp" åtet med ullveke

dyppet i "Delfa'' matfett ble plassert med fem skritts mellomrom
i rette linjer.

Det ble satt ut fellerekke bare i den rike
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ve g etasjonstypen lågurt- og hØgstaudebjørkeskog for i det hele
tatt å få materiale i 1979, som var forventet å bli et år med
sammenbrudd i smågnagerbestanden i nedbørfeltet.

Hvert av

årene sto fellene ute i to netter, o g ble undersøk t og even tuelt
tømt hver morgen.
Fangsindeks (I) er beregnet som antall dyr fanget pr. 100
100 X n
felledøgn: I =
d
, der n er antall fangede dyr og d er
antall felledøgn.

Antall felledøgn er beregnet etter Fagerhaug

& Bevanger (1975): d

1 - q,

= 2xf -

der f er det totale antall

feller, p er antall ganger feller er funnet med andre dyr i enn
smågnagere (frosk, firfisle eller fugl), el l er er funnet utløst
uten noe dyr i, og q er produktet av antall feller som var forsvunnet eller ikke hadde funksjonert og antall netter disse
ikk e hadde vært i funksjon.
Ta b ell 28 . Oversikt o v er plassering og gjennomføring av smågnagerfangstene i Grimsas nedbørfelt i 1979-80.
Fangs tlokalitet
1 / 79
1 /80

Habitat

H. o.h.

(m)

Lågurt- og h øgstaude1000-1040
bjø rkeskog
li

li

UTM-koordinater
for startpunkt

NP 327 827
li

Fangst2eriode

Antall
felledøgn

1 4 .-16.6.
2.- 4.6.

Total feltinnsats var 153 felledøgn i 1979 og 236 felledøgn i
1980 (tab. 28).

Fangstene ble foretatt på samme lokalitet i

begge år; i lågurt- og hØgstaudebjØrkeskog under Storberget.
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2. Resultater og diskusjon

Fangstindeks var 0 dyr pr. 100 felledøgn i 1979 og 2.5 i 1980
(tab. 29).

Hagen (1969) fant at de dagrovfugl og ugler som

lever vesentlig av smågnagere reproduserer vellykket bare ved
en fangstindeks for smågnagere på minst 2, og definerte
sesonger med slike fangstindekser som smågnagerår.

Etter

Hagen (1969) var altså smågnagerbestanden i Grimsas nedbørfelt i 1980 akkurat over nedre grense for vellykket reproduksjon hos smågnagerpredatorene, mens den i 1979 var for lav til
å bli registrert og dermed til å utgjøre noe grunnlag for
reproduksjon.

Også i det tilgrensende nedbørfeltet til Atna

var smågnagerbestanden svært lav i 1979 (Sonerud 1982).
I 1978 var smågnagerbestanden hØy nok for vellykket reproduksjon hos smågnagerpredatorene bedømt ut fra fangstresultatene
i det tilgrensende nedbørfeltet til Atna (fangstindeks 2.3;
Sonerud 1982).

I løpet av de tre dagene med feltarbeid i 1977

ble det ikke utført smågnagerfangst, men en rekke observasjoner
av smågnagere, særlig fjellrotte, i felt indikerte en høy
bestand.

I Grimsas nedbørfelt var altså smågnagerbestanden

stor i hekkesesongene 1977 og 1978, svært liten i 1979, og
relativt høy igjen i 1980.
Tabell 29. Antall fangede smågnagere samt fangstindeks for fangstlokaliteten i Grimsas nedbørfelt i 1979-80.
Klatremus Cle thrionomys glareolus
Andre arter

1/79

1/80
6
6

Sum

Fangstindeks

0

2.5

Dette stemmer godt med feltobservasjoner av smågnagerpredatorer.
I 1977 fant vi i løpet av 6 persondøgn i juni et bebodd reir
av fjellvåk samt territorielle par som høyst sannsynlig
hekket på ytterligere to lokaliteter, foruten at jordugle ble
sett jaktende to ulike dager på samme sted og også høyst sannsynlig hekket.
her.

I juli samme år ble også 5 snøugler observert

I 1978 ble det ikke foretatt feltarbeid, men fjellvåk
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ble sett på to lokaliteter og fjellvåk funnet hekkende i
løpet av noen timers befaring i nedbørfeltet.

I 1979 ble

fjellvåk bare sett en gang i løpet av 45 feltdøgn, og viste
ingen tegn til hekking.

I løpet av 15 feltdøgn i 1980 ble to

stasjonære fjellvåkpar funnet, det ene med bebodd reir og det
andre hekket også høyst sannsynlig.

Samme år ble tårnfalk

funnet hekkende på en lokalitet og sett på tre andre.

Dverg-

falk, som lever vesentlig av småfugl (Hagen 1952a), ble sett
på flere lokaliteter både i 1977, 1979 og 1980, og ble typisk
nok som eneste dagrovfuglart påvist hekkende også i 1979 da
smågnagerbestanden var minimal.

Heller ikke kongeørn ble

funnet hekkende i 1979, men derimot både i

1977, 1978 og 1980.

Klatremus var den eneste smågnagerarten som ble fanget i den
rike fjellbjØrkeskogen av engtypen i Grimsdalen (tab. 29).
I fattigere krekling-fjellbjØrkeskog av heitypen i Atnas nedbØrfel t ble

gråsidemus (Clet hriono my s rufocanu s) fanget

(Sonerud 1982) .

Denne arten finnes fortrinnsvis i lavproduk-

tive skogtyper (Siivonen 1968, Henttonen et al. 1977).

Arten

er tidligere funnet å være minst like vanlig som klatremus i
Dovre-Rondane-traktene (Hagen 1950).
I tillegg til klatremus som ble fanget, ble også en av artene
i markmus-gruppen

(Microt us sp.) observert flere ganger i

subalpin og lavalpin hei i 1977.

Våren 1981 ble det funnet

flere døde lemen (Lemmus le mmu s) ved et rødrevhi nær Veslehjerkinntjørnin (Odd R. Fremming pers.medd.).

Lemen er tid-

ligere sett levende noen få ganger i 1967 og 1971, og dessuten
funnet som byttedyr hos fjellvåk (Spjøtvoll 1977).

Også grå-

sidemus er påvist i nedbørfeltet i form av byttedyr hos fjellvåk (Spjøtvoll 1977).
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B. ANDRE PATTEDYR
Den resterende pattedyrfaunaen i Grimsas nedbørfelt vil her
bare bli kvalitativt behandlet.

En mer utførlig dokumentasjon

over forekomsten av pattedyrarter av jaktrnessig interesse vil
bli gitt i en rapport fra Reguleringsundersøkelsene i
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.

Grunnlaget for

omtalen nedenfor er tilfeldige observasjoner av dyr og sportegn i løpet av feltarbeidet 1977, 1979 og 1980, samt opplysninger fra lokalkjente og fra litteratur.

Siden materialet

fra store deler av nedbørfeltet er relativt spinkelt, er det
nedenfor satt opp en oversikt over de pattedyrartene som på
bakgrunn av utbredelse og biotopkrav (Siivonen 1968, Frislid
& Semb-Johansson 1981) kan forvente å forekomme i nedbørfeltet.
Arter som konkret er påvist er understreket:
Insektetere:

Vanlig spissmus, dvergspissmus og vannspissmus.

Flaggermus:

Nordflaggermus.

Haredyr:

Hare.

Gnagere:

Ekorn, bever, lemen, klatremus, gråsidemus,
markmus, fjellrotte og vånd.

Rovdyr:

Ulv, rev, fjellrev, bjørn, røyskatt, snømus,
mink, mår, jerv, grevling, oter og gaupe.

Klauvdyr:

Hjort, rådyr,

rein og moskusfe.

Totalt er 26 arter pattedyr påvist, og ytterligere tre (vanlig
spissmus, dvergspissmus og vånd) forekommer med stor sannsynlighet.

En annen art (grevling) kan antakelig forekomme innen-

for nedbørfeltet.

Kommentarer til artslista:

Vannspissmus Neomys fodiens .

Et nylig drept indv. funnet ved

DØrålstjørnin 19.7.80.
Nordflaggermus Eptesicus ni ls s on ii.

Spjøtvoll (1977) har sett

arten en rekke ganger ved flere av setrene i Grimsdalen.
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Hare Lepus timidus.

Levende indv. samt spor og sportegn sett

fra barskogsonen (Grimsmoen 700 m o.h.) til mellomalpin
sone (Storvassberget 1300 m o.h.) i løpet av feltarbeidet.
Spjøtvoll (1977) har sett arten på HalvfarhØi (1600 m o.h.).
Ekorn Sciu r us vulgaris.
Bever Castor fiber.

Sett ved Fallet (Spjøtvoll 1977).

Observert helt nederst i Grimsa nær utløpet

i Folla (Ola Blæsterdalen pers.medd.).
Smågnagere My omo r pha .
Ulv Canis lupus .

Se eget kapittel side 90.

Bebodd hi på NysæterhØi ca. 1860 (Barth 1956).

Et indv. krysset nedbørfeltet fra Streite til Mjovassdalen vinteren 1977/78 (Ola Blæsterdalen pers.medd.).
Rev Vulpes vulpes .

Sett fra barskogsonen (Fallet 800 m o.h.)

opp til mellomalpin sone (Verkensåi 1300 m o.h.) i løpet
av feltarbeidet.

SpjØtvoll (1977) har sett arten på

KattuglehØi (1500 m o.h.).
feltet

Forekommer overalt i nedbØr-

(Jan Hageland pers.medd.).

Fjellrev Alopex lagopus .

Var ennå i 1907 vanlig i DØrålen-

området (Barth 1956).
Grimsas nedbørfelt:

Forekommer i dag sporadisk i
Et indv. mellom Storrv atnet og

Haverdalssætri 25.6.69 (Spjøtvoll 1977), et indv. ved
Sæterberget ca. 1970 (anonym informant), et indv. ved
Bottjørni 1971 og et indv. DØrålsflyi 1975 (Jan Hageland
pers.medd.).
Bjørn Ursu s arctos .

Binne med to unger sørvest for Grimsdals-

hytta 8.9.82 (Gudbrandsdølen 14.9.82).
Røyskatt Mustela erminea .

Etter spor i februar og april 1979 å

dømme forekommer arten i nedbørfeltet.

SpjØtvoll (1977)

observerte et kull på JegerhØi (1380 m o.h.) i 1969.
snømus M. nivalis .

Etter spor i februar 1979 å dømme fore-

kommer arten i nedbørfeltet.
Mink M. vison .

Vanlig i de østre og lavereliggende delene av

nedbørfeltet (Ola Blæsterdalen pers.medd.).

Spor sett i

Haverdalen og midtre deler av Grimsdalen (Jan Hageland
pers.medd.).

Et indv. ved Verkensætri 11.7.69 (Spjøtvoll

1977).
•
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Mår Ma r tes martes .

Spor sett i de Østre og lavereliggende

delene av nedbørfeltet vest til Grimsdalshytta (Jan
Hageland pers.medd.).
Jerv Gulo gulo .

Arten har permanent tilhold i nedbørfeltet,

og er sett en rekke ganger.

Antakelig finnes ynglehi

her (Jan Hageland pers.medd.). Bestanden i Rondaneområdet (ca. 2800 krn 2 ) som også omfatter Grimsas nedbørfelt var vinteren 1980/81 minimum 3-4 dyr fordelt på
begge kjønn (Kvam & Sørensen 1981) .
Oter Lu t r a lut r a .

Finnes enda i Haverdalen, men var betydelig

vanligere i eldre tid (Barth 1971), da den også forekom
langs Grimsa og i Mjovassdalen (Ola Blæsterdalen pers.
medd.).

Spor etter et indv. ved utløpet av Haverdalsåi

i Grimsa 19.2.79 (Roar Solheim pers.medd.).
Gaupe Feli x ly n x .
feltet:

Bare en observasjon kjent innenfor nedbør-

1 indv. ved Storrvatnet ca. 1969 (Jan Hageland

pers.medd.
Hjort Ce r vu s elaphu s.

Streifdyr forekommer (Ola Blæsterdalen

pers.medd.).
Rådyr Cap r eolus cap r e ol us .

Forekommer fast i de østre furu-

skogkledte delene av nedbørfeltet, men trekker som oftest
nedover om vinteren (Ola Blæsterdalen pers.medd.).

Det

hender imidlertid at dyr overvintrer så høyt som i overgangen mellom furuskogen og den subalpine bjørkeskogen i
området Veslkringla - Stakstosætri - Tollevshaugen (Ola
Blæsterdalen og Jan Hageland pers.medd., egne obs.),
hvilket sannsynligvis henger sammen med de vanligvis svært
beskjedne snømengdene herfra og videre vestover i Grimsdalen.
Elg Alces alces .

Vanlig i

furuskogsområdene.

Noen indv.

holder seg i de snøfattige områdene nord for Storkringla
hver vinter (Ola Blæsterdalen pers.medd.), jfr. tilsvarende
vinterforekomst av rådyr.

Av observasjonene under felt-

arbeidet kan nevnes et indv. vest for Grimsdalshytta i
lavalpin sone 1050 m o.h. 30.4.79.
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Rein Rangifer tarandus .

Forekonuner over hele nedbørfeltet,

som utgjør deler av de to villreinområdene Rondane Nord
(1440 km 2 ) og SØlnkletten (1230 km 2 ). Vinterbestanden i
disse områdene var i perioden 1978-80 på hhv. 2200 og
530 dyr (Krafft 1981).

Tettheten av dyr var altså 3-4

ganger større i Rondane Nord hvor næringsrike og lettforvi trelige skiferbergarter dominerer enn i sølnkletten hvor
berggrunnen utgjøres av næringsfattig og tungt forvitrelig
granitt og sparagmitt .
Dyra i SØlnkletten villreinområde skiller seg fra annen
villrein i Norge ved at de holder seg mye nede i barskogsonen om sonuneren.

Her foregår også kalvingen, spesielt

i de snøfattige furuskogene i Grimsas nedbørfelt.

Nede

i skogen går dyra ofte enkeltvis (gjelder spesielt simler
med kalv) eller i små flokker (Jo Øvergaard pers.medd.,
egne obs.).

Tilsvarende fordeling av dyr til enkelt-

individer eller flokker på høyst fire individer sonunerstid er funnet for den finske skogsvillreinen R. t arandus
fennicus , og synes å være en tilpasning for å unngå preda-

sjon i et lukket skogsterreng (Helle 1981) .

Villrein på

snaufjellet opptrer oftest i større flokker sonunerstid,
hvilket er den beste strategien mot predasjon i åpent
terreng (se Hirth 1977).
Moskusfe Ovib os mo sehathus.

Enkeltindivider fra bestanden på

Dovrefjell observeres nesten årlig i nedbørfeltet (Barth
1971, Spjøtvoll 1977, Jan Hageland pers.medd.).
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C. REPRESENTASJON AV TRUEDE OG SÅRBARE PATTEDYRARTER
Av de fire pattedyrartene som i følge Nordisk Ministerråd
(1978) er direkte truet i Norge er tre påvist i Grimsas
nedbørfelt det siste tiåret:

Ulv, fjellrev og jerv.

Jerv

forekommer fast i nedbørfeltet og yngler her høyst sannsynlig.
Fjellrev forekommer sporadisk, og relativt regelmessig, men
yngler neppe.

Ulv opptrer bare tilfeldig.

En av de to pattedyrartene som anses som sårbare i Norge;
oter, forekommer regelmessig og antakelig permanent, i nedbørfeltet.

Yngling er ikke påvist, men må antas å finne sted.
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