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En kvalitativ registrering av våtmarksfugl i Skkundas
utvidede nedbørfelt er foretatt ved linje- og punkttakseringer.
Det er lagt hovedvekt på de områder som etter utbyggingsplanen
vil bli berørt.

Naboområdene er til dels godt undersøkt orni-

tologisk, og data herfra er trukket inn i vurderingen av
områdets fuglefauna.
De planlagt berørte områdene er behandlet hver for seg,
og karakteristiske
skissert.

trekk ved forekomsten av våtmarksfugl er

Arter av spesiell interesse i regional sammenheng

er diskutert i eget avsnitt.

Dette gjelder noen ande- og

vadefuglarter, trane, lappspurv og vierspurv.
Utbyggingens konsekvenser for de ulike arters forekomst blir
diskutert ut fra bl.a. tilgang på næring og reirplassenes
grad av usikkerhet mhp. oversvommelse.
at utbyggingsprosjektet
ornitologiske

Det konkluderes med

ikke kan sies å berøre virkelig viktige

interesser.

Området har imidlertid stor verdi

som del av et framtidig leveområde for store rovdyr, og de
sørlige deler av nedbørfeltet tilhører et stort område som er
lite påvirket, og som inneholder spesielle kvaliteter bl.a.
når det gjelder myrdannelse, botanikk, våtmarksfugl og
hjortedyr.
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INNLEDNING
Underskelsen

er utfort etter oppdrag fra Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer,

Universitetet i Oslo, og finansiert

av Hedmark Energiverk.
I 1976-77 undersøkte Erling Maartmann fuglefaunaen i den
sørligste del av området i forbindelse med Verneplan for
våtmarksområder

i Hedmark (Maartmann 1979).

I 1981 gjorde

Are Mobæk observasjoner i området i forbindelse med befaring
for Hedmark Energiverk og Hedmark fylkes friluftsnemnd
1982).

(Mobæk

Samme år ble den nordligste del av det utvidede

nedbrfeltet

underskt

som en del av det 10-&rs vernede vass-

drag Irnsa (Bekken 1982).
Feltarbeidet i 1982 ble utført i mai-juni av Odd Reidar
Fremming (4 dager), Are Mobæk

(5 dager) og Jon Bekken

(5 dager).

-

2

-

OMRADEBESKRIVELSE
Beliggenhet
Skkunda

er et vestlig sidevassdrag til Glomma.

ut i Glomma ca. 30 km nord for Rena.

Elva munner

Det aktuelle kraftverks-

prosjektet vil berøre områdene fra Eldådalen i nord til Hemmeldalen i sør.

Et maksimalt utbygd prosjekt vil omfatte

følgende vassdragsenheter:

søndre Eldåa, Rogna, Hesteskobekken,

Langbekken, Hortabekken, Skkunda
og Hemla.

med Mklebysjen

og Kvit5a

Området ligger i sin helhet i Stor-Elvdal kommune

i Hedmark fylke i hØydelag 250-1100 rn o.h. og dekkes av UTMkoordinatene PN O01.93-PP 16.13 på M-711-kartbladene

1917 I -

Evenstad og 1917 IV - Mklebysjen.
Sokkundas utvidede nedbdrfelt dekker et areal pa ca. 163 km.

Re ional karakteristikk
Ifdlge Nordisk Ministerr&d

(1977) tilhrer

Sokkundas nedbr-

felt den nordlige boreale sone, type 33 "Forfjellsregionen med
hovedsakelig nordlig, boreal vegetasj0n".
Etter vegetasjonssarnrnensetningen å dømme hører størsteparten
av nedbørfeltet inn under undertype 33b, Buskerud og Opplands
barskoger.

Den nedre delen av nedbørfeltet ned mot Glommas

dalføre tilhører undertype 33e, Elverumstypen,

som blant annet

er karakterisert ved smalkronet furuskog på glacifluvialt
materiale.

-

-
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Geologi/landska
Skkunda

med nedbrfelt

sparagmittområdet

ligger sentralt i det store stnorske

(Holmsen

&

Oftedahl 1956).

Berggrunnen

består hovedsakelig av næringsfattige sandsteiner, men feltet
har også innslag av karbonatholdige elementer, noe som gir
seg tydelige utslag i vegetasjonsbildet.

Området rundt Stor-

fallet synes interessant i berggrunnsgeologisk

sammenheng,

ettersom en god del av den eokambriske lagrekken er blottlagt
på denne lokaliteten.

Storfallet sammen med deler av Ragnas

dalføre skiller seg ut i geomorfologisk sammenheng på grunn
av de mektige erosjonsformene.

Områdene rundt Mklebysjen

og langs de nedre delene av Skkunda
sante kvartærgeologiske
1975, Sollid
Skkundas

&

avsetninger

inneholder også interes(Fylkesmannen i Hedmark

Sorbel 1982).

utvidede nedbrfelt

favner over et stort omr&de

med en rekke ulike naturtyper.

Generelt for store deler av

feltet er de rolige landskapsformene.

De høyestliggende

partiene har snaufjell med runde, lave fjellrygger.

Myrfre-

kvensen i området er stor, og feltet har således store partier
med åpne, vannrike myrflater.

Elvene renner med moderat fall

over store deler av feltet, men ned mot Glommas dalføre endrer
både elvene og landskapet karakter.
trang, bratt dal ned mot Glomma.

har gravd ut en

Elvestrekningen

markerte fossefall - Kolåsmyrfallet,
Storfallet

Skkunda

har her tre

Storfallet og Veslefallet.

(fig. 5) er det mest imponerende med et samlet fall

p& 60-70 m over en kort strekning.
ligning den hyeste

Fossen er uten sammen-

i Hedmark fylke.

Skkunda

har gravd ut et

større canyonområde omkring og nedenfor fossen, og dette
området skiller seg landskapsmessig klart ut fra de øvrige
delene av nedbrfeltet.
søndre Eldåa er en sørlig forgrening av Imsa-vassdraget.
Rogna med sidebekker renner ut i Glomma vel 7 km nord for
Skkundas

utlop, mens Hemla lper

sammen med Hovda for s& &

renne ut i Glomma ca. 10 km nord for Rena.

-
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Nedbørfeltet er generelt vannrikt.
sjer

og tjern.

Mklebysjen

Området har flere mindre

(fig. 2) er den storste med en

overflate på ca. 2,3

•

Ellers kan nevnes fra sør Himmel-

sjpen, Skkundsjpene,

Helgetjerna og Rognsjen.

Klima
Ifølge Nordisk Ministerråd
inn under makroklimagruppe

(1977) hører det aktuelle området

D,i Koppens

klassifikasjonssystem.

Klimaet er strålinginfluert, maritimt med varme somre og kalde
vintre.

Middeltemperaturen

juli l4-16c.

i januar ligger

Arlig nedbrmengde

av dette faller i sommerhalvåret.

p

:4-:8Cc og i

er 500-1000 mm, og det meste
Maritimitetsgraden

ligger

under 10%.

Vegetasjon
Spennvidden i vegetasjonstyper
stor.

innen nedbørfeltet er svært

Over tregrensen finner en stort sett en mosaikk mellom

blåbær-blålynghei,

grepplyng-rabbesivhei

starrhei over store partier.

og finnskjegg-stiv-

Bjørk danner tregrense og store

arealer opp mot snaufjellet er dekket av blåbær-fjellbjØrkeskog.
Rikere partier innenfor bjørkebeltet finnes også, og høgstaudefjellbjrkeskog
vannspåvirkede

dekker en del av arealene i fuktige, grunndråg og i oversvmmelsessonene

langs vannvegene.

SØlvviersamfunn på høgstaudebunn dekker også betydelige
arealer langs vannvegene.
Nedbørfeltet har store myrområder blant annet ved Brtne,
Skkunddalen

(fig. 3) og i områdene rundt Himmelsjøen.

i
Rismyr

og fattigmyr dekker store felter, men feltet har også betydelige innslag av mellommyr, den siste myrtypen i skrånende

-
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terreng med tydelig grunnvannspåvirkning.

Fuktigere myr-

partier har store gjengroingsfelter av storstarrsump med
flaskestarr som dominerende art.

Denne typen har eksempelvis

stor utbredelse på Kolåsmyra.
Skkundas

nedbrfelt

et granområde.

under fjellbjrkeskogen

er i hovedsak

Blåbærgranskog dekker store arealer.

partier langs vassdragene har gransumpskog.

Enkelte

Feltet har også

betydelige arealer som er dekket av småbregne- og hgstaudegranskog.

Høgstaudetypen har stedvis en svært rik utforming

spesielt langs Rogna og langs Skkunda

nedenfor Kolåsmyrfallet.

Lavereliggende områder har betydelige innslag av frodig
gråor-heggeskog langs vannvegene.

Nedover mot Glommadalfret

har feltet større arealer med bærlyng-barblandingsskog og
lavfuruskog p% de mektige losavsetningene.

Kultur åvirkning
Deler av området har tilnærmet villmarkspreg, og totalt sett
må en karakterisere nedbørfeltet som moderat til lite påvirket
av menneskelig aktivitet.

Inngrepene består i hovedsak av

skogsdrifter og en del veger.
Mklebysetra

har i dag en mindre hyttegrend, og utenom denne

finnes det relativt få hytter i området.
tidligere p&virket av kraftutbygging.

SØkkunda er fra

Moklebysjen

fungerer

som reguleringsmagasin, og sjøen har i denne forbindelse en
regulering på ca. 3 m.

Kraftstasjonen er plassert ved Stor-

fallet og dagens anlegg benytter her bare en del av Skkundas
vannfring.

-
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-
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Fig.

2.

Mklebysjen
av sjøen
er

3.

Utsyn

sett
isfri.

fra

srst

9.6.1982.

Bare

nordenden

I.

Fig.

fra

sørvest

nedover

Sokkunddalen

10.6.1982.
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FUGLEFAUNA
Metoder, materiale
Siden det allerede forelå detaljerte planer for inngrepene
i nedbørfeltets vannveier, ble feltarbeidet konsentrert om
disse omrdene.

Supplerende underskelser

andre deler av det utvidede nedbrfeltet
det finnes erstatningsområder

ble foretatt i
for & klarlegge om

for de som blir berørt.

Undersøkelsene ble konsentrert om våtmarksfugler

i vid forstand.

Man fant det ikke nodvendig & foreta omfattende tetthetstakseringer av spurvefugl generelt i vassdraget.

Denne delen

av fuglefaunaen antas ikke å avvike fra det som er kjent i
områdene omkring.

I tillegg vet vi lite om hvilke konsekvenser

vannkraftutbygging

har på den terrestriske fuglefauna.

Data om forekomst av våtmarksfugl er samlet inn ved punkttaksering ved hjelp av lydregistrering og ved bruk av kikkert
og teleskop.

I sumpskog og myrområder og langs elver/bekker/

vannkant er det gått linjetaksering.
gir minimumsantall
er til stede.

Disse takseringsmetodene

for hvor mange par av de ulike artene som

- 10 -

Resultater o

diskus'on

Moklebysjoen.

Sjøen har et areal på 2,3 krn2 og ligger ca. 990 m o.h.
Reguleringen på tre meter gjør forholdsvis lite av seg.

Sjøen

fylles raskt opp i løpet av vårflommen, og vassdraget nedover
synes lite påvirket av reguleringen

(Mobk

1982).

Etter de

nye planene vil reguleringshøyden bli ca. 4,5 rn, hvorav noe
er senkning

(Stor-Elvdal Kraftlag

&

Hedmark Energiverk 1982).

Sorn det framgår av tabell l, har man ved MØklebysjøen påvist
det største antall arter våtrnarksfugl innen utbyggingsområdet.
Alle arter av ender

som finnes i området er påvist, med unntak

av stokkand og brunnakke.

På grunn av at alle besøk er gjort

i etableringsfasen omkring og etter isløsning, er ingen reir
eller kull observert, men det er høyst sannsynlig at flere av
artene hekker.
Alle vadefuglarter man kan forvente i dette høydelaget er påvist,
med unntak av brushane.

Denne arten er knyttet til de aller

våteste delene av myrflatene, disse biotopene kan ha gått tapt
eller blitt endret allerede da den nåværende regulering ble
innført.

En annen av de mer krevende artene, myrsnipe,

påvist både i sørenden og nordenden av sjøen i 1982.

ble
Dette er

en art som har en meget sparsom forekomst i Østerdalsfjellene.
Den ble også sett ved Kamphavet like nord for Mklebysjpen.
Sandlo

ble registrert ved Kvannbekkens utlop i nordenden av

sjøen med 3 individer i fluktspill 16.6.1982.
sted i underskelsesomrdet

arten er p&vist.

Dette er eneste
appspurv

har en

solid forekomst rundt sjøen, med ca. 23 syngende hanner
15.6.1982, hvorav minst 15 samlet i en "koloni" på neset på
stsida

av sjen.

Andre våtmarksarter har en forekomst som ikke skiller MØklebysjøen ut fra de andre delområdene.
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Himmelbogen/

Hema

Det er planlagt gravd en ca. 1600 m lang kanal fra PN 064 956
til PN 074 969 som skal føre vann fra Himmelbogenområdet til
øverste del av Skkunddalen.

vre

del av Hemla vil ved dette

bli torrlagt / f& sterkt redusert vannforing.
Området er ikke spesielt godt undersøkt, men synes ikke å
inneholde spesielle ornitologiske kvaliteter sett i forhold
til de nrliggende
(tabell 1).

v&tmarkene Himmelsjen

og Staupsj%en

Den planlagte kanaltraseen ble linjetaksert

16.6.1982 og resultatet er gjengitt i tabell 2.

Ca. en tredje-

del av traseen går gjennom et myrområde, resten gjennom åpen
bjrkedominert

skog.

Forekomsten av troster

vitner om god næringsproduksjon

og serlig tornskate

og gunstig lokalklima, høyden

tatt i betraktning.
De øverste 3 kilometerne av den etter planen tørrlagte Hemla
ble også linjetaksert, og resultatet er framstilt i tabell 3.
Langs deler av strekningen har elva 2-10 m brede vierbelter
langs bredden.

Stilleflytende strekninger har loddrette

bredder og utvider seg flere steder til opptil 8 m brede loner
som er vel egnede tilholdssteder for ender.

Strandsnipe

(2 par og en enkeltfugl) hadde tilhold langs den øvre halvdel
av strekningen hvor elva går i stryk.

Forekomsten av spurve-

fugl viser et normalt bilde for produktiv, høyereliggende
våtmark.

Sokkunddaen/nedre

Den verste

de

av

Sokkunda

delen av S6kkunda nedover Skkunddalen

utbygging få Økt vannmengde.

Trolig kan utvidelse av og

opprensking langs elva komme på tale.
være uventet fattig på våtmarksfugl.

Området viste seg å
Bare såerle

hekkende, men det antas at også enkeltbekkasin
har fast tilhold.

vil ved

Ved brua ovenfor Mklebysetra

ble påvist
og blåstrupe
er krikkand

og kvinand sett like etter isløsning, men det er usikkert om
disse artene hekker i dalen.

- 12 -

Den nederste del av SØkkunda går for en stor del i stryk.
Nederst har elva gravd ut en trang, bratt dal ned mot Glomma.
Av de tre markerte fossefallene er Storfallet det største
med 60-70 meters hoyde.

Sokkunda har gravd ut et strre

canyon-område omkring og nedenfor fossen.
fossekall

Strandsnipe

og

finnes med flere par langs denne nederste delen.

Forekomst av hubro eller klippehekkende rovfugl i canyonen er
ikke kjent, men det er vanskelig å få oversikt over dette
partiet.

Eventuelt tilhold av slike arter vil neppe bli

påvirket av den planlagte utbygging

(Odd R. Fremming pers.

rnedd.).

Kol&smyra

Ifølge opprinnelig utbyggingsplan

(Stor-Elvdal Kraftlag

&

Hedmark Energiverk 1982) skulle en ca. 1200 m lang kanal
graves fra Hesteskobekken og over den nordlige delen av myra
til den ca. 2 km lange bekken som munner ut i Skkunda.

En

kortere kanal i nordvest skulle føre Rogna over i Hesteskobekken.

Pr. februar 1983 meldes det fra Hedmark Energiverk

at man nå snarere satser på alternative kanaler som vil føre
vannet fra nordvestre deler av det utvidede nedbørfeltet
utenom

(Øst for) Kolåsmyra til Kiedalsbekken.

tologisk synspunkt er dette en langtgunstigere

Fra et orniløsning.

Kolåsmyra har 16 arter av våtmarksfugl påvist, hvorav 12
antas & hekke mer eller mindre regelmessig

(tabell 1).

Av de planlagt berørte områdene er det Kolåsmyra som har
flest hekkende arter.
regionen har trane,
Storspove

vipe,

brushane

og svommesnipe

tilhold her.

ble sett i hekketida 1982, Og i 198l hekket hoyst

sannsynlig vierspurv
del.

Av de mer uvanlige hekkeartene i

i sumpskogen langs bekken pa nordstre

- 13 -

Sondre

Eld&a

Dette området er en del av nedbørfeltet til det 10-års
vernede Imsa-vassdraget.

To kanaler

(ca. 100 og 1500 m lange1

skal overføre vannet til øvre del av Rogna.

Området har

ingen sjøer, men en del tjern og store myrarealer.
Forekomsten av våtmarksfugl synes å være konsentrert til
tjernene nord for veien ved Brtne
st.

Ved Bortne ble krikkand,

stokkand,

p&vist ved rask befaring 8.6.1982.
snipe

varslet her.

kvinand

Ogsa gonnstilk

og Zaksand
og glutt-

I kanalområdet vest for tjern 728 m o.h.

ble 2 hanner og et par av krikkand
gluttsnipe

i kanalområdet lenger

g

ble funnet.

Trane

registrert, og et reir av

har tidligere hekket i dette

området, men ble ikke registrert i 1982.

Dette kan imidlertid

skyldes at en eventuell rugende fugl trykte ekstra hardt pga.
det kjølige været, og at observatøren kan ha passert på en
viss avstand.

Artsliste for området, våtmarksfugl
I tabell 1 er satt opp en oversikt over våtmarksartenes

fore-

komst i de planlagte berørte delområdene, i de delvis godt
undersøkte naboområdene og i Imsas store nedbørfelt i nord.
Vitenskapelige

navn og artsrekkefdlge

flger

Ree (1981).

Siden delområdene varierer i areal, høyde og tilbud av de ulike
biotoptyper, vil det ikke være riktig å sammenligne områdenes
verdi direkte ut fra hvor mange arter som hekker eller er påvist.
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Tabell 1. Forekomst av vtmarksfugler i de planlagt berørte delområdene
og i en del naboområder. Tabellen bygger på Maartmann (1979),
Bekken (1982) og Mobæk (1982, 1983) i tillegg til egne
observasjoner.

xx
x

hekker trolig hvert år eller år om annet
sett i hekketida
Or Ader som etter
Mk lebyHimmel- S6ndre
sjen
hogen/
Elda
Hemla

Storlom
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjert.and
Teppand
Bergand
Svartand
Kvinand
Si lanrl
Laksand
Trane
Sandlo
Vipe
Myrsnipe
Brushane
Enkeltbekkasin
Smi spove
St rspove
Glutt snipe
Gronnstilk
Strandsnipe
Svmesnipe

Gavia arctica
Anas penelope
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
ythya
fuligula
A. marila
Melanitta
nigra
Bucephala
clangula
Merg us ser ra tor
M. merganser
Grus grus
Charadrius
hiaticula
Vanellus
vanellus
Calidris
alpina
Phi lomachus
pugnax
Gallinago
gallinago
Numenius
pheopus
N, arquata
Tringa
nebularia
T. glareola
Actitis
hypoleucos
Phalaropus
lobatus
Larus
ridibundus
Het tem3ke
L. canus
Fi sk emke
Sterna
paradisaea
Rødnebbterne
Motacilla
flava thunbergi
Saerle
Fossekall
Cinclus
cinclus
Blastrupe
Luscinia
svecica
Lappspurv
Calcarius
lapponicus
Vierspurv
Emberiza
rustica
Sivspurv
E. schoeniclus
Antall
arter
påvist
Av disse
hekker
troli

lanen
Kollsmyra

blir
berrt
Sok kunddalen/
elvas
nedre
del

Naboområder
Onrade
Himmels)en

Staupsjøen/
Halas 'den

X

X

xx

X

X

XX

X

xx

xx
xx
xx

X

X

xx

X

xx

Skollsjen

xx

xx

xx
xx

X

Hemme1
(Hovda)

X

xx
xx
X

xx
xx
xx
xx

xx

X

X
Xx
Xx

X

X

xx

X

X

X

X

X
X

X

X

xx

xx

xx

xx

X

xx

xx

X

xx

xx

xx

X

xx

xx

xx

X

xx

xx

X

xx
xx

xx
xx

X

X

X

xx

xx
xx

xx
xx
xx

xx

xx

X

xx

xx
X

xx

xx
xx

X

xx

xx

xx

xx
xx

X

xx

xx

X

xx

xx

xx
xx
xx

X

xx
xx

X

X

X

xx

xx

xx
xx
xx
xx

xx

X
X

XX

X

X

xx
xx

xx

xx
xx

xx
xx

xx

Imsa
utenon
s.Eld%a

X

xx

xx

xx
xx

xx
XX

X

XX

X

xx

xx

--------7

xx

XX

XX

5
9

4

X

XX

7

xx

X

Is

9
5

12

11

16

6

12

22
16

Tabell 2. Linjetaksering langs den prosjekterte kanaltraseen fra
Himmelbogen PN 064 956 til Sokkunddalen PN 074 969.
16.6.1982. 850-890 m o.h.
Art
Løvsanger
Såerle
Heipiplerke
Kråke
Bjorkefink
Steinskvett
Tornskate
Gråsisik
Rdvingetrost
Gråtrost
Måltrost
Enkeltbekkasin
12 arter
1600 meter

0-50 m fra
linja
7
7
2

Utenfor
5

2

1
1

4

1

1
2

22
50 minutter

1
1
1
14

2

25
23
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Tabell 3. Linjetaksering langs de 3 øverste kilometrene av den
planlagt tørrlagte Hemla PN 064 956 - 082 937.
16.6.1982. 835-890 m o.h.
Art
Gråtrost
Såerle
Sivspurv
Strandsnipe
Lvsanger
Bjrkefink
Heipiplerke
Rdvingetrost
Gråsisik
Krake
Lirype
Bokfink
Gj6k
13 arter
3000 meter

Arter avs

Elvepåvirket
sone

Utenfor elvepåvirket sone

10
8

4
5

7
5
4
3

1

14

1
1

2
7

2
1
1
1

38

39
90 minutter

esiell interesse i regional sarnmenhen

Bergand Authya

maria

Underskelsesomr&det

av artens utbredelse på Østlandet.
enden av Mklebysjen
på reir i nærheten.
tjrna

l5.6.1982.

ligger p% srgrensa
En hann lå i nord-

Den hadde muligens hunn

Nærmeste kjente hekkeplass er Asdals-

i Ringebu, p% grensa mellom Imsas og Atnas nedbr-

felter (40 km mot nordvest), hvor flere par hekker de
fleste år.

I Atnas store nedbørfelt i nord finnes

utover dette ingen reirfunn de siste tiårene (Haftorn
1971, Opheim 198l og 1982, Bekken 1982, Sonerud 1982).
Svartand Melanitta

nigra

Denne arten har en utbredelse

temmelig lik den forrige.
Himmelsjen,

Skollsjen

Par er sett primo juni både i

og Moklebysjen.

Det er alts&

grunn til & tro at flere par hekker i området.

Ellers

er arten påvist i Tautertjern i Øyer (20 km mot nordvest)
med en engstelig hunn 2.7.1980 og i Asdalstjorna, hvor
arten regnes som fast hekkefugl.

Undersøkelser i Atnas

nedbørfelt har ikke gitt nye funn utover sistnevnte
lokalitet (Haftorn 1971, Maartmann 1979, Opheim 1981 og
1982, Bekken 1982, Sonerud 1982).

- l6

Siland Merge

curator

-

Arten synes & ha en temmelig tynn

forekomst i denne regionen.
enden av Mklebysj6en

To ind. oppholdt seg i nord-

15.6.1982.

Dagen fr

sett i Lyngen (10 km mot nordvest).

ble en hunn

Arten er også sett

i hekketida i Djupen og Goppollvatnet (20 km mot nordvest). P& Atna og Atnsjen ble kull av og til sett fram
til ca. 1955, men nyere data mangler. Fra Imsas nedbørfelt er ingen funn kjent (Opheim 1981 og 1982, Bekken
1982, Sonerud 1982, O.R. Fremming pers.medd.).
Trane Grus grus

Kolåsmyra og myrområde ved s. Eldåa er trolig
årvisse hekkeplasser. Arten ser ikke ut til & vere så
jevnt utbredt i de høyereliggende myrområdene som tidligere antatt.

Trane er sett i hekketida på 2-3 myrer
i Øyerfjellet, og ble registrert 3-4 steder i Atnas ned-

brfelt

i 1978-79.

I Imsas nedborfelt ser det ikke ut

til at arten hekker (Haftorn 1971, Maartmann 1979,
Opheim 1981 og 1982, Bekken 1982, Mobk 1982, Sonerud
1982).
Sandlo Charadrius hiaticula

foretrekker grus- og steinflater.

Ved erosjon i reguleringssonen i magasiner oppstår slike
biotoper. Flate, næringsrike strandområder med nedbrytning av organisk materiale har ofte stor produksjon av
fjærmygg, som er viktig føde for bl.a. sandlo. Reguleringsmagasiner er gjerne ideelle tilholdssteder for arten
(Moksnes 1982). Ved Kvannbekkens utløp i nordenden av
sjøen ble 3 sandlo i fluktspill registrert i 1982.
Den planlagte utvidelsen av reguleringshøyden vil trolig
bedre artens forhold.

En forutsetning for vellykket

hekking er naturligvis at oppfyllingen av magasinet er
fullfrt for egglegging finner sted. Eneste kjente hekkeplass ellers i regionen er Breitjrna i Ringebu, ca. 40 km
mot nordvest (Maartmann 1979, Opheim 198l og 1982, Bekken
1982, Sonerud 1982).
Myrsnipe Calidris alpina

Arten ble påvist i nordenden og sør-

enden av Mklebysjen
med et individ hvert sted.

Ellers er arten påvist ved

Lyngen 10 km mot nordvest, og ved Asdalstjrna

(40 km
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mot nordvest), hvor det så ut til at noen få par hekket
i 1981.

I Atnas store nedbørfelt lenger nord er ikke

arten funnet hekkende i det hele tatt (Opheim 1981 og
1982, Bekken 1982, Sonerud 1982).
I
Brushane Philomachus pugnax

Av de planlagt berørte områdene

er Kolåsmyra årviss hekkeplass, med 4 til 7 spillende
haner (1981-82).

Arten er ikke så sjelden i området som

Haftorn (1971) antyder, eller den har etter hvert
etablert seg på nye steder.

I sør er haner og engstelige

høner sett ved Kroksjøen og Staupsjen,

og i vest og

nordvest er arten påvist ved Helgetjern, Kaldholsætra,
Tittertjrnan

og Lyngen, ca. 7-20 km fra Mklebysjen.

Ved Åsdalstjørna sees opptil 10 spillende haner, og på
Astjrnmyra

i Atnas nedbrfelt

ble l hane og 9 honer

sett i 1978 (Maartmann 1979, Opheim 1981 og 1982,
Bekken 1982, Mobæk 1982, Sonerud 1982).
Lappspurv Calcarius Zapponicus
rundt Mklebysjen,

Arten har en solid forekomst

med ca. 23 syngende hanner 15.6.1982,

hvorav 15 samlet i en "koloni" på neset på østsida av
sjøen.

Arten er ellers registrert med få individer ved

Skollsjen

i nordvest og ved Staupsjen

i s6rost.

I Imsas nedbørfelt ble arten i 1981 funnet i to mindre
områder, mens den i Atnas nedbørfelt karakteriseres som
en jevnt utbredt, men fåtallig hekkefugl.

Undersøkelses-

området utgjør trolig sørgrense for arten (Opheim 198l og
1982, Bekken 1982, Mobk
Vierspurv Emberi3a rustica

1982, Sonerud 1982).

Den l6.6.198l ble minst 2 hanner

observert i sumpskogen langs bekken på nordøstre del av
Kolåsmyra.

Den ene viste tydelig hekkeadferd.

Til tross

for leting i 1982 ble arten ikke påvist i området.
Vierspurven er en art som stiller strenge krav til habitatet.

I de siste 10-15 år ser det ut til at arten er

blitt vanligere i Hedmark, men den er ingen steder tallrik.

Nærmeste funnsteder er Netsjøenområdet ca. 12 km

mot nordst,
(Sonerud

&

og Mesna-omr&det ca. 30 km not srvest
Bekken 1979, Mobæk 1982).

-
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gin ens konsekvenser for fuglefaunaen

Utvidede

re;ueringsgrenser

Moklebysjoen

Ved en utvidet regulering kan det forventes at nringsproduksjonen vil avta.

Ved den nåværende regulering holder fortsatt

en del av bunnvegetasjonen stand, og det er grunn til å tro
at bunndyrfaunaen er artsfattig, med overvekt av fjærmygg og
f&brstemark.

En kt

regulering vil redusere bunnvegetasjon

og -fauna ytterligere.
Mklebysjpen

Bestanden av ender som hekker ved

synes % vere relativt liten, selv om mange arter

er representert.
ventelig avta.

Ved redusert næringstilgang vil bestanden
Et større magasin vil også medføre lengre

oppfyllingstid om våren, slik at sannsynligheten for at eggekull blir påbegynt og senere oversvømmes øker.
For vadefugler vil næringstilgangen ikke nødvendigvis avta.
I reguleringssonen vil ofte fjærmygg i perioder klekkes i
store mengder fra små dammer og grunne områder.

Utvaskingen

langs strendene vil skape gode forhold for sandlo, som allerede finnes ved sjøen.

En ugunstig konsekvens for alle artene

er at de nåværende laveste områdene forsvinner.

Som nevnt for

ender er det også for vadere sannsynlig at en større del av
kullene vil gå tapt.
For insektetende fugler i sjøens omgivelser vil variasjonen i
fden

avta.

I perioder vil det fra en regulert sj6 klekkes

store mengder fjærmygg.

Men totaltilbudet ellers vil ligge

lavere enn før regulering, siden en rekke insekter med larveutvikling i vann faller fra eller avtar i antall.

Selve gravearbeidet er planlagt utført på frossen mark og vil
derfor ikke virke forstyrrende på hekkebestanden.

Ifølge

planene vil kanalene bli 4-7 meter brede ved sommervannstand.
På hver side vil ca. 12 meter brede striper av blottlagt
jordsmonn bli gjenstand for nyetablering av plantesamfunn.

-
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Et slikt nytt landskapselement vil muligens virke positivt
på enkelte arter.

En følsom art som trane vil muligens reagere

negativt på slike inngrep i hekkeområdet.

Arten finnes i

kanalområdet ved søndre Eldåa og på Kolåsrnyra.

Torlagte

deler

av

Sokkunda

og Hemla

Like nedenfor inntaksdammene vil disse åene være tørrlagte når
vårflommen er over.
viss vannstrøm.

Lenger ned vil tilsig etter hvert gi en

Produksjonen av bunndyr vil avta sterkt, og

strekningene vil bli mindre attraktive for vannfugl.
den aktuelle del av Skkunda

Langs

er det bare kjent fossekall og

strandsnipe, mens det langs Hernla også finnes andre vadere,
såerle og ender.
Som ved Mklebysjen

vil omgivelsenes insektetende fugler

f% et redusert tilbud i fde,

siden insekter med akvatisk

larveutvikling vil avta sterkt.

Konklusjon
Skkundas

utvidede nedborfelt ligger i en region hvor kjenn-

skapet til fuglefaunaen må karakteriseres som middels godt.
Ingen truede, sårbare eller spesielt sjeldne arter er påvist
hekkende i området.

Bestanden av ender er artsrik, men det

finnes bare få par av de fleste artene.

Noe lignende gjelder

for vadefugler, hvor bare de artene som finnes i flere våtrnarkstyper er tallrike.

Mest interessante er forekomstene av

myrsnipe og sandlo, som begge hekker ved Mklebysj%en.

En

utvidet reguleringssone vil trolig være en fordel for sandlo,
mens myrsnipe kanskje vil forsvinne ved Økt regulering.
Den mest følsomme av våtrnarksartene, trane, hekker i to
områder som er planlagt berørt av kanalarbeider.

For det ene
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området, Kolåsmyra, er det imidlertid lagt fram et alternativ
som fører vannet nordfra helt utenom myra.

Dette er en stor

fordel sett fra et ornitologisk synspunkt, siden Kolåsmyra
ved siden av Mklebysjen

er det beste fugleomr&det i nedbr-

feltet.
Ut fra en videre naturfaglig og naturvernmessig vurdering er
de sorlige deler av det utvidede nedbrfeltet

en del av et

stort, lite påvirket område som det ville være av stor verdi
% bevare uendret.

Himmelsjen/Staupsjen-omr&det,

som er

vurdert i forbindelse med Verneplan for våtmarksområder og
Verneplan for myrområder i Hedmark, ligger sentralt i dette
arealet.

Trakten synes også å være viktig for villreinen i

regionen.

På bakgrunn av dette ville det være en stor fordel

om de to planlagte kanalene ved Himmelbogen ble tatt ut av
prosjektet.

Hele det utvidede nedbørfeltet inngår videre som

en del av et framtidig leveområde for de store rovdyrene.
De ornitologiske interesser som direkte berøres ved den planlagte utbygging, synes ikke å være tungtveiende, men sett i
et videre perspektiv er altså særlig de sørlige deler av
området av stor verdi å bevare urørt.
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