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FORORD
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Hedmark Energiverk
i forbindelse med utbyggingsplaner for SØkkunda og tilgrensende vassdrag i Østerdalen.

Foruten den botaniske under-

skelsen

for vassdragsreguleringer

har Kontaktutvalget

ansvarlig for parallellundersøkelser
geomorfologi/kvartærgeologi,

stått

innen fagområdene

ferskvannsbiologi og ornitologi.

Feltarbeidet ble foretatt 26.-3l. juli 1982 av cand.agric.
Ole O. Moss og cand.scient. Egil Bendiksen.

Innsamling og

bearbeidelse av kryptogamer og rapportskriving er utført av
Egil Bendiksen.
En spesiell takk rettes til Rolf Y. Berg som stilte til
disposisjon sin feltdagbok fra et besk
Hans Chr. Gjerlaug og Even Hgholen
sine kryptogamlister

i omr&det, til

som stilte til disposisjon

fra Storfallet og til Finn Wischmann for

nyttige diskusjoner og hjelp til bestemmelse av noen karplanter.
Toyen, oktober 1983

Egil Bendiksen
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1. INNLEDNING
1.1. M&lsettina
Formålet med undersøkelsen har vært å gi en oversikt over
flora og vegetasjon langs Skkunda

og tilgrensende vassdrag

- dette som grunnlag for å vurdere hvilke virkninger en eventuell utbygging vil ha for botaniske forhold.

På grunn av den

knappe tida som var til rådighet, må andre mer spesielle
vegetasjonstyper og ytterligere artsrikdom forventes i området.
Dette gjelder spesielt kryptogamer hvor registreringene særlig
ble konsentrert til noen få lokaliteter.

1.2. Historikk
Det aktuelle området har vært lite besøkt av botanikere.
Heiberg

(1978) har inventert Heroladalen og Skkunddalen

forbindelse med verneplan for myrer i Hedmark.

i

Mobæk (1982)

har utført en naturfaglig befaring i området, inklusive
botanikk, en utredning gjort for Hedmark fylke i forbindelse
med kraftutbyggingsplaner.

Forøvrig fins data/innsamlinger

fra bes6k av botanikere som R.Y. Berg, H.C. Gjerlaug,
E Hdgholen og F.C. Srlye.

En botanisk inventering av nedbor-

feltene til Imsa og Trya i forbindelse med 10 års vernede
vassdrag

(Bendiksen

&

Schumacher 1982) omfatter areal som

grenser til og delvis overlapper området i nord.
Tryas nedborfelt ligger Hirkjlen
Mork

&

Heiberg

(1937).

forsksomr&de,

Nord for
underskt

av

- 2 -

2. UNDERSØKELSESOMRÅDET
2.1. Beli

enhet o

to agrafi

Utbyggingsplanene berører fire større nedbørfelter i Østerdalen, alle vestlige sidevassdrag til Glåma.

Disse er,

nevnt fra nord: 1) søndre Eldåa (del av Imsas nedbrfelt),
2) Rogna, 3) Skkunda
berrt

og 4) Hemla (del av Hemla-Hovda).

Mest

blir Sokkunda, som representerer et felt p& 110 km.

De planlagte lokalitetene for magasin og kraftverk ligger i
mellomboreal sone i dette vassdraget.

Hele det berørte området

ligger i Stor-Elvdal kommune (fig. 1).
l're morfologiske reliefftyper

(Rudberg 1968) er representert:

Landet stiger fra Glåma i øst, og det sentrale skogsområdet
består av bølgende åslandskap (type 5 hos Rudberg) med rolige
landformer.

Dalene er hovedsakelig U-daler hvor svære myr-

omr&der utgjor de lavere delene.

Rogna og Skkunda

imidlertid trange gjel ut mot hoveddalfret.

danner

Skkunda

har på

denne strekningen tre markerte fossefall, Kolåsmyrfallet,
Storfallet og Veslefallet.

Storfallet har et samlet fall på

60-70 m over en kort strekning, og dette er uten sammenlikning
det hyeste

i Hedmark iflge

mot Imsas nedbrfelt

Mobek

(1982).

I sr

og spesielt

i nord, dominerer typen premontan region

med relative høydeforskjeller på over 200 meter og mer markerte
dalganger.

De vestre deler utgjøres av fjell med avrundete

former og middels bratte skråninger.
passerer 1100 m.

De høyeste toppene

- 3 -

'ms%
Rognvo.ta
MijJr by

4 okkunda

Mokl

bysjoen

Fig. 1.
Geografisk plassering av undersøkelsesområdet og områdets
viktigste navn.

4 -

-

2.2. Geologi
Framstillingen er hovedsakelig basert på Holmsen & Oftedahl
Nedbørfeltene

(1956), dessuten på egne observasjoner.

ligger innenfor det sentralnorske eokambriske sparagmittområdet.
Berggrunnen er svært ensartet og består nesten utelukkende av
mrk

sparagmitt

Bergartene er skjvet

(Brottumsparagmitt).

til sin nåværende plass fra nordvest eller vestnordvest under
Berget blottes bare over

den kaledonske fjellkjedefoldning.

mindre arealer, spesielt i de høye kollene og i trange elvegjel hvor lsmaterialet er erodert bort. Den morke sparagmitten
er kjennetegnet ved en mellomgrå til mørkgrå farge og
varierer fra sandig til mer skiferaktig.
deling er oftest vanskelig

observere.

rikere karbonatholdige lag i området.

Den primære lagDet fins også

Forøvrig skjærer en

konglomeratsone med sterkt fall gjennom Rognvolas topper, og
på nordsida av kollen fins en mørk leirskifer.
Det meste av området er dekket av tjukke løsmasser.

Store

masser av glasifluvialt materiale har gitt mange spesielle
former, jfr. Bendiksen
omr&det Skkunddalen

&

Schumacher

Spesielt i

er det observert markerte

- Mklebysjen

smeltevannsløp fra avsmeltingstida.
preger hoveddalføret langs Glåma.

(1982).

Fluviale avsetninger
Spesielt skal nevnes de

store glasifluviale avsetningene langs nedre deler av
Skkunda,

med grusvifte ytterst.

Lavalpin sone består for en

stor del av grovt materiale, og blokkhav sees over store
områder.

-

5 -

2.3. Klima
2.5.1

.

Nedbo

Ingen offisiell nedbørstasjon er plassert innenfor området.
Tabell 1 viser middelnedbør for måneder og år for normalperioden 1931-60 for fire nærliggende stasjoner (Norske
Meteorologiske
med hyden

Institutt, upubl.).

Mangel på nedbØrØkning

kan skyldes lokale forhold ved nedbrstasjonene.

Etter isolinjene på kart over normal årsnedbør i Norge
i Skkunda

(Aune ]98l) er nedboren noe hyere
nedbrfelter

enn i nedbrfeltene

og tilgrensende

til Imsa og Trya.

Felles

for stasjonene i tabell 1 er lav vinternedbør, typisk for et
kontinentalt omr@de, og hy
som flge

sommernedbr

med maksimum i juli

av sterk oppvarming, fordampning og hy

konvektiv

nedbr.
Sparsomt snødekke vises også av at de rabbepregete vegetasjonstyper dominerer, mens lesidevegetasjon dekker mindre areal i
alpin sone.
Tabell 1. Nedbrnormaler
skelsesomrdet
Stasjon
Osfallet (Rena)
Koppang (Øyset)
Imsdalen
søre Brekkom

2.3.2.

M o.h.
248
303
641
780

1931-60 for 4 stasjoner i nærheten av under(etter Norske Meterologiske Institutt, upubl.).
J

F

35
26
30
33

25
19
22
23

M

A

M

J

J

A

s

0

N

D Arsnedbr

18 32 37 68 93 75 64 56 49 45
18 29 28 73 101 94 58 44 42 43

20 25 35 80 105 90 63 48 42 40
20 25 35 73 98 88 60 45 42 38

597
575
600
580

Temperatur

Temperaturdata

for tre stasjoner i områdets nærhet er angitt

av Bruun (1967).

Tabell 2 viser middeltemperatur

og år for disse stasjonene.

for måneder

Juli er varmeste måned, mens

januar er kaldest .
Med en vertikal temperatursenking pr. 100 m p& 0,53Cp&

&rsbasisog

0,57°c i juli (Laaksonen 1976), vil Kol&smyras hydeniv
(ca. 600 m) ligge p5 henholdsvis 0,5c
svarende tall for Mklebysjens

og 13,3c,

mens til-

niv? (ca. 1000 m) blir -1,6°c

og 11,0°c for &rsmiddel og julimiddel.

-

Tabell

Temperaturnormaler
skelsesomradets

2.

o.h.
303
262
253

Stasjon
Koppang (Øyset)
Stai
Ytre Rendal

2.3.3.

M

J

-11,2
-10,8
-8,6

6 -

1931-60
for
(etter
nærhet
F

M

-9,0
-8,8
-8,2

-4,2
-4,0
-3,8

A

1,8
1,5
1,9

M

7,8
7,7
7,3

3 stasjoner
Bruun 1967).
J

12,4
12,6
11,8

J

14,8
15,2
14,7

i under-

A

s

12,8 7,9
13, 3 8,3
13,4 8,6

0

2,3
2,8
3,2

N

-3,1
-3,2
-1,5

D

-6,6
-7,4
-5,2

a del

m1

2,1
2,3
2,8

seanitet

Bendiksen

&

Schumacher (1982) har beregnet Conrads kontinentali-

tetsindeks for stasjonen Stai og for høydelaget omkring 800 rn
etter beregnete temperaturverdier her.

Verdiene antyder at

oseaniteten Øker noe i høyereliggende områder - et karakteristisk trekk for kontinentale områder slik som dette (jfr.
Tuhkanen

1980).

2.4. Ve etasjonssonering
Soneinndelingen
Bendiksen
p% omrdet

&

(basert p& Ahti et al. 1968) f0lger

Halvorsen

(1981) hvor viktigste nordiske litteratur

oppsummeres.

Omr&det ligger i sin helhet innenfor

de boreale og alpine soner.
Lavboeal

sone

(begrenset oppad ved øvre forekomst for edle

lauvtrær) er kun representert i dalbunnen ved Glåma med liknende
vegetasjonsforhold
&

Schumacher 1982).

som ved utløpene til Imsa og Trya (Bendiksen
Av mer naturlig vegetasjon fins gråor-

heggeskog og helofyttvegetasjon

langs elva.

Langs bekk ved

Hagen ble alm observert av R.Y. Berg (pers.medd.) i 1977.
Om den var vill eller kulturbetinget var vanskelig å bedømme.
En annen art med srlig
Mellomboreal

sone.

utbredelsesmnster

samme sted var humle.

Øvre grense for gråorskog og nedre grense

for forekomst av ekte alpine arter med unntak av elvestrender
er viktige kriterier for avgrensing av denne sonen oppad.

Sorn

- 7 -

i nedbørfeltene til Imsa og Trya (Bendiksen
1982), fins fjellplanter

&

Schumacher

(både ekte alpine og boreal-alpine)

langt nedover i barskogsregionen langs elvene som følge av
vannspredning av diasporer.
og snsildre

(Care:

(Poa

glauca)

er blant annet observert i Rognas gjel, 495 m,

og ved Storfallet, 400 m.
kvitmjlke

Fjellsyre, blårapp

I Ragnas gjel vokser dessuten

og fjellstjerneblom, og ved Storfallet svartstarr

atrata).

Kvann er vanlig helt ned til Glåma.

Videre

skal nevnes fjellmarikåpe, setermjØlke, fjellforglemmegei,
fjelltimotei, flekkmure, stjernesildre og fjellfiol.

Skogburkne

og strutseving synes å være gode indikatorarter for å beskrive
grensa oppad.
Gråor-heggeskog danner soner langs de større elvene og er
særlig velutviklet i de nedre delene.
grana de fleste steder.

Av bartrærne dominerer

Relativt sett synes furuskogene å

være noe sparsommere representert enn i nedbørfeltene til
Imsa og Trya lenger nord.
Med høyden fås etter hvert glissen, seintvoksende granskog med
Økende innslag av bjørk.

Det er en helt gradvis overgang

mellom gran- og bjrkedominans.
øvre deler av sonen.

Myrarealet ker

sterkt mot de

Grensa mellom mellomboreal og hØgboreal

sone er omkring 800 m.
Hogboreal

sone

strekker seg opp til den klimatiske skoggrensa,

som er linjen mellom skogens øvre utposter (Aas 1969}.
I undersøkelsesområdet

karakteriseres sonen gjerne av et

150-200 m bredt belte dominert av bjrk,

men bartrer flger

med helt opp som enkeltindivider og mindre grupper.
av Skkunddalen

er forholdet mer komplisert.

dominerer hele dalbunnen
Mklebyskarven
bredt belte.

I deler

Kroket fjellbjrk

(ca. 800 m), men i lia opp mot

vokser sammenhengende granskog i et ca. 100 meter
På vestsida av dalen mot Graslifjellet fins

arealer av urskogspreget granskog med eldgamle og tjukkstarnmete
lurvegraner.

verst

flger

et belte dominert av bjrk.

-
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Høyereliggende koller kan ha trebart topplatå selv om dette
ligger lavere enn normal skoggrense (jfr. kollefenomenet
omtalt av Kielland-Lund (198la:47)). Arsaken er de svært
eksponerte forholdene (jfr. Mork 1968:489).
danner gjerne granskogen tregrensa.

Et eksempel er Rognvola

hvor skogen også stanger mot rasmark.
optimale forhold i hydeintervallet
og store deler av hgboreal

Slike steder

Myrdannelse synes å ha

800-900 mi

sone utgjres

disse traktene,

av svere myrkom-

plekser.
Grensa mellom hØgboreal og lavalpin sone er omkring 950 m.
Lavalpin

sone,

kjennetegnet ved forekomst av blåbærdominert

hei, utgjør hele områdets fjellareal.

Lav- og kreklingdominert

rishei dominerer, ofte med et velutviklet busksjikt av einer
og dvergbjrk.

2.5. Kulturoåvirknin
Setring - beitetrykk.
store områder.

Vegetasjonen synes beitepåvirket over

Finnskjeggmark dekker betydelig areal flere

steder, blant annet som åpne sletter i bjørkeskogen i Skkunddalen og som hei ved Mklebysjen.

Hva som er naturlig

finnskjegghei og finnskjeggbjrkeskog

og hva som skyldes

beitepåvirkning, er imidlertid vanskelig å avgjøre.
gangen til Skkunddalen

ligger ei stor setergrend, Mkleby-

setra, i dag i bruk mest som hyttegrend.
Skkunddalen

Ved inn-

I myrområdene

- Hemla ble observert rikelig med spor av rein.

Hogst drives bare i de nedre deler hvor flere nye skogsbilveger
er bygd de seinere åra.
ikke i dag.

I de høyereliggende deler hogges det

I østre deler av Mklebyskarven

gammel stripehogst.

er rester etter

I Rogna sørøst for Bergebua fins rester

av en flotningsdam og tmmerforbygning

gjennom det trange

-

gjelet nedenfor.

9 -

Rester etter fløtningsdam fins også sør

for Fagertilåsen.
Under Storfallet ligger et lite kraftverk fra 1915 med inntaksdam ovenfor fossen, som i tørre perioder langt på vei er tørrlagt (Mobek 1982).

Mklebysjen

er regulert 3 m.
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3. MATERIALE OG METODER
Artsliste er med få unntak satt opp på grunnlag av egne
registreringer og artslister stilt til disposisjon av Rolf

Y. Berg, Hans Chr. Gjerlaug og Even Høgholen. Det er benyttet
data fra Flora-Atlas-komiteens kartotek ved Botanisk Museum,
Oslo, og herbariemateriale i Oslo er gjennomgått.
Langs vassdrag og kanaltraseer ble vegetasjonstypene beskrevet
og artene registrert ved krysslister.
ruteanalyser.

Tida tillot ikke å foreta

Mer inngående analyser av moser og lav ble tatt

på lokalitetene Storfallet og Kolåsmyra og langs Rogna, nedre
del.

Krysslister fra disse lokalitetene kombinert med en full-

stendig artsliste for området er gitt i tabell 4.

Interes-

sante arter og arter som ikke lot seg bestemme i felt, ble
samlet inn.
kryptogamer

Det ble tatt belegg av 32 karplanter og ca. 200
(belagt ved Botanisk Museum, Oslo).

Nomenklatur

Karplanter: Lid (1974), med unntak av fjellkrekling, her oppfort som underart av vanlig krekling, Empetrum
nigrum

ssp. hermaphoditum

oppfrt

som A.

vulgaris

og Alchemilla-artene
coll. unntatt A.

alpina.

Blad-, sot- og torvmoser: Corley et al. (1981), Sphagnum
angustifolium

i S.

(delvis) og S.

flecuosum

Levermoser: Grolle

er inkludert

s. lat.

(1976).

Lav: Krog et al. l1980. Cystocoleus
et al.

fallax

(1980).

ebeneus

fdlger Hawksworth
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4. FLORA OG PLANTEGEOGRAFI
4.1. Innledning
Det er tilsammen funnet 552 arter i området.

Av disse er 267

karplanter inkludert 39 antropokorer og 285 moser og lav.
Ved å gruppere artene i plantegeografiske elementer ut fra
deres utbredelse i Fennoskandia, kan en foreta en plantegeografisk omr&devurdering.
Bendiksen

&

Halvorsen

Inndelingen som gis her, fdlger

(1981) og baserer seg på utbredelsesdata

i en rekke arbeider oppsummert hos Bendiksen & Schumacher
(1982).

Artene er inndelt i 5 hovedelementer: vestlig, sørlig,

srstlig,

stlig

og alpint element.

Finere inndeling av

elementene er ikke foretatt i dette kapittel, men symboler for
tilhørighet i mindre grupper er angitt i den totale artslista
(tabell 4).
(1981).

Definisjoner henvises til Bendiksen

&

Halvorsen

For moser og lav foreligger få og til dels usikre

utbredelsesdata og grupperingen er provisorisk.

Fordelingen

av arter på ulike floraelementer er angitt i tabell 3.
Tabell

3. Fordeling av arter på ulike floraelementer.
Plantegeografisk
element
Vestlig
Sorlig
Srstlig
Østlig
Alpint

4.2. Vestli

Karplanter
0
7

8

13

43

Antall arter
Moser
Lav
1
0
2
0
0
0
1
0
6
4

Totalt
1
9

8
14
53

element

Dette elementet omfatter de fleste arter som vanligvis betegnes
som (sub)atlantiske og (sub)oseaniske.

Det er arter som har

sitt tyngdepunkt i et belte langs kysten.
Rhabdoweisia

crispata

Bare mosen

(ett funn, Storfallet) faller innunder

- 12 -

her.

To arter som har sitt optimum i mer kystnære strøk, er

skrubber (Conus

suecica)

begge funnet bare en gang.
element av Bendiksen

&

rd

og

muslingmose

(Mylia

tayorii),

Sistnevnte er ført til vestlig

Schumacher

(1982).

Skrubbær ble funnet i blåbær-blålynghei på en nordstvendt
flekk i Storbekkfjellet mot Saubua.

Arten ble ikke observert

i nedbørfeltene til Imsa og Trya i 1981.

RØs muslingmose

vokser relativt rikelig på en skyggefull bergvegg ved Storfallet.
Musemose

(Isothecium

myosuoides)

som ble funnet ved Storfallet,

forekommer sparsomt i de kontinentale deler av landet (Størmer
1969).

4.3. Srlig

element

Både en nedre temperaturgrense om vinteren og krav til relativt
høy sommertemperatur er faktorer som bestemmer artenes
utbredelse i dette elementet.
mot hyere

Artene avtar nordover og opp

soner.

De få sørlige artene som ble observert i området, er alle
sørlig av svakeste kategori.

For arter med en slik utbredelse

er trolig sommertemperaturen viktigste faktor; de har en
modningsgrense

(Lye 1967).

Karplanter funnet i naturlig vegetasjon er trollurt (Circaea
alpina),

bekkestjerneblom

veronika

(Veronica

(Stellaria

chamaedrys).

alsine)

og tveskjegg-

Trollurt vokser på berghylle

i Storfallet rett ved kraftstasjonen og under Kolåsfallet.
Tveskjeggveronika

og bekkestjerneblom ble begge funnet få

ganger, sistnevnte blant annet i kilde i Skkunddalen,
o.h., i hØgboreal sone.
(UZmus glabra)

I tillegg kommer eventuelt alm

og humle (Humulus

lupulus)

se kap. 2.4).

840 m
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Gjeldkarve (Pimpinella

saxifraga)

har sørlig utbredelse, men

er i området bare funnet på kulturbetinget mark ved Mkleby.
Her ble ogs% hundegras (Dactylis
elvegrus i Rogna rett fr
(Epilobium

adenocaulon)

glomeata)

observert.

P&

utl@pet vokser amerikamjlke
som er i rask spredning (Lye 1965,

Hovda 1973) og ennå har en sørlig utbredelse i Norge.

Fram

til 1972 var den på Østlandet bare registrert nord til Mjøsa
(Hovda 1973), men er siden belagt fra Trysil og Åmot.

Funnet

fra Stor-Elvdal er det nordligste som er rapportert fra Østlandet til nå.
Babula

convoluta

som ble funnet ved Rogna, er en lavlandsmose

som er sparsom i indre strøk.

Stripemose (Diplophyllum

albicans)

angis av Jørgensen (1934) som svært sjelden i innlandet.

Arten

ble funnet sparsomt på bergvegg ved Storfallet sammen med
D.

taxifolium.

4.4. Srstli

element

Elementet omfatter arter med srstlig
spesielle temperaturkrav.

utbredelsesmnster

og

For arter med relativt vid utbred-

else synes høy sommertemperatur

vaere viktigste betingelse

(jfr. Lye 1967).
De mest utpreget sørøstlige artene i området er bekkekarse
(Cardamine
(Poa

amara),

remota).

leddved (Lonicera

xylosteum)

og storrapp

Storrapp ble funnet flere steder i hogstaude-

vegetasjon i oversvommingssonen langs bekker og elver.
Sprikevasshr

(Callitriche

thyrsiflora),

fingerstarr (Carex

(C. dianda)

cophocarpa),
digitata)

gulldusk (Lysimachia
og kjevlestarr

har noe videre sørøstlig utbredelse.

Sistnevnte

ble funnet en gang, midt i planlagt kanaltras€ st

for Sondre

Eldåa, 720 m o.h.
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4.5. Østli

element

Her inngår arter som har utbredelsesgrense mot vest og sørvest
og som synes å kreve et mer eller mindre kontinentalt klima.
Hele l4 arter med stlig
Sterkest stlig

utbredelsesmnster
(Pedicularis

er kongsspir

som ble funnet på intermediær

ble observert.
sceptrum-carolinum)

bakkemyr i lavalpin sone ved

Mklebysjen,

1020 m o.h. og på strandparti på toppen av

Kolåsfallet.

I samme gruppe kommer gul parasollmose

luteum).

kjeden

(Splachnum

En annen art som med få unntak vokser øst for fjell(jfr. Berthelsen 1981), er den sjeldne skogstgras

(Glyceria

ithuanica).

Denne ble funnet langs Rogna sr6st

for Bergebua, 500 m o.h.
i Norge.

Dette er høyeste registrerte lokalitet

Her ble observert 4-5 eksemplarer i skyggefull,

frodig flommarksskog dominert av gråor.
en nedlagt fldtningsdam hvor vannet br

Lokaliteten ligger ved
ha st&tt l/2-l m hyere

enn sitt nåværende nivå større deler av vekstsesongen.

Skog-

søtgraset kan ha kommet inn sekundært ved at en ny nisje er
blitt frigjort.

Spredning med fugl fra en annen lokalitet i

Østerdalen er en mulighet
dde

tjafser av elvemose

(jfr. Berthelsen 1981).
(Fontinalis

Rikelig med

spp.) i buskene omkring

viste at området ligger under høyeste flomvannstand også i dag.
Arten har sin hovedtyngde fra Mjøsbygdene og et stykke oppover
Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Nærmeste kjente lokalitet er ved

Evenstad, Glåma.
De fleste andre østlige artene fins også vest for vannskillet.
Huldregras

(Cinna

latifolia)

ble funnet like ved Skkunda

kulturpåvirket gråor-heggeskog rett nedenfor riksveien
Østerdalen.

i

(Hagen),

Arten tilhører en liten gruppe østlige arter som

vokser i skyggefulle kløfter og elvegjel
hvis plantegeografiske

("huldreplanter") og

årsaksforhold er uklare.

Lokalitets-

liste hos Berg (1965) og kontroll med nyere data ved Botanisk
Museum, Oslo, viser at lokaliteten ved Skkunda
Nubbestarr

(Carex

Zoliacea)

er ny.

ble funnet noen steder i mellom-

boreal sone, og den mer nordstlige

smarrkvein

(Calamagrostis
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neglecta)

er en relativt vanlig art på -myrene i området.

andre artene i denne gruppen er tyrihjelm
nale),

vassreverumpe

(Carec

chodorrhiza),

abies),

myrrapp

(AZopecurus

og sivblom (Scheuchzeria
aqvatilis)

aequalis),

tysbast (Daphne
(Poa palustris),

(Aconitum

septentrio-

strengstarr

mezereum),

gran (Picea

istervier (Salix

palustris).

De

pentandra)
(Care

Nordlandsstarr

har en klart nordøstlig utbredelse.

Denne er

vanlig nederst mot Glåma.

4.6. Al int element
Dette elementet inneholder flest arter i området.

Noen av dem

er funnet langs elvene langt ned i mellomboreal sone:
Foruten de som er nevnt i kap. 2.4 skal nevnes mosen Tayloria
Zingulata

som ble funnet et par steder ved Storfallet.

Av de

strengt alpine artene dominerer slike som er vidt utbredt på
(Alchemilla

fattig grunn i fjellkjeden, f.eks. fjellmarikpe
alpina),
(Gnaphalium

mosene.

fjelljamne

(Lycopodium

supinum)

alpinum),

dverggråurt

og lyngarter, dessuten de typiske snøleie-

Borealalpine arter, slike som hovedsakelig har tyngde-

punkt i fjellet, men som også fins nedover i barskogssonene,
er blant annet representert ved hgstaudearter

som setergråurt

(Gnaphalium

og vierarter som

norvegicum),

lappvier (Salix

turt (Lactuca

lapponum)

sentriske/disjunkte

og slvvier

alpina)
(S.

glauca).

Ingen

arter ble funnet.

Noen sjeldnere mosearter skal nevnes spesielt.

Plagiobryum

zierii,

svert typisk med sine lange kapsler, ble funnet i bergsprekk ved Storfallet. Den er tidligere funnet i Hedmark ved
Tayloria

Rena (197l, Hgholen).

hyppigst i fjellbjrkeskogen
ett sted ved Storfallet.

splachnodes

(Frisvoll 1978), ble registrert

Tvebladmosen

er funnet ved Storfallet av Hgholen.
subalpin av Jorgensen

(l934).

som forekommer

Scapania

crassiretis

Arten betegnes som
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4.7. De ulike elementenes betydning i undersøkelsesområdet
Områdets kontinentale karakter vises av det betydelige innslaget av stlige

arter.

Hydeniv&et

illustreres ved f&

sørlige arter og mange alpine arter til tross for at de
alpine deler ble drlig

undersdkt.

Det mye hoyere artsantall

i nedbørfeltene til Imsa og Trya (Bendiksen

&

Schumacher 1982)

skyldes først og fremst mange flere alpine arter på grunn av
de rike plantefjellene som fins der.
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5. VEGETASJON
5.1. Innledning
En generell presentasjon av vegetasjonstypene gis i kap. 5,
mens de ulike delområdene er behandlet nærmere i kap. 6.
Elve- og bergveggvegetasjon
kap. 5 og 6.

er bare behandlet i henholdsvis

Tørr til middels fuktig boreal og alpin fast-

marksvegetasjon

er svært lik for dette området og nedbørfeltene

til Imsa og Trya, og er derfor lettere behandlet her.
Beskrivelsen av fastmarkstypene tar utgangspunkt i et seriesystem grunnet på økologiske gradienter utarbeidet av Halvorsen
&

Bendiksen

Schumacher

(1984).

Dette er enkelt skissert hos Bendiksen &

(1982).

Sammenlikninger med tidligere vegetasjonsarbeider

er hoved-

sakelig begrenset til undersøkelser foretatt i området
Gudbrandsdalen

- Østerdalen.

henvises til Bendiksen

&

For de nevnte fastmarkstyper

Schumacher (1982).

5.2. Fatti

sko sve etas'on

Lavfuruskog

dekker en del areal, særlig på grov morene i de

nedre delene av vassdragene.

På stupkantene over Ragnas gjel

sees en svært fin sanering over en lang strekning.

Ytre del

av stupkanten utgjøres av lysåpen lavfuruskog som sanerer
over i lyngfuruskog på litt dypere jord innenfor.
avløses igjen av blåbærgranskog.
kvitkrull

(Cladonia
(Dicanum

sigdmoser
(Cetraria

nivalis)

boreal sone.

stellaris),

Denne

Lavfuruskogen domineres av
men ogs@ andre reinlaver og

spp.) kan være vanlige.

Gulskinn

kommer inn tilfeldig i øvre del av mellom-

Eneste feltsjiktarter av betydning er røsslyng,

fjellkrekling og tyttebr.

Lavbjrkeskog

er uten betydning i

området, men er observert fragmentarisk langs veien til
Mklebysjen.

- 18 -

Lyngfuruskog

dekker store arealer der fuktighetsforholdene er

noe gunstigere enn for lavfuruskogen.

På de mektige løs-

massene ned mot Østerdalen, blant annet omkring Skkundas
nedre deler, fins velutviklete furumoer karakterisert av
tyttebær, blåbær, vanlig sigdmose (Dicranum

scoparium),

mose (Pleurozum

("bærlyng-

scheberi)

barblandingskog").

og reinlavarter

Med høyden fås gradvis mer innslag av

røsslyng, skinntryte, skjeggmoser
islandslav

furu-

(Cetraia

islandica),

("rsslyng-skinntrytefuruskog").

(Babilophozia

spp.) og

dessuten gran og bjrk
Skogtypen fins her ofte som

små øyer og fastmarksstriper mellom ulike deler av større myrkompleks, ofte med jevn overgang til myra via furumyrskog.
Lyngbjrkeskog

i hgboreal

dessuten kommer dvergbjrk
Blåbærgranskog

sone er sterkt dominert av rsslyng,
inn som en vanlig art.

dominerer store arealer med bedre fuktighets-

tilgang, dels som den artsfattige typen typisk for Imsa-Tryavassdragene

(Bendiksen

blåbær og etasjemose
av fjrmose
acticum),

(Ptilium

&

Schumacher 1982) med dominans av

(Hyocomium

splendens)

crista-castrensis)

og rikelig innslag
og storvrenge

(Vephroma

dels som en noe mer artsrik type med linnea, hår-

frytle, strid kråkefot, engmarimjelle og skogstjerne.

Den

siste utformingen framtrer oftere i hellende terreng og kan
synes å kreve bedre fuktighetsforhold. Det er den mest artsrike
typen som vanligvis danner undervegetasjonen
Her er også blålyng og einer vanlige.

i hgboreal

sone.

Det er bemerkelsesverdig

at vi i det hele tatt ikke fant einer under ca. 700 m o.h.
Storbregnedominert
betydning.

skog er som i Imsa-Trya-vassdragene

I Skkunddalen

fins sm& bjrkeskogspartier

vierkratt og fjellburkne som dominant i feltsjiktet.

uten
med lapp-
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5.3. Rik sko sve etasjon
5.3.1.

-

Lagurtgranskog

l&gurtbjorkeskog

Lågurtgranskogen dekker bare små arealer og ble spesielt
observert langs nedre deler av Skkunda
hØgstaudegranskogen
lia innenfor.

i en sone mellom

på sletta langs elva og lyngfuruskogen i

Fattig utforming domineres av blåbær og fugle-

telg, og foruten blåbærgranskogsartene
og gaukesyre vanlige.

er skogsveve, hengeaks

Dessuten fins spredt, men konstant arter

som markjordbær, teiebær og legeveronika.
(Dicranum

neres av blanksigdmose
comium

mose

splendens),
(R.

typer.

majus)

og etasjemose

men Rhytidiadelphus

triquetrus)

Bunnsjiktet domi-

subpinnatus

er også til stede.

(Hylo-

og kranse-

Det fins også artsrike

Ett område er sterkt dominert av teiebær med linnea og

maiblom som subdominanter og kransemose som vanlig.
ingen mot hgstaudegranskog
staudene som kommer inn.

er tyrihjelm den frste
I hgboreal

I sonerav hog-

sone fins l&gurtbjrkeskog

av samme type som beskrevet av Bendiksen

&

Schumacher

(1982)

fra Imsa-Trya-vassdragene.

5.3.2.

Hogstaudedominete

Hgstaudegranskog

gran-

og bjokeskoger

er vidt utbredt, særlig som soner innenfor

gråorbeltene langs rolige elvepartier, men også i søkk og
konkave partier med jevnt tilsig av oksygenrikt grunnvann.
Det er jevne overganger mot gråor-heggeskog og gransumpskog.
Typen er svært artsrik, og av de viktigste høgstaudene skal
nevnes tyrihjelm, skogrrkvein,

slvbunke,

mjdurt,

skog-

storkenebb, enghumleblom, turt, engsoleie, skogstjerneblom og
vendelrot.

Storrapp

(Poa remota)

er vanlig langs elvene.
moser

(Brachythecium

Kvann

Bunnsjiktet er ofte preget av lund-

spp.) og fagermoser (Mnium

Typen svarer til Melico-Piceetum
hos Kielland-Lund

forekommer tilfeldig.

(1973, 1981b).

aconitetosum

(=

s.lat.).
athyrietosum)

-

I

hgboreal

20
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sone er hgstaudebjrkeskog

rikelig utbredt, ofte

som frodige enger og vierkratt i soner langs elvene, f.eks. i
Skkunddalen.

De frodigste typene er ofte sterkt preget av

lappvier og tyrihjelm.

Turt inngår ofte rikelig.

artene fra hgstaudegranskogen

Foruten

skal også nevnes kvitsoleie og

myskegras som inngår mer spredt.

I østhellinga av Grasli-

fjellet fins frodige hgstaudeskoger

over strre

arealer.

Typen svarer til Betuleturn geraniosum subalpinum hos Nordhagen
(1943) og vier hgstaudefjellbjrkeskog

5.3.3.

hos Hesjedal

(1973).

Gr%or-heggeskog

Gråordominerte skoger med innslag av hegg og andre lauvtrær
dekker mesteparten av arealet utenom kulturmarka i dalbunnen
ved Glåma, men grad av kulturpåvirknins er ofte vanskelig å
avgjøre.

Samme type fins også rikelig oppover langs elvene i

mellomboreal sone i et belte utenfor hgstaudegranskogen,
den glir jevnt over i.
trekk.

som

Denne saneringen er et gjennomgående

Feltsjiktsammensetningen er overraskende lik i gråor-

skogen og granskogen.

Nitrofile arter som stornesle er typisk

for oreskogen, og arealer dominert av strutseving er også
vanligst her.

Hgstaudene

forvrig

er de samme.

Det er

imidlertid klare Økologiske forskjeller som betinger tresjiktsdifferensieringen:

Oreskogssonen er periodevis oversvømmet og

er oppdelt av temporære elveløp.

Sammenliknet med Kielland-Lund

(1973, 1981b) har mesteparten av gråorskogsarealet

sterkest

affinitet til Alno-Prunetum, mens overganger mot gransumpskog
har mye til felles med Calamagrostio-Salicetum

pentandrae.
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5.4. S esielle sko t
5.4.1.

Gransumpskog

er
- bj@0rkesumpskog

Denne typen opptrer i myrkanter, ved elvestrender og på dårlig
drenert mark forøvrig, ofte i forbindelse med høgstaudeskoger.
Viktigste dominanter er skogsnelle og molte med grantorvmose
(Sphagnum
commune)

girgensohnii)

og vanlig bjrnemose

i bunnsjiktet.

Skogrrkvein,

blåbærgranskogsartene er ofte vanlige.
ganske stor.

(Polytrichum

fugletelg, gaukesyre og
Artsrikdommen kan være

Av karakteristiske innslag skal nevnes hekke-

karse, gråstarr (Carex

canescens),

nubbestarr (C. loliacea),

korallrot, sumphaukeskjegg, flekkmarihand, småtveblad, hengeving
og Pellia

sp-

På spesielt fuktig grunn kan observeres svært

tette skogsnellebestand med rikelig innslag av skogstjerne
(Trientalis

europaea)

i ren bestand.
og myrfiol (V.

og med spriketorvmose (Sphagnum

Maigull, myrmaure, stor myrfiol (Viola
palustris)

squarrosum)
epipsila)

er vanlige på overgangen mot

higstaudetyper.
Gransumpskogen tilsvarer Chamaemoro-Piceetum (Kielland-Lund
1973, 1981b).

I hgboreal

sone fås tilsvarende bjrkesumpskog

med et stort sett uendret artsinventar i feltsjiktet.
sjonstypen er vanlig i Skkunddalen

Vegeta-

hvor skogsnelle og molte

ofte veksler med hensyn til dominans.

5.4.2.

Finnskjeggbi0keskog

Åpne partier i bjørkeskogen med finnskjeggdominans er en av
de vanligste fastmarkstypene i f.eks. Skkunddalen

og er av

samme type som i nedbørfeltene til Imsa og Trya (Bendiksen
Schumacher 1982).

Typen er trolig delvis beitebetinget.

&

-

5.4.3.

Rik
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sumpskog

En svært spesiell type dekker et stort areal med ca. 15?
helning i Graslifjellets østside.

Bjørketrærne er kraftige,

og det er konstant overrisling av hele arealet, ikke bare i
fordypninger.

Store deler er konstant neddykket.

Lappvier

danner busksjikt, mens feltsjiktet er sterkt dominert av
myrhatt.

Andre dominanter er stolpestarr

skogrrkvein,
(Achemilla

(Carex

juncella)

og

mens vanlige arter forøvrig er marikåpe
vulgaris

coll.), slvbunkeog

myrmaure.

Bunnsjiktet

er oftest manglende, men det fins spredte partier med skartorvmose (Sphagnum

riparium).

5.5. Alpin vegetasjon
Fjellvegetasjonen

domineres av fattige typer.

Vindlavhei,

som preges av hardføre lyng, vindlaver

ochroleuca,

Cetraria

cucullata,

C. nivalis

(Aectoria

etc.) og reinlaver,

fins flekkvis på de mest eksponerte stedene.

Slike steder

preges imidlertid av blokkmark i deler av området og gjør
vegetasjonstypen

sjeldnere enn i nedbørfeltene nordafor.

Krekling-reinlavhei,

dels med kratt av dvergbjrk

er vanligste lavalpine type.

og einer,

Fjellkrekling dominerer felt-

sjiktet, mens bunnsjiktet er dominert av reinlaver og islandslav (Cetraria

islandica).

Blåbær-blålynghei,

dels krattbevokst, er vanlig i lesidene.

Blåbær dominerer, mens blålyng og smyle også er viktige i feltsjiktet.

Viktige bunnsjiktarter er vanlig sigdmose (Dicanum

scopaium),

lav (Cetraria

lys skjeggmose (Barbi
islandica).

ophozia

floerkei)

og islands-
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Finnskjegghei

dominert av finnskjegg og smyle med busksjikt

av einer er ofte vanlig i grunne forsenkninger.

Andre vik-

tige arter er fjellmarikåpe, gulaks, seterstarr (Carex
brunnescens),

fjellsveve, seterfrytle, gullris og islandslav

(Cetaia

islandica).

Ekstreme

lp.

Noe av grasheia er nok sekundær.

snøleietyper

er funnet i bunnen av store smeltevanns-

Musoresnleier

er ikke observert, men mosesnleier

Disse er dominert dels av snsigdmose
snbjprnemose

(Polytrichum

secangulare)

(Kiaeria

starkei),

fins.
dels

og med rikelig innslag

av levermoser.
Storbregneeng

med fjellburkne og matsyre fins fragmentarisk,

mens vier-hogstaudeeng

er videre utbredt.

5.6. Myr
Det er foretatt flere myrundersøkelser
ende strøk, f.eks. Resvoll-Holmsen

i Østerdalen og tilgrens-

(1920), Mork

&

Heiberg

(1937), Dahl (1957), Gjerlaug (1973), Galten (1977) og Volden
(1977), dessuten A. Moen (1970) i forbindelse med Naturvernområdets landsplan for myrreservater, som ikke berører området.
Terminologi følger stort sett A. Moen (1973a) og Moen
Pedersen

6.6.1.
5.6.1.1.

&

(1981).

Inndeling
Ombrotrof

i myrtyper

(hydrologiske

typer)

myr

a) Planmyr dekker mesteparten av det ombrotrofe myrarealet
da hvelvingen er ubetydelig, og klimaet for kjlig
dannet myr som kan klassifiseres som hgmyr.

til & f&

Minerotrofe

elementer opptrer ofte i lavere partier eller i kantsoner, men
kan visse steder mangle helt.

Planmyr er vanlig i nedbørfeltene.
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b) Blandingsmyr.

-

Strengblandin sm r som utgjøres av ombrotrofe

strenger i veksling med flarker, er i velutviklet utforming
kun observert i SØkkunddalen

(780 m o.h.) og er dessuten

rapportert fra Hemladalen av Heiberg (1978) (830-900 m o.h.).
Overganger fra strengmyr hvor strengene delvis har vokst seg
opp til ombrotrofi, fins på Kolåsmyra.

Øyblandingsmyr med

ombrotrofe tuer på ellers minerotrof myr er observert flere
steder.

5.6.1.2.

Minerotrof

myr

a) Flatmyr, minerogen myr uten eller med ubetydelig helning,
er vanlig i området både i form av topogen og limnogen myr.
b) Bakkemyr

(helning >3).

Store deler av myrarealet star p%

overgangen mellom flatmyr og svakt hellende bakkemyr.

Bakke-

myrarealet Øker med høyden på grunn av Økt humiditet, og også
helningen ker.
hgboreal

Store omr@der med bakkemyr over 1°

fins i

sone, f.eks. i Skkunddalen.

c) Strengmyr, dvs. at både strenger og flarker er minerotrofe,
er observert noen få steder.

I kanaltraseen Sondre Elda

Rogna fins strengmyrmed svært lave strenger.
markerte strenger og dels vegetasjonslse

-

Et parti med

flarker fins på

Kolåsmyra.
d) Kildemyr.

Kilder fins rikelig blant annet langs Sokkundas

øvre deler, men også i tilknytning til myr i mellomboreal sone.

5.6.2.

Inndeling

5.6.2.1.

Ombotrof

etter

vegetasjonen

mgr

Ombrotrof myr er myr uten påvirkning av geogent vann hvor
grunnvannet kun stammer fra nedbøren.
nerer.
torvmose

Tuer og fastmatter domi-

Røsslyng, fjellkrekling, torvull, skinntryte, rust(Sphagnum

fuscum)

og rødtorvmose

(S.

rubellum)

er
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viktige arter på tuene.

Røsslyng kan være viktig i de lavere

deler, men i høyden overtar fjellkrekling.

Generelt synes å

gjelde at fjellkrekling overtar tuedominansen for røsslyng i
kontinentale strk
forsvinner

og at dvergbjrk

kommer inn der rsslyng

(jfr. Dahl 1957:246, Volden 1977:75).

Regressive

tuer karakteriseres av reinlaver og andre Cladonia-arter,
myrsigdmose

(Dicranum

filtbjrnemose

undulatum),

(Polytrichum

furumose (Pleurozium

strictum)

partier dominert av bjnnskjegg

m.fl.

er vanlig.

schreberi),

Store fastmatteKvitlyng, torvull

og tranebær er vanlige på både tue, fastmatte og mykmatte.
Furu og dvergbjrk

kan inng&.

Svært iøynefallende, men vanskelig å finne beskrevet fra sørNorge, er en type sterkt dominert av dvergbjørk og engmarimjelle
og forøvrig kjennetegnet ved de vanlige ombrotrofe artene.
Utformingen synes vanlig og beskrives senere fra Kolåsmyra,
SØkkunddalen og Mklebysjen

(kap. 6).

fra Skarvmyra, Trya (Bendiksen

&

Den er også beskrevet

Schumacher 1982).

Engmari-

mjelle hevdes & kunne vokse ombrotroft av A. Moen (1973b) og
Moen

&

Wischmann

for diskusjon

5.6.2.2.

(1972), men artens Økologi kan være gjenstand

(Rune Halvorsen, pers.komm.).

Fattigmyr

Fattig minerotrof myr utgjør mesteparten av myrarealet i
området, og omfatter varierende vegetasjonstyper.

På tue og

høy fastmatte dominerer ofte bjønnskjegg og torvull med blant
annet rdtorvmose

(Sphagnum

rubellum)

i bunnen.

Strre

arealer

vil kunne diskuteres med hensyn til ombrotrofi - minerotrofi.
En vanlig artskombinasjon er ombrotrofe arter med bjnnskjeggdominans og med konstant innslag av sveltstarr (Care

pauciflora),

en art som skal kunne vokse ombrotroft i indre deler av Trndelag i følge A. Moen (1973b:103), men som diskuteres med hensyn
til ornbrotofi - rninerotrofi i både Norge og Sverige (jfr.
Malmer 1962:81).

På høye fastmatter hvor det

er litt rikere,

kan blåtopp være viktig blant annet som dominant på strenger.
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På lavere partier dominerer

-

framfor alt flaskestarr

(Carex

rostrata) fulgt av duskull, men enkelte partier domineres av

(Care

strengstarr

chordorrhiza).

Sammenholdt med bunnsjikt

og feltsjikt forøvrig ser vi ingen grunn til å klassifisere
områder

med strengstarr

som intermediære

området og Trøndelag av Moen
(1973b).

(Care

lasiocarpa).

Viktigste

og i hyere

strk

Zindbegii),
ogs

compactum)

(1972) og A. Moen
domineres av trådstarr

bunnsjiktsdominanter,

(Sphagnum

er bleiktorvmoser

(S.

bjrnetorvmose

(S.

Wischmann

Enkelte større mykmattepartier

rene bestander,

mose

&

som gjort for Oslo-

fleuosum

vortetorvmose

(S.

skartorvmose

(S.

ofte i
s.lat.),

papillosum)

riparium).

Stivtorv-

kan dominere regressive partier.

En art

som synes å være god indikator for fattigmyras mest eutrofe
deler, er kroktorvmose
stjernestarr

(Carex

(S.

subsecundum).

echinata),

Viktige kantarter er

myrhatt, tepperot og myrfiol.

Det er mange steder påfallende at grana er vanlig i myra, mens
furua mangler.
Artsfattig

fjellmyr ved Moklebysjen

svarer det Dahl

lindbergii

og S.

(1957) har beskrevet

riparii,

dominans av henholdsvis

5.6.2.3.

(jfr. kap. 6.6.2) til-

Intermediermyr

fra Rondane som Sphagne tum

hver med sine 2 subassosiasjoner

med

flaskestarr og duskull.

(Mellommyr)

Dette er en heterogen gruppe, noen ganger dominert av fattigmyras arter, men med innslag av mer krevende arter, andre
ganger urterike og sterkt kantpreget med velutviklet

vierkratt.

"Brunmoser" tar i sterk grad over for torvmoser.
Flaskestarr,

blåtopp og trådstarr er vanlige myrflatedominanter.

Enkelte partier domineres av sveltull.
preget vegetasjon er smrrkvein
mjlke,

myrsnelle,

Vanlige arter i kant-

(Calamagrostis

neglecta),

vanlig myrklegg, matsyre og myrhatt.

nevnte går også ut på myrflatene.

Tettegras

myrSist-

synes & bli svært

lite krevende med høyden og er funnet flere ganger sammen med
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bare fattigmyrsindikatorer.

Jåblom er en vanlig intermediærart

i området

(rikmyrart i Oslo-området iflg. Moen

&

Wischmann

(1972)).

Det mest interessante avvik fra Moen

&

Wischmann

(Dactylorhiza

(1972) og A. Moen (1973b) er engmarihand
nata)

incar-

som ble funnet to steder, begge stedene sammen med bare

fattigmyrsindikatorer.

På en av myrene i kanaltraseen fra

søndre Eldåa fant vi den ganske rikelig i et parti.
(Sphagnum

grundig gjennomsøking var kroktorvmose

Etter

subsecundum)

den mest krevende arten som ble funnet på stedet.

På en streng

på Kolåsmyra ble observert ett eksemplar sammen med strengstarr,
frynsestarr (Care
bjnnskjegg

magellanica),

myrhatt, bukkeblad, blåtopp,

og klubbetorvmose

(Sphagnum

moser i intermediærmyra er blodmose
Depanocladus

badius,

mose (Paludella
cum)

vrangklomose

squarrosa),

og rosetorvmose

angustifoium).

(Calliergon

sarmentosum),

(D. ecannulatus),

sumpfagermose

(Sphagnum

Viktige

warnstorfii).

piperenser-

(Plagiomnium

ellipti-

Alle disse er

funnet som dominanter, delvis i renbestander over større flater.
Intermediærmyr utgjør et lite areal i mellomboreal sone, men
ker

med hoyden.

5.6.2.4.

Typen er vanlig i Skkunddalen.

Rikmyr

Rikmyr er bare registrert i Skkunddalen.
innslag av høgstauder er karakteristisk.
bare 3 typiske rikmyrsarter: marigras
bekkevrangmose
Heiberg

(Bryum

pseudotriquetum)

Vierkratt og
Det ble registrert

(Hierochlo€

og Riccardia

odoata),
multi

fida.

(1978) nevner rikmyr også fra Hernladalen, men ingen

rikmyrarter går fram av skjemaet.
observert i området.

Ekstremrik myr er ikke
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5.6.2.5.

Kilde

Kildevegetasjon

er dårlig undersøkt.

forbindelse med myrer i mellomboreal
i hgboreal

Kilder er observert

sone, og er svært vanlige

sone, f.eks. i Skkunddalen

rikere myrvegetasjon

langs elva.

i tilknytning

seriata.

(Philonotis

(Bryum

ecannulatus),

mose

weigelii),

(Marchantia

i

matsyre, kilde-

polymorpha)

og spriketorv-

squarrosum).

5.7. Andre vegetasjonst
5. ?.1.

fon tana),

(Depanocladus

vrangklomose

tvaremose

(Sphagnum

er

Vanlige arter i kildevegetasjonen

området er flaskestarr, myrhatt, setermjlke,
vrangmose

til

Særlig karakteristisk

svulmende lysgrønne tepper med kildemose
delvis også P.

i

per

Fukteng

I flornmarkspartier langs elvene fins ofte fuktenger dominert
(Carec

av stolpestarr

juncella)

i svære tuer.

Vierkratt med

lappvier og gronnvier er vanlig, og noen ganger kan bjørk inngå.
Vegetasjonstypen

har oftest innslag av høgstauder og glir grad-

vis over i høgstaudetyper.
mellomboreal
skogr@rkvein,

og hgboreal

Fuktenga er representert
sone.

maigull, myrhatt,

skogstorkenebb,

både i

Viktige arter i feltsjiktet er
slvbunke,

krypsoleie og stor myrfiol.

mjdurt,

myrmaure,

Bunnsjiktet

kan

være godt representert

i de fuktige partiene mellom tuene og

er godt eksemplifisert

ved fuktenga langs søndre Eldåa, jfr.

kap. 6.1.

vegetasjonstyper

av Volden
Galten

Tilsvarende

er viersump beskrevet

(1977) fra Tolga-Os og rik sumpskog fra Engerdal av

(1977).
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5.7.2.

Elvevegetasjon

a) Stillefl tende

artier.

(Ranunculus

utviklet med vassoleier
soleie (R.

reptans),

(Hippuris

alpinus)

evje-

spp.), hesterumpe

(Myriophyblum

tusenblad

(Potamogeton

Batrachium),

subg.

vasshår (Callitriche

vulgaris),

rusttjnnaks

Her kan vegetasjonen være godt

m.fl.

alterniflorum),

Slike partier opptrer

sparsomt og er best representert i området Hemla - Skkunddalen.
b) Stryk.

I strykpartier er vegetasjonen begrenset til moser

som danner frodige dekker over steinblokkene.
svært ensartet i alle deler av vassdragene.
(Hygrohypnum

ochraceum)

meste av steinflata.
uttrrete

sidelopene.

og slank elvemose

(F.

Den klarer seg godt også i de periodevis
(Fontinalis

Stor elvemose
dalecarlica)
Schistidium

vis uttørrete steinpartier.

antipyretica)

vokser imidlertid på konagassizii

er vanlige, men noe mer tilfeldige.

og S.

alpicola

De dekker høyere, periode-

Chiloschyphus

polyanthos

vokser

I et strykparti med jevne steinheller nedenfor Mkleby-

setra inngår også kildevrangmose

(Bryum

rivulare,

fontana),

kildemose

kaldmose

Vanlig bekkemose

er desidert vanligst og dekker det

stant neddykkete lesider.

spredt.

Vegetasjonen er

(Pohlia

(Philonotis

wahlenbergii

weigelii),
P.

Brachuthecium
seriata

var. glacialis).

nedenfor Storfallet vokser Dichelyma

og

I Sokkunda

falcatum.

I elvekanten, delvis neddykket, vokser blant annet bekkevrangmose

(Bryum

mose

(Rhizomnium

tvebladmose

pseudotriquetrum),
punctatum),

(Scapania

Dicanela
Pellia

palustris,

bekkefager-

sp., kildemose og bekke-

undulata).

Nærmest identiske forhold er funnet i Glåma og søre Osa (Lien
et al. 1981 a,b) og i nedbørfeltene til Imsa og Trya (Bendiksen
&

Schumacher 1982).
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9.7.3.

Apen

ross lyngmark

Fra utsiktspunkter langs vestsida av Skkunddalen
vidstrakte arealer i øvre del av hgboreal
fargetone.

Dette er rsslyngmark

ser en at

sone har en mørk

uten tresjikt, rik på dverg-

bjprk og med et artsinventar tilsvarende lyngbjrkeskogen.
Arealene likner hogstflater, men det er ikke spor av hogst.
Grunnen består av grove blokker, og det synes som om skogen
ikke klarer å sette seg fast her.

Gamle granholt

med en til

få morstammer og en krans av småstammer omkring er typisk.
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6. BESKRIVELSE AV ENKELTLOKALITETER
6.1. Sndre

Eld&a

Øvre deler av nedbørfeltet til søndre Eldåa er beskrevet av
Bendiksen

&

Schumacher

(1982).

Også strekningen nedenfor

kanalinntaket består av frodig hgstaudevegetasjon

og vierkratt

i et bredt flommarksbelte langs elva med innslag av artsrik,
beitebetinget bjrkeskog.

Omr&det har svrt

hy

produksjon.

Strekningen UTM PP 037 107-112, 630-640 m o.h. ble undersøkt
nærmere:
Åpen fukten
svmmet

med høgstaudeinnslag opptrer på periodevis over-

mark langs elva.

starr (Carea

juncello)

Enga er stedvis sterkt tuet av stolpe-

og slvbunke.

Litt oppsiktsvekkende var

oppdagelsen av et større parti dominert av strandrr
arundinacea),

(Phalaris

med ett unntak steril, sammen med geitrams.

Andre

dominerende arter er tyrihjelm, bekkekarse, kvitbladtistel,
mjødurt, skogstorkenebb, lappvier og svartvier.
(Poa

remota)

ble observert flere steder.

tresjiktet, men spredt gran inngår.
fuktige partiene mellom tuene.
pjuskmose
ellipticum),
salebrosum)

(Calliergon

Bjørka dominerer

Moser er vanligst på de

Dominanter er Pellia

cordifolium)

og sumpfagermose

mens andre fagermoser, lilundmose
og palmemose

Storrapp

(CZimacium

dendroides)

sp.,
(Plagiomnium

(Brachythecium

også er vanlige.

Grov gammel bjrkeskog

med hgstauder,

trolig beitebetinget,

preger sonen ovenfor.

Her fins også gamle tørrgraner og

vindfall.
søndre Eldåa ved kanalinntaket
sjon.

(730 m o.h.) har liknende vegeta-

Her ble fjellfiol funnet.

i et belte langs elva.

Lappvier og grønnvier vokser
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6.2.

Kanaltras6

Den planlagte

Sondre Eld%a - Ro na

traseen ligger i øvre del av mellomboreal

720-740 m o.h. og krysser hovedsakelig

sone,

myrer med smale skog-

striper imellom.

6.2.1.

Gransumpskog

Kanaltraseen

går blant annet gjennom en gransumpskog med felt-

sjiktdominans

av skogsnelle og molte.

bjørk, sølvbunke,
tyttebær.

sauetelg, fugletelg, gullris, blåbær og

Opp mot veien fås mer preg av hgstaudegranskog

blant annet skogstorkenebb

6.2.2.
a)

Andre viktige arter er
med

og myskegras.

Myr

Myr

ost

for

Myrtype:

Birkebeinerveien,

Hovedsakelig

Økologiske

PP 037-039

090-092

flatmyr, men svak helning mot øst.

gradienter:

Fattigmyr,

svært homogene mykmatter,

overveiende myrflatevegetasjon.
Flora o

vegetasjon:

Det meste av arealet er dominert av tråd(Sphagnum

starr og bleiktorvmoser

partier domineres av duskull.
dvergbjørk,
vier.

flaskestarr,

flexuosum

s.lat.).

Mindre

Andre vanlige arter er kvitlyng,

bukkeblad, blåtopp, tranebær og lapp-

Sistnevnte kan danne kratt i kanten.

I et smalt myrdrag

litt lenger øst med mykmatte og løsbunn ble observert ei
kraftig tue av kjevlestarr

(Carex

diandra)

preget vegetasjon med skogrørkvein,

som vokste i kant-

gråstarr

(C.

canescens),

flaskestarr, myrhatt og elvesnelle.
b)

Myr,

PP 041-047

MYrtYe:
Økologiske

Flatmyr.

087-089

Parti med strengmyr i vest.

radienter:

intermediærmyr

Hovedsakelig

på strengmyrspartiet.

mykmatte dominerer.

fattigmyr, lite parti med
Myrflatevegetasjon,
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Flora o

vegetasjon:

Flaskestarr dominerer flatmyra med streng-

starr, elvesnelle og bukkeblad som vanlige arter.

Viktig er

også vanlig myrklegg som jevnlig synes å opptre som myrflateart
i området.
(Sphagnum

Bunnsjiktet domineres også her av bleiktorvmoser
fleuosum

(S.

s.lat.) og bjrnetorvmose

Zindbergii).

Strengmyrpartiet har bare svake strukturer.

Strengene er

dominert av blåtopp, vortetorvmose (Sphagnum

lindbergii),

torvmose (S.

rubelum)

og kroktorvmose (S.

subsecundum),

rødmens

i flarkene vokser blant annet strengstarr, flaskestarr og smal
soldogg.

Drepanocladus

og i flarker.

badius

ble observert både på strenger

På fastmatte (myrflate) i nærheten vokser noen

individer av engmarihand (Dactylorhiza

incarnata)

midt i kanal-

traseen (se kap. 5.6.2.3) og et annet sted brunklomose (Drepanocladus

revolvens).

6.3. Rogna
6.3.1.

Elvekantvegetasion,

vre

de

Strandvegetasjonen i de øverste delene av Rogna vest for veien
til Mklebysjen

er preget av hgstauder.

og myskegras er vanlige.

Srlig

slvbunke

De få myrene langs elva er ombrotrofe

til fattig minerotrofe.
Strekningen øst for veien ned til fløtningsdammen har stort sett
bratte skrenter med blåbær-, småbregne- og hgstaudegranskog,
dessuten gransumpskog nesten helt ned til elva.
en frodig strandbrem med vierkratt (grnnvier,

Ytterst er det
lappvier) og

høgstauder, blant annet tyrihjelm, kvann og turt.
inn fra 550 m o.h. og nedover (Fig. 2).

Gråor kommer

-

6.3.2.

Hogstaudeskoger

ved
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flotningsdam,

500

m o.h.

Strekningen mellom kjerrevei fra Bergebua og løe (502 m o.h.)
i et belte på begge sider av Rogna består av svært frodig
flommarksskog.

Det fins et helt nettverk av flomløp som er

tørrlagt på sommerstid.

Sonen nærmest elva består av gråor-

heggeskog med sterk gråordominans.

Vekslende vannstand og

erosjon forårsaker nakne røtter og gir nærmest et "mangrovepreg".

Stagnerende vann fins i små pytter.

sante plantefunn i området var skogstgras
(kap. 4.5).

Det mest interes(Glyceria

lithuanica)

Av hyppig forekommende arter kan nevnes tyrihjelm,

maigull, skogsnelle, mjødurt, skogstorkenebb, gaukesyre, skogstjerneblom og fagermoser
som turt og firblad.

(Mnium

s.lat.).

Videre inngår arter

Mot dammen er det en helofyttsone med

flaskestarr.
Oreskogen går gradvis over i hgstaudegranskog

innenfor med

svært liknende artsinventar i de lavere sjiktene.

6.3.3.

Bergveggvegetasj0on
480-500

nedenfor

fl0tningsdam,

m o.h.

I dette hydeintervallet

har Rogna skåret et trangt gjel og

går i store og små fossefall.

Bergveggene er steile, skygge-

fulle og fuktige og består av massiv mørk sparagmitt.

På

smale hyller opptrer flere arter fra det alpine element.
snøsildre vokser flere steder, og også kvann og fjellsyre er
vanlige.

Videre er blårapp

(Poa. gauca),

kvitmjlke

og fjell-

stjerneblom til stede.
Det er imidlertid mosene som preger vegetasjonen.

I de lavere,

konstant fuktige partiene ved elva skal nevnes bekkelundmose
(Brachuythecium
Dicranella

oljemose

plumosum),
palustris,

(Nadia

bekkefagermose

bekkevrangmose

vanlig bekkemose
scalaris),

(Rhizomnium

kildemose
punctatum)

(Bryum

pseudotriquetrum),

(Hygrohypnum
(Philonotis

og Pellia

ochraceum),
fontana),

sp.

Høyere opp

-

tar andre arter over.
Amphidium

lapponicum

Disse må tåle periodevis uttørring.
er til dels dominerende.

arter er polstermose
rupestris),
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(A.

mougeoutii),

vanlig sotmose (Andraea

stor kulemose (Bartramia

(Cunodontium
(Lejeunea

strumi

ferum),

cavifolia).

Andre vanlig

hallerana),

Grimmia

torquata

halsbyllmose

og perlemose

De mer typiske kalkkrevende bergvegg-

mosene mangler, og krevende arter forekommer bare helt lokalt.
Saelania

glaucescens

og Encaypta

ciliata

ble funnet ett

sted hver.

6.3.4.

Elvekantvegetasjon,

nedre

Nedenfor flotningsdammen flger

del

en strekning med fossefall.

Herfra ned til riksveien går elva hovedsakelig i slake stryk.
Skogen går ofte helt ned til elva, men flekkvis forekommer
smale belter med hgstaudevegetasjon

av varierende utforming.

Noen steder dominerer turt, og strutseving tiltar nedover mot
Glåma.
Nedenfor riksveien er lagt opp grusbanker i elva med forekomster
av doggpil

(Salix

daphnoides),

og i noen viker fins kilde-

preget vegetasjon med blant annet kvann og setermjlke.
fins ingen naturlig skog av betydning.

Her

Det er lagt opp stein-

voller langs bredden som har gitt fotfeste for ugrasplanter.
I de nederste delene tiltar høyvokst kantvegetasjon med
dominans av stolpestarr
nevnes skogrrkvein,

(Care

juncella).

Dessuten skal

gulldusk og skjoldbærer.
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6.4. Kanaltraseer
6.4.1.

Rona

- Hesteskobekken

- Lan bekken

Fukteng

Langs kanaltraseen

Rogna - Hesteskobekken

er på kartet avmerket

som myr et areal som mer har preg av fukteng dominert
skogrrkvein.
myrmaure.

Andre viktige

Fuktenga

arter er bekkeblom,

er betinget

fins lavvokst bjrk.

myrhatt

av bekk og kilde.

Bl&bargranskog

utgjr

av
og

I sørenden

partiet mellom

Rogna og fuktenga.

6.4.2.

Hogstaudegranskog

Omkring

Hesteskobekken

fins større arealer med høgstaudegran-

skog med jevne overganger
med dominans
dominert
Typiske

er også mjødurt,

6.4.3.

skogstorkenebb

enghumleblom,

og i bunnsjiktet

(Plagiomnium

Skogen er tett

De mest typiske høgstaudepartiene

av arter som tyrihjelm,

og hengeving
mose

av gran.

til gransumpskog.

og gullris.

fugletelg,

fagermoser

er

skogsveve

som f.eks. skogfager-

affine).

Gransumpskog

Gransumpskogsarealet
av skogsnelle

(Stellaria

mose

(Sphagnum

Pellia

sp.

commune)

(Carex

er observert

blom

Hesteskogbekken

er særlig dominert

med innslag av blant annet skogrrkvein,

karse, gråstarr
Forøvrig

omkring

canescens),
småtveblad,

longifolia).
girgensohnii)
Forvrig

myrhatt,

myrmaure

bekkestjerneblom

Bunnsjiktet

domineres

og stedvis Rhizomnium

inng&r vanlig bjrnemose

og spriketorvmose

(Sphagnum

squarrosum).

bekkeog molte.

og rustjerneav grantorvspp. g

(Polytrichum
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6.4.4.

Myr

Myrtype:

i

tas&en

mellom

Hesteskobekken

0g

Langbekken

Flatmyr - svakt hellende bakkemyr, grøft på hver

side av åpen del.
Økologiske gradienter:

Fattigmyr med tuer som delvis er ombro-

trofe, både progressive og regressive.

Hele arealet preges

mer eller mindre av myrkantvegetasjon.

Myra domineres av tuer

og fastmatter.
Flora og ve etasjon:

Tuene har en triviell flora med lyng-

arter, molte og torvull.
(Sphagnum

fuscum),

torvmose (S.
(Carec

Bunnsjiktet domineres av rusttorvmose

kjtt-torvmose

angustifolium).

pauciflora)

(S.

magellanicum)

og klubbe-

På noen tuer inngår sveltstarr

og grasmose (Calliergon

stramineum).

mattene har konstant innslag av flaskestarr (Care
og bjnnskjegg,
bunnsjiktet.

dessuten tvaretorvmose

(Sphagnum

Fast-

rostrata)
russowii)

i

Kantskogen består av bjørk, dvergbjørk, gran og

furu.
Ei bakkemyr like nord for kanaltraseen består for det meste
av fattig minerotrofe fastmatter dominert av trådstarr (Carcx
flaskestarr, frynsestarr (C.

lauiocarpa),

starr (C.

magelanica)

og svelt-

pauciflora).

6.5. Kolåsm ra med Kolåsm rbekken
Kolåsmyra er et stort og variert myrkompleks på vannskillet
mellom Skkunda
(Fig. 3, 4).

og Rogna i mellomboreal sone, 600-630 m o.h.
Den har skogkledte åser på øst- og vestsida.

Myra varierer fra svært blaute til faste, tuedominerte partier.
Lokalt fins også strengdannelse.
av fattigmyr.

Storparten av arealet består

Flere fastmarksholmer med lyngfuruskog gir

varierende kanteffekter.
frodige hgstaude-

I området omkring er representert

og gransumpskoger.
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Myr

6..1.

Kol&smyra

0.9.1.1.

NV del,

ost

til

hovedgoftene

a) Hovedparti
Myrtype:

Flatmyr - svakt hellende bakkemyr gjennomskåret av

en del gamle, delvis gjengrodde grøfter med soner av krattskog ca. 4 m på hver side.
kolo

iske gradienter:

Alt overveiende fattigmyr, flate - kant.

Fastmatter dominerer, men det fins også større tuepartier.
Flora o

vegetasjon:

Fastmattene har varierende dominansfor-

hold, sarlig bjnnskjegg

er viktig over store arealer med

flaskestarr, duskull og blåtopp som viktige innslag.
dominerer strengstarr
(C.

pauciflora).

bestander.
(Sphagnum

(Carec

chordorrhiza)

Mer lokalt

eller sveltstarr

Strengstarr vokser stedvis i nesten rene
Enkelte steder inngår tettegras.

papillosum)

og bleiktorvmoser

dominerer i bunnsjiktet.

(S.

Vortetorvmose
flexuosum

s.lat.)

Tuene har oftest innslag av minero-

trofe indikatorer.
b) Strengm rs arti
Myrtype:

Strengmyr - strengblandingsmyr, svakt hellende.

Streng - flarkstrukturer delvis svært svake med arealfordeling
streng - flark ca. 50:50.

Mot begynnelsen av de store grøftene

har strengene delvis vokst seg opp til ombrotrofi med svære
flarker imellom.
Jkologiske

radienter:

stedvis kantpreg.
lsbunn
Flora o

Fattigmyr dominerer.

Strengene har

Flarkene domineres av mykmatter, men også

inngar.
vegetasjon:

Strengene er dominert av bjnnskjegg

konstant innslag av kvitlyng.
dominerer i bunnsjiktet.

Vortetorvmose

(Sphagnum

med

papillosum)

Mange av de ombrotrofe tuene er regres-

sive med dominans av reinlaver og små Cladonia-arter.

Dverg-

bjørk og spredt småvokst gran og furu inngår ofte på strengene.
Flarkene på de svakt utviklete strengmyrspartiene er dominert
vekselsvisav strengstarr, dystarr

(C.

limosa)

og flaskestarr.

-

Bjnnskjegg
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er vanlig også her.

men grasmose (Calliergon

Bunnsjikt nærmest mangler,

stamineum)

inngr

flarkene er mange steder vegetasjonslse.
nerer flaskestarr og dystarr.
inngår spredt.
ecannulatus),

spredt.

De svære

Andre steder domi-

Duskull er vanlig og sivblom

Eneste mose er vrangklomose (Dopanocladus
som vokser flekkvis.

c) Rikere partier i vestlige kant
Myrtype: Flatmyr.
Økologiske gradienter:

Intermediærmyr dominert av fastmatter.

Myra er åpen, men helt preget av myrkantvegetasjon.
Følgende arter ble notert (d = dominant,

Flora og ve etasjon:
v = vanlig):

Bjrk,

d smrrkvein

(Calamagrostis

streng starr, ·(d) stjernestarr (Carec echinata),
d myrhatt, v myrmjlke,

neglecta),

d flaskestarr,

myrsnelle, v blåtopp, tranebær,

jåblom, vanlig myrklegg, v matsyre, lappvier, skogstjerne,
v stor myrfiol (Viola

epipsila),

vanlig filtmose (Aulacomnium

pa lustre),

rensermose (Paludella
ellipticum),

v rdtorvmose

squarrosa),

palustris),

grasmose (Calliergon

vrangklomose (Drepanocladus

stramineum),
nium

myrfiol (V.

ecannulatus),

v-d sumpfagermose (Plagiom-

d klubbetorvmose (Sphagnum
(S.

pipe-

angustifolium)

og

rubellum).

Lenger øst ble observert et lite regressivt parti med dominans
av sveltull, blåtopp og stivtorvmose (Sphagnum
trolig dannet sekundert som flge

6.5.1.2.

Kol&smyna

N

del,

omkring

compactum),

av grfting.

hovedg0

fta

a) Re ressive partier
Myrtype:
kolo

Flatmyr.

iske gradienter:

Ombrotof - fattig minerotrof myrflate-

vegetasjon, tue-mykmatte.
Flora og ve etasjon:

Langs grøfta er det store felter med

regressive systemer dominert av bjnnskjegg,

stivtorvmose

(Sphagnum

fluitans.

compactum)

er ogs% dvergbjrk,
myrmuslingmose (Mylia

og delvis Cladopodiella
Cephalozia
anomala)

Vanlige

sp, fjellreinlav (Cadonia
og nikkemose (Pohlia

nutans).

mitis),
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b) Stren mrs
Myrtype:

arti

Strengmyrsparti med l,5 m brede strenger og flarker

i stort antall.
Flora o

ve etasjon:

Bl%topp er tydelig framtredende p&

strengene med bleiktorvmoser

(Sphagnum

flecuosum

s.lat.) i

bunnsjiktet.

Her ble observert ett individ av engmarihand

(Dactylorhiza

incarnata).

Flarkene er dels dominert av flaske-

starr og duskull, men kan også være nakne.

Bjpnnskjegg er

vanlig både på strengene og i flarkene.
c) Krattbevokst parti innunder Raudkletten
Myrtype:
kolo

Flatmyr - svakt hellende bakkemyr.

iske gradienter:

Ombrotrof fastmattedominert myrflate -

myrkantvegetasjon.
Flora o

ve etasjon:

Partiet er sterkt preget av dvergbjørk

og engmarimjelle med torvull og molte som subdominanter.
Viktige arter i bunnsjiktet er klubbetorvmose
foium),
(Polytrichum

6.5.1.3.

rubellum)

angusti-

og vanlig bjrnemose

commune).

Kol%smyra

Myrtype:

omkring

tiernet

Flatmyr, dannet som gjenvoksningsmyr.

Økologiske
matte

(S.

rdtorvmose

(Sphagnum

radienter:

(-lsbunn).

Fattigmyr.

Svært blaut, fjærende myk-

Enkelte fastmatteyer.

Flora og vegetasjon:

Myrflatevegetasjon.

·Denne delen av myra har sterk dominans

av flaskestarr med bjørnetorvmose

(Sphagnum

lindbergii)

i bunnen.

Enkelte partier mangler flaskestarr og er helt dominert av
strengstarr.

På de fuktigste partiene ut mot naken løsbunn er

dystarr viktigste art sammen med sivblom og vassklomose
(Drepanocladus

fluitans).

l
«2
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6.5.1.4.

Kol@smyra,

sondre

-

del

Vegetasjonen er fattig minerotrof med blant annet et stort
løsbunnparti med dominans av dystarr og med flaskestarr,
duskull og sivblom som vanlige arter.
Forøvrig fins fastmattepartier med bjnnskjegg
(Sphagnum

papillosum)

- vortetorvmose

-dominans og kantpartier med dominans

av frynsestarr.

6.5.2.

Skog

Hgstaudegranskog

og gransumpskog langs kanaltraseen vest for

Kolåsmyra er omtalt i kap. 6.4.2 og 6.4.3.

Frodig høgstaude-

granskog fins også der bekken i søndre del av Kolåsmyra begynner.
Gransumpskog i søndre deler av Kolåsmyra er av liknende type
som ved Hesteskobekken

(kap. 6.4.3).

Også sølvbunke og fugle-

telg inngår som dominanter og fjellstjerneblom er vanlig.
Furumyrskog opptrer i kantene som en overgang mellom myra og
lyngfuruskog innenfor.

Viktige arter er molte, skinntryte,

vanlig bjørnemose (Polytrichum
(Sphagnum

6.5.3.

commune)

og furutorvmose

nemorem).

Ulike

tuper

langs

Kol%smyrbekken

Den lille myra øst for Kolåsmyra er fattig, dels ombrotrof.
Akkurat her er bekken stilleflytende med innslag av hesterumpe (Hippuris
De nedre 200 mav

vulgaris)

og rusttjnnaks

(Potamogeton

alpinus).

Kolåsmyrbekken omgis i dag av hogstflate.

Gransumpskog er representert mellom myra og hogstflata.

-

6.6. Mkleb
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sjpen

Sjøen ligger i lavalpin sone, 939 m o.h.

Reguleringen på 3 rn

er sterkt skjemmende ved lavt vann-nivå.

Langs de nakne

steinstrendene fins knapt tegn til vegetasjon
(Ranunculus

rep tans)

(evjesoleie

observert), og det er betydelig erosjon

av torvmyr ovenfor, særlig på sør- og sørøstsida.

6.6.1.

Fas tmarks

vegetasjon

Denne består gjennomgående av oligotrofe typer.

Lesidepartiene

domineres av blåbær-blålynghei med einer og dvergbjørk,
dessuten grashei dominert av finnskjegg og smyle.
i forsenkninger og er svært rik på einer.

Typen fins

Vindlavhei,

krekling-reinlavhei og ekstreme snøleietyper fins mer sporadisk.
De høyereliggende partiene

("volene") preges av blokkmark.

I de sørlige delene fins partier med vierkratt og høgstauder.

6.6.2.

Myr

Myrene er ombrotrofe i nedre del.

Høyere opp blir minerotrofe

dråg mer vanlig.
a) Mr

vest for Mklesjfjellet

Myrtype:

Overveiende planmyr.

Økologiske

radienter:

Ombrotrof myr med over l m tjukk torv,

helt tuedominert, dekker mesteparten av arealet, men det fins
også minerotrofe mykmatter.
Flora og vegetasjon:

Den ombrotrofe vegetasjon er svært

ensartet og som ei "blomstrende eng" av engmarimjelle.
dominerer molte, dvergbjørk, rusttorvmose
rødtorvmose

(S.

bleiktorvmoser
(Dicranum

rubellum).
(Sphagnum

undulatum)

fuscum)

flecuosum

s.lat.), myrsigdmose

og levermoser.

Dessuten fins enkelte
(Drepanocladus

Minerotrofe partier forøvrig er helt dominert

av flaskestarr og bjrnetorvmose
spredt frynsestarr.

og

Videre inngår lyngarter, torvull,

minerotrofe forsenkninger med vrangklomose
exannulatus).

(Sphagnum

Ellers

(Sphagnum

lindbergii)

med

- 45 -

·b) HØ ereli gende m rer mot Storbekkfjell
MYrtye:
kolo

Bakkemyr.

iske gradienter:

Intermediærmyr, for det meste myrkant,

fastmatte.
Flora og vegetasjon:

Myrene har busksjikt av sølvvier og

lappvier og er ellers dominert av flaskestarr med piperensermose (Paludela

squarosa)

vis dominant.

funn var kongsspir

c) Mr

(Calliergon

stramineum).

(Pedicularis

Mest interessante

sceptrum-carolinum).

Hgstauder

og vendelrot inngr.

ved Kvannbekkens innl

Myrtype:
kolo

Frynsestarr er sted-

Vanlig er også gråstarr, strengstarr, myrhatt,

myrfiol og grasmose
som mjdurt

i bunnsjiktet.

Flatmyr, dels limnogen.

iske gradienter:

Fattig minerotrof mykmatte.
Svært ensartet og artsfattig, kun 6 arter.

Flora og vegetasjon:

Flaskestarr og duskull dominerer hver sine partier som nærmest
rene bestander.
starrområdet.
indbergii),

Frynsestarr kan være relativt vanlig i flaskeBunnsjiktet består av bjrnetorvmose

skartorvmose

(Drepanocladus

områder.

exannulatus),

(S.

riparium)

(Sphagnum

og vrangklomose

alle som dominanter i sine

Vrangklomose dominerer oftesti bestand av duskull

som til en viss grad synes å gå litt tørrere enn flaskestarren.
Imidlertid fins alle artskombinasjoner,

trolig som fdlge av

tilfeldigheter ved etablering og videre konsolidering.

6.6.3.

AmfifyttfZora

ved

Ved bekkeinnlpet

Kvannbekkens

i nord fins brede belter med periodevis

oversvpmmete, nakne mudderflater.
amfifyttvegetasjon
er vassreverumpe

innlop

Her har etablert seg en

i form av små, spredte kolonier.
(Alopecurus

aequalis),

Artene

småvasshår (Callitriche

palustris),

hesterumpe

(Hippuris

(Ranunculus

reptans).

Det ble også funnet steril piggknopp

(Sparganium

sp.).

vulgaris)

og evjesoleie

-
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6.7. Sokkunddalen
Det meste av området ligger i hgboreal

sone, men nordre deler

strekker seg også ned i mellomboreal, mens vre
opp i lavalpin sone (Fig. 5).

dalsider går

Dalbunnen er dominert av

bjørkeskog, men i liene fins også større partier med granskog
(kap. 2.4).

større områder under skoggrensa mangler tresjikt.

Dette er dels røsslyngrnark på grov morene, dels finnskjeggrnark.
Blbrbjrkeskog

er dominerende skogtype, men ogs% lyngbjrke-

skog og sumptyper av ulik utforming forekommer (kap. 5).
Langs Skkunda

og tverrbekkene i vest fins frodig hgstaude-

vegetasjon, særlig på grensa mot lavalpin sone.
Skkunddalen

Mye av

er dekket av myr, til dels rikere typer i dal-

bunnen og fattigere, svakt hellende til bratte bakkernyrer langs
mye av dalens østside.
Nærmere omtale skal hovedsakelig begrenses til arealet nær
opptil elva, som vil få Økt vassføring ved eventuell overføring av vann fra Hemla.

6.7.1.

Hogstaudevegetasjon

langs

strender

Langs større deler av elvestrekningen vokser velutviklet
vierkratt med dominans av lappvier (Salix

lapponum)

(Fig. 6).

Tresjiktet består av bjørk og feltsjiktet av frodig hgstaudevegetasjon.

Viktige arter er tyrihjelm, skogrrkvein,

kvit-

bladtistel, sølvbunke, skogstorkenebb, rnyskegras, engsoleie
og matsyre.
(Saussurea

6.7.2.

Enkelte steder ble det observert fjelltistel
alpina).

Fuktengvegetasjon

Zangs

strender

Forrige type glir jevnt over i vierkratt dominert av stolpestarr (Carex

juncella)

oversvømmet ved flom.

og åpne fuktenger.

Slike arealer er

Andre typiske arter er mjødurt, myrmaure

og sumpmaure, enghumleblorn og stor rnyrfiol. Sauesvingel,

'L

Fig. 5.

Skkunddalen,

mot øst.
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marigras (Hierochlo&
mellom tuene.

odorata)

og myrfrytle er ikke sjeldne

Ett sted ble storrapp (oa

remota)

funnet rela-

tivt hyppig.

6.7.3.

Myr

a) Rikere
Myrtype:
kolo

artier lanes SØkkundas innerste deler
Flatmyrer - svakt hellende bakkernyrer.

iske

radienter:

fastmatter.

Interrnediære - rike myrer dominert av

Både krattbevokste og åpne partier, men vegeta-

sjonen for det meste sterkt kantpreget.
Flora o

vegetasjon:

Fra Skkundas

fins særlig langselvas

srligste

deler til Saubua

vestside ytterst frodige myrer med

kratt av lappvier og betydelig innslag av høgstauder.
og enghumleblorn skal spesielt framheves.

Mjødurt

Vanlige er også myr-

hatt, sølvbunke, skogstorkenebb, trådsiv, jåblom, tepperot
og vendelrot.
dioiea),

Ellers skal nevnes sløke, tvibustarr (Care

kvitbladtistel og myrtistel.

er trådstarr og bukkeblad.

I bunnsjiktet vokser blant annet

vanlig filtrose (Aulacomnium
mose (Drepanocladus
(S.

revolvens),

s.lat.), rdtorvmose

subsecundum).

squarosa),

palustre),

bekkevrangmose (Bryum

stjernemose (Campylium

pseudotriquetrum),
flexuosum

Vanligste rnyrflatearter

stellatum),

bleiktorvmoser (Sphagnum
(S.

rubellum)

og kroktorvmose

Sjeldnere er piperensermose (Paludela

Riccardia

og rosetorvmose (S.

multifiola,

kratt-torvmose (S.

centrale)

warnstorfii).

Små sig med eutrofe bakkemyrer fra sida er vanlige.
lokalitet ble registrert skavgras (Equisetum
gras (Hierochloe

brunklo-

odorata)

og dvergjamne.

hyemale),

På en slik
mari-

Kilder opptrer ofte

i forbindelse med rikmyr og fukteng.
b) Bakkemyr sørøst for Saubua (elvas østside)
Myrtype:

Bakkemyr, svakt hellende.

Økologiske gradienter:

Intermediærmyr, mest fastmatte, myrflate.
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Flora o

vegetasjon:

Vegetasjonen er svært ensartet og helt

forskjellig fra kantvegetasjonen i a).
skjegg dominerer feltsjiktet.
sveltull.

Flaskestarr og bjnn-

Videre inngår trådstarr og

Bunnsjiktet er dominert av Drepanocladus

mens andre viktige arter er blodmose
piperensermose

(Paludella

sqarrosa)

(Calliergon

badius,
sarmentosum),

og rosetorvmose

(Sphagnum

warnstorfii).

c) Store bakkem rer i øst (Fi . 5)
Myrtype:
kolo

Svakt hellende - bratt bakkemyr og planmyr.

iske gradienter:

Ombrotrof - ekstremfattig minerotrof

myr, sjeldnere rikere elementer.

Fastmatte dominerer.

Myrflate - myrkant, stort sett åpen.
Flora og vegetasjon:

Partier dominert av torvull og bjpnn-

skjegg, ofte med rikelig trådsiv, veksler raed soner dominert
av flaskestarr og blåtopp.
s.lat.) og rdtorvmose

(S.

Bleiktorvmoser
ubelum)

(Sphagnum

flecuosum

er vanligst i bunnsjiktet.

Forøvrig fins partier dominert av dvergbjørk og engmarimjelle
som p& Kol&smyra.
d) Strengblandingsm r, elvas østside
Myrtype:

Strenglandingsmyr,

(PP 06 00)

skråner mot NNV, areal ca. 50 da.

Svært fint utformet med markerte strenger, opptil 50 cm høye og
10 m brede.

Flarkene er dype og ofte vannfylte.

Nederste flark

er nylig tappet ved at vannet har trengt seg gjennom strengen
i et smalt parti, forøvrig beskjeden erosjon og høydeforholdet
streng - flark godt demonstrert.
kologiske

radienter:

Flarkene er fattig minerotrofe, mykmatte

- lsbunn.
Flora og ve etasjen:

Strengene består av triviell ombrotrof

vegetasjon, ofte dominert av molte og bjnnskjegg.

Flarkene

dekkes hovedsakelig av dystarr, stedvis frynsestarr, flaskestarr,
duskull og sivblom, men stort sett er de for blaute til at det
vokser noe der.

-

6.7.4.

-
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Vannvegetasjon

Frodig vannvegetasjon fins i den stilleflytende delen av
Skkunda

ovenfor veien til Mklebysjen

(Hippuris

vulgaris)

(Fig. 6).

danner tette bestand på grunt vann og kan

ha "underskog" av evjesoleie (Ranunculus
(Callitriche

Hesterumpe

reptans).

Vasshr

sp.) går ned til mer enn 1 meters dyp og danner

stedvis lange vaser som peker med den svake strømmen.

Videre

inngår vassoleie (Ranunculus

subg. Batrachium)

(Sparganium

Bredden domineres her av flaske-

angustifolium).

og flotgras

starr og stolpestarr (C. juncella).

6.8. Storfallet o
6.8.1.

Kolåsmyrfallet

Bergveggvegetasion

ved

Storfallet

Floraen ved Storfallet (Fig. 7) er artsrik, særlig på grunn av
det store antall kryptogamer.

Hgstaudevegetasjon

og berg-

veggvegetasjon av karplanter er vanlig på hyllepartier.
St$rsteparten av arealet utgjres

imidlertid av bratte berg-

vegger med en særs frodig mosevegetasjon, srlig
skyggefulle nordveggene.
dominerer.

Lite til middels krevende arter

Av arter ofte regnet som kalkskyende kan nevnes

vanlig kulemose (Bartramia
einerbjrnemose
ventricosa),
minutus

rd

pomiformis),

(Polytrichum

nikkemose (Pohlia

juniperinum),

muslingmose (Mylia

taylorii)

(jfr. Mæhre Lauritzen 1972).
Myurella

funnet.
klfter

spp. g

nutans),

grokornmose (Lophozia
og Sphenolobus

Mer krevende arter kan
(Distichium

forekomme lokalt, men arter som planmose
ceum),

på de fuktige,

labbmose (Rhytidium

rugasum)

capilla-

er ikke

G. Moen (1981) har studert mosevegetasjon i bekkei Øyer, Gudbrandsdalen.

Fattige typer har mange felles-

trekk med Storfallet.
Lav spiller mengdemessig mindre rolle.

Hjelmstad (1979) påpeker

at bergvegger av Brøttum- og Moelvsparagmitt har en ganske fattig
lavvegetasjon til tross for at bergartene vanligvis er relativt
harde.
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Fig. 6.
SØkkunddalen et stykke
ovenfor brua for veien
til Mklebysjen.

t

,t

,.

• 't't

Fig. 7. Storfallet.
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a) Loddrette vegger is

raysonen,

± konstant fukti

Svulmende mosematter dekker store arealer like ved og innunder fossen.
(Hygrohypnum
fontana)
P.

P% de fuktigste stedene er vanlig bekkemose
ochraceum)

enedominant.

Kildemose

dominerer også mye areal og kan vokse svært fuktig.

seriata

vokser ofte sammen med denne.

på de fuktigste stedene er Brachythecium
mose

(Philonotis

(Bryum

weigelii),

scalaris),

p5.,

Pellia

Schistidium

Jungermannia

tynt humusdekke
b) Overrislete

kildevrang-

spp., oljemose

(Nadia

(Scapania

undulata).

har en vid fuktighetsamplitude.

(Rhizomnium

minst oversprøytete

rivulare,

og bekketvebladmose

agassizii/alpicola

Bekkefagermose

Andre vanlige arter

punctatum)

inngår vanlig i den

del av gradienten, men synes å kreve et

som underlag.

Karplanter mangler.

vegger rett utenfor spraysone, periodevis tørt

Her fins små hyller med tynne jordlag hvor det også er flekker
med høyere vegetasjon.
jåblom og dvergjamne

Særlig hengeving er vanlig.

indikerer næringsrikt

Arter som

sigevann.

Hyller

med framspring av grunnvann har kildepreg med arter som brunklomose

(Depanocladus

stellatum),

revolvens),

bekkevrangmose

Dicanela

palustris.

stjernemose

(Bryum

Blindia

(Campylium

pseudotriquetrum)

acuta

og

er en av de aller van-

ligste artene og synes & ha en vid fuktighetsamplityde.
Stivsagmose

(Fissidens

osmundoides)

på de tørreste stedene.
dominerer

danner små bestander også

I den tørreste del av gradienten

store bestander av Grimmia

c) Overrislete,

torquata.

nordvendte ber vegger, rikere t pe

I det nordvendte bergveggområdet

like sør for fossen er det

konstant fuktig og skyggefullt, og ofte små sprekker og huler
med litt humus.
mose

Stjernemose

(Drepanocla@us

annen kalkindikator
Frisvoll

(Campylium

revolvens)

stellatum)

og brunklo-

indikerer kalkrikt sig.

er Cyrtomnium

hymenophylloides

En

som iflge

(1981) vokser utelukkende på sterkt skyggefulle, ofte

grotteliknende

lokaliteter

i kalkrike bergvegger.

også den mindre vanlige Plagiobryum
tiske moser er blant annet Amphidium

zieri.

Nevnes skal

AV andre karakteris-

lapponicum,

stor kulemose
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(Batramia

hallerana),

Isopterugium

stiv kulemose (B.

puchellum,

cavifolium)

Mnium

perlemose (Lejeunea

ambiguum,

og hoggtannmose (Tritomaria
aurea

ithyphya),
quinquedentata).

Grnnalgen

Tentepohlia

d) Trrere

nordvendte bergve ger, fattigere type

er svert vanlig.

I nordvendt berg lenger unna fossen og opp mot granskogen er
det tørrere, og overvekt av fattigindikatorer tyder på mindre
Renbestander av rød muslingmose (My lia

næringstilførsel.
taylorii)

dekker flere hyller med tynt humusdekke og også

mindre flekker uten humus.
taxifolium
(D.

Plagiopus

oederi

og Diplophyllum

er vanlige særlig i bergsprekker.

albicans)

ble funnet.

Denne er kalkskyende ifølge

Jørgensen (1934) og Arnell (1956).

Andre typiske arter er

Grimmia

doniana,

Hedwigsmose (Hedwigia

(Pohlia

nutans),

trådmose (Blepharostoma

Calypogeia

integristipua,

Lophozia

Også stripemose

ciliata),

nikkemose

trichophyllum),

perlemose (Lejeunea

cavifolia)

og

incisa.

e) Srstvendte

ber

ved kraftstasjonen

Her vokser dels trketlende

bergveggsplanter som skjrlok,

sisselrot og blårapp (Poa glauca),

og dels mer fuktighets-

krevende arter på hyller med tilsig, f.eks. myrmjlke
Ellers skal nevnes trollurt (Circaea
(Stellaria

longifolia)

alpina),

rustjerneblom

og fjellplantene fjellsyre og snøsildre.

På nakne berget vokser store puter av Amphidium
Grimmia

torquata.

Stor kulemose (Bartramia

overraskende hyppig ved Storfallet.
folia)

Økologi.

Flatmose (Radula

hallerana)

og

opptrer

Perlemose (Lejeunea
complanata)

Vanlig er forøvrig grnnalgen

skorpelaven Cystocoleus
(Pohlia

lapponicum

cavi-

er svært vanlig, særlig på de tørreste stedene, der den

danner bestander.

tium

og vendelrot.

ebeneus.

sp., bleikklomose (Depanocladus
nutans)

har liknende

Trentepohlia

Forvrig

og

skal nevnes Cynodon-

uncinatus),

og blomstermose (Schistidium

aurea

nikkemose
apocarpum).

-

6.8.2.

Hogstaudeeng

ved
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Storfallet

Høgstaudepartier inngår flere steder, det største på ei stor
hylle sør for elva under fossen.
skogrrkvein

og hengeving.

Dominanter er tyrihjelm,

Ellers kan nevnes maigull, geit-

rams, kvitmaure, skoqstorkenebb, firblad, engsoleie, bringebær,
skogstjerneblom og vendelrot.

Representanter for det alpine

element er kvann og fjellforglemmegei.
lilundmose (Brachythecium

salebrosum),

vanlig jamnemose (Plagiothecium
subpinna

6.8.3.

Vanlige moser er
Brachythecium

denticulatum)

stakei,

og Rhytidiadelhus

tus.

Ulike

typer

omkring

Kol&smyrfallet

Ovenfor Kolåsmyrbekkens utløp vokser gråordominert kantskog
med et vierbelte (svartvier, gronnvier) ut mot elva.
fins sump- og hgstaudegranskoger,

Dessuten

blant annet skyggefulle,

nordvendte lier med turt og kvitsoleie og med innslag av
fugletelg og hengeving.
starkei,
(Mnium

Viktige bunnsjiktsarter er Brachythecium

grantorvmose (Sphagnum
s.lat.).

girgensohnii)

og fagermoser

Omkring det planlagte inntaksmagasinet på

toppen av Kolåsmyrfallet fins innenfor flomsonen hovedsakelig
blåbærgranskog.

Nedenfor Kolåsfallet i fossens sprutsone

vokser trollurt

(Circaea

alpina),

skjrlok,

bl&rapp

(Poa

laue.)

og stjernesildre.

6.9. Skkunda,

nedre del

Fra der Skkundas

dal vider seg ut et stykke nedenfor Storfallet

dominerer frodig gråor-heggeskog langs elva.

Gråor dominerer,

men det er også betydelig innslag av bjørk, gran, hegg, selje
og svartvier.

Feltsjiktet har stor artsrikdom.

er fullstendig dominert av strutseving.
skogrrkvein,

slvbunke

Andre dominanter er

og skogstjerneblom.

nitrofile arter som f.eks. stornesle.

Noen partier

Videre inngår

På nordsida går lauv-
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skogen over i h

-

staudegranskog og videre i lå urtgranskog før

fattige typer overtar på tørrere moreneområder

innenfor.

I tilknytning til de urterike skogene opptrer også gransumpskoger med dominans av skogsnelle, grantorvmose
girgensohnii)

og spriketorvmose

(S.

(Sphagnum

squarosum).

6.10. Hemla ved Himmelbo en
Heiberg

(1978) har undersøkt øvre deler av Hemladalen.

oppgir myrvegetasjonen

Hun

som hovedsakelig fattig (inkl. en del

ombrotrof) med enkelte små rikmyrspartier.

Det er registrert

alle overganger mellom bakkemyr og fine strengblandingsmyrer
med markerte strukturer.

Vi har kun vært ved Himmelbogen og

langs den planlagte kanaltraseen over til Sokkunda.

6.10.1.

Hogs taudeskog

Frodig bjørkeskog og vierkratt med blant annet tyrihjelm,
mjdurt,

enghumleblom og turt er vidt utbredt i skkene

Himmelbogen.

ovenfor

Slik vegetasjon er også observert langs bekker

og elver i Hemladalen av Heiberg (1978).

Der kanaltraseen

eventuelt vil begynne, vokser frodig vierkratt dominert av
hgstauder

og fuktengsarter som skogrrkvein,

myrmjlke,

myrmaure, krypsoleie, matsyre

6.10.2.

Apen

myrhatt, slvbunke,

og skogstjerneblom.

moss lyngmark

Mye av arealet som en eventuell kanaltrase vil skjære igjennom
fra Hemla over til Skkunda,

er grovsteinet mark dekket av

lyngrik fastmarksvegetasjon uten tresjikt.

Dominanter er røss-

lyng og dvergbjørk, mens andre lyngarter og smyle opptrer
spredt.

Bunnsjiktet preges av islandslav (Cetraria

islandica),

-
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lys og gr% reinlav (CLadonia
fjellreinlav

(C.

mitis),

mose (Barbilophozia

-

abuscuba,

C.

vangiferina)

og

mens viktigste moser er lys skjegg-

floekei)

og furumose (Pleurozium

schreberi).

Forsenkninger med smyle og finnskjegg opptrer i mosaikk med
lyngtypen.

6.10.3.

Myr

a) Mr

rett nord for Hemla ved Himmelbo en

Myrtype:
kolo

Bakkemyr, svakt hellende.

iske

radienter:

Intermediærmyr dominert av fastmatter

og mykmatter, mest myrflatevegetasjon.
Flora o

vegetasjon:

Fastmattene er dominert av trådstarr,
(Drepanocladus

blåtopp og brunklomose

bunnsjiktet er også blodmose
torvmoser
lum).

(Sphagnum

Forvrig

flecuosum

revolvens).

(Caliegon

Viktig i

sarmentosum),

bleik-

s.lat.) og rdtorvmose

(S.

rubel-

skal nevnes tettegras, dvergjamne og sveltull.

Mykmattene består ofte kun av 2 arter i kombinasjonene dystarr
- bjørnetorvmose
mose (S.

(Sphagnum

lindbergii)

og dystarr - lurvtorv-

majus).

Det fins også partier med ombrotrof myr (planmyr).
b) Mr

i traseen nord for Storbekken

Myrtype:

Bakkemyr, svakt hellende.

koloaiske

gradienter:

Intermediærmyr, fastmattedominert

myrflatevegetasjon.
Flora og vegetasjon:

Myra er delt i 2 deler med hensyn til

vegetasjonen: en del der blåtopp dominerer med torvmoser, særlig
rødtorvmose

(S.

rubellum),

i bunnen og dessuten jevnlig innslag

av trådstarr og spredt blodmose

(Calliergon

sarmentosum);

videre

en del der flaskestarr dominerer med jevnlig innslag av bjpnnskjegg og med blodmose som fullstendig enerådende i bunnen.
Noen steder dominerer vrangklomose
Dvergbjrk

er vanlig.

(Depanocladus

ecannulatus).

-

6.10.4.
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Vannvegetasjon

Hemla ved Himmelbogen er stilleflytende og har velutviklet
vannvegetasjon med vasshår
(Hippuris

vulgaris),

(Callitriche

tusenblad (Myriophylum

rusttjonnaks

(Potamogeton

alpinus),

Batrachium),

piggknopp

(Sparganium

laria

sp.), hesterumpe
vassoleie

alterniflorum),
(Ranuncubus

sp.) og blrerot

(Utricu-

sp.) .

Frodig vierkratt, serlig grnnvier,

og hØgstaudevegetasjon

strekker seg ut over bekken og dekker stedvis mye av den.
Noen steder opptrer belter med flaskestarr.

subg.

-
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7. BOTANISKE VERDIER
Vurderingen er foretatt på bakgrunn av de generelle kriterier
oppsummert i vedlegg 1, hentet fra Moss & Volden

(1980).

Kanaltraseen mellom søndre Eldåa og Rogna krysser to store
flatmyrer øverst i mellomboreal sone.

Myrene er hovedsakelig

fattig minerogene og relativt sparsomme på arter.

Mellom

(Carcx

diandra),

myrene ble gjort eneste funn av kjevlestarr
mens det ene av to funn av engmarihand
ble gjort lenger øst.
kanaltrasen.

(Dactylorhiza

incarnata)

Begge disse lokalitetene ligger midt i

I tras€en ligger ogs& det eneste strengmyrs-

partiet på disse myrene.
Plantelivet langs øvre deler av Rogna skiller seg lite ut fra
strandvegetasjonen

ellers i området.

De mest interessante deler

av Rogna er avgjort strekningen omkring gammel fløtningsdam
sprst

for Bergebua og strykene gjennom gjelet nedenfor.

Oreskogen og hgstaudegranskogen
produktivt flommarksområde.
(Glyceria

arten skogstgras
grense i Norge.

ved dammen utgjr

et hy-

Her ble den sjeldne og østlige
lithuanica)

notert for ny hyde-

Fjellplanter og frodig mosevegetasjon karak-

teriserer bergvegger og hyller i det trange gjelet.

Tilsvarende

vegetasjon er i området bare registrert ved Storfallet.

Nedre

del av Rogna har ingen spesielle særtrekk, og mot Glåma er
kulturpåvirkningen

betydelig.

Traseen Rogna - Hesteskobekken - Langbekken går gjennom et
hyproduktivt

hgstaude

- sumpgranskogsområde.

Videre skjærer

traseen tvers gjennom Kolåsmyra som skiller seg ut ved sin
størrelse og store variasjon heller enn sjeldne myrtyper og
arter.

Trofigraden varierer fra ornbrotroft (nedbørsmyr) til

intermediært

(middels rik (jordvanns)myr).

Alle overganger

fra tuedominerte partier til svart blaute mykmatte - lsbunnpartier omkring tjernet er representert.

Deler av myra har
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strengdannelse.

Tidligere grfting

har ikke medfrt

verdige forandringer av myrvegetasjonen.
gjennom sin variasjon

nevne-

Myra fungerer

som en god typelokalitet

for myrtyper i

barskogsregionen.
Mkleb

sjen

er allerede regulert, og p% de eroderte strendene

er det lite av botanisk verdi.
ombrotrofe myra srst
fjellet).

Fremheves

for Mklebysjen

Så velutviklet

skal likevel den

(vest for MOklesj6-

ombrotrof myr er sjelden å finne så

høyt på grunn av lav temperatur og svak torvdannelse.
Skkunddalen

peker seg av mange grunner ut som et interessant

og verneverdig

område.

Dalen er uberørt av tekniske inngrep

og har høyt mangfold med hensyn til vegetasjonstyper.
Myrene viser stor variasjon både hydrologisk og næringsmessig.
Her fins de eneste rikmyrene vi observerte
fint utformet strengblandingsmyr.
bakkemyrkomplekser.

i området og en

Lia i øst har velutviklete

Strendene er frodige og høyproduktive.

Mange skogtyper er også representert.

Spesielt for området er

rik sumpskog med konstant overrisling

og granskog med urskogs-

preg.

Dalen egner seg ypperlig til ekskursjons-

og undervis-

ningsformål.
Området for planlagt

inntaksmagasin ovenfor Kolåsm rfallet

skiller seg ikke spesielt ut fra det en ellers støter på i
nedbørfeltene.
lokalitet.

Storfallet, derimot, er en for området unik

Her huser fuktige og skyggefulle bergvegger med

fossesprut og hy

luftfuktighet

en srs

rik mosevegetasjon

flere sjeldne eller mindre vanlige arter.
voksested
vannet.

for mange fjellplanter

Storfallet er også

som er spredt hit med elve-

De flatere partiene langs nedre del av Skkunda

hyproduktive

med

huser

ore- og granskoger.

Hemla ved Himmelbogen skal spesielt nevnes for sin velutviklete
vannvegetasjon

og høye produktivitet

tras€en mot Skkunddalen

langs strendene.

krysser vegetasjonstyper

lige også ellers i området.

Kanal-

som er van-
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8. VURDERING AV SKADEVIRKNINGER
8.1. Planlagte inngrep
Kraftstasjonen ved Storfallet ble bygd i 1915 og begynner å
bli nedslitt.

I dag utnyttes ca. 2,5 GWh.

De nye utbyggings-

planene tar sikte på en fellesutbygging av de tre større
fallene i SØkkunda; Kolåsmyrfallet, Storfallet og Veslefallet
(ca. 265 m totalt).

Inntaksdam planlegges plassert like

ovenfor Kolåsmyrfallet.

Dammen blir 10 m høy og bygd i betong.

Magasinet blir 150 m langt og får en overflate på

6ooo •

Vannet overføres i tunnel og rør på nordsida av elva ned til
ny kraftstasjon ca. 200 m nedenfor Veslefallet.
magasin skal f& kt

reguleringshyde

Mklebysj@ens

til 4,5 m mot 3 m i dag.

Betydelig overføring av vann fra nabovassdrag inngår i
utbyggingsplanene:

søndre Eldåa, sideelv til den 10-rsvernede

Imsa, overføres fra ca. kote 725 til Rogna.

Herfra kanaliseres

vannet sørøstover, og Hesteskobekken og Langbekken fanges opp.
Kanalen skjærer gjennom Kolåsmyra til Kolåsmyrbekken, som
munner ut i den nye inntaksdammen.

Alternativt vil nederste

kanalstrekning unngå Kolåsmyra og i stedet legges nord for
Raudkletten via Kiedalsbekken.
til ovenfor inntaksdammen.
fra Himmelbogen til Skkunda.

Hortabekkens utlop flyttes

I sør planlegges Hemla overført
Overfringene

vil hovedsakelig

skje via kanaler, enkelte strekninger via nedgravde plastrør.
Midlere årsproduksjon er beregnet til i underkant av 50 GWh.
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& botaniske forhold

8.2. Virkninger
8.2.1.

Innledning

Det biologiske miljø i et nedbørfelt påvirkes av mange faktorer.

De hydrologiske forhold er av avgjørende betydning.

Elver og innsjer

er i seg selv et milj

for mange plante- og

dyrearter, men har også sterk innflytelse på terrestre naturtyper gjennom vannstands- og vannfringsvekslinger,
transport og grunnvannspåvirkning.

material-

De hydrologiske forhold

har også sterk innvirkning på lokalklimaet, f.eks. luftfuktighet og sprayvirkning i strykområder.

For å vurdere skadevirk-

ninger på de botaniske forhold, kan plantelivet ikke betraktes
isolert, men i en Økologisk sammenheng.
De direkte Ødeleggelser av plantelivet ved større inngrep er
enkelt å forutsi.

Det er verre å redegjøre for indirekte og

ofte langsiktige virkninger som følge av at de hydrologiske
forhold blir endret.
vassdrag

(Sj6rs

&

Noen undersøkelser i svenske, utbygde

Nilsson 1976, Jonasson 1976, Nilsson 1977,

1978a,b, 1979a,b, 1981) samt spredte iakttakelser fra Norge
(eks. Skulberg 1974, Rrslett

1980, Lien et al. 198la,b,

Andersen 1983) har gitt oss en del kunnskaper om virkninger
på flora og vegetasjon.

8.2.2.

Kanatas¢er

De planlagte kanaltraseene vil skape en merkbar forandring i
landskapet og forårsake betydelig skade på eksisterende vegetasjonstyper, sarlig p% grunn av endret grunnvannstand som vil
påvirke hele vegetasjonsstrukturen.

Store myrkomplekser som

representerer ulike typer og hvor helheten i seg selv bidrar
til at området er verdifullt, blir kunstig oppdelt.

Den

landskapsmessige delingen vil ytterligere forsterkes med tida
da en må regne med at strendene vokser til med skog og kratt.
Her må først og fremst nevnes Kolåsmyra, men også strekningen
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søndre Eldåa - Rogna.

-

På sistnevnte strekning vil lokali-

tetene for kjevlestarr (Carec
lorhiza

incarnata)

gå tapt.

diandra)

og engmarihand

(Daety-

Endring i grunnvannsforholdene

vil også innvirke på høgstaude- og sumpskogstyper hvor fuktighetsforholdene er av avgjørende betydning.

Graden av

endringer vil avhenge av vannstandsnivå og vannstandsvekslinger
i kanalene.

Langs kanaltraseen Hemla - Skkunddalen

terrestre systemer berøres i mindre grad.

vil de

Her dominerer tørrere

fastmarkstyper.
For kanaltraseenes vedkommende må en også regne med innvirkning
på vegetasjonstypene på grunn av anleggsarbeidet.

8.2.3.

Elvestrekninger

Redusert vannføring eller tørrlegging vil senke grunnvannstanden og påvirke vegetasjonsstruktur og planteproduksjon
langs elvene.

Området består jevnt over av fattige bergarter,

og nesten alt trrere

areal mellom vassdragene utgjres

skrinn skog- og fjellvegetasjon.

av

Det er i nær tilknytning til

vassdragene en finner de frodige vegetasjonstypene med høy
produktivitet.
lidende.

Det er disse som i første rekke blir skade-

Ved senkning av vannstanden vil disse vegetasjons-

typene bli presset ut av skrinne, mer tørketålende typer.
På lengre sikt må en forvente store forandringer langs søndre
Eldåa, Rogna, Skkunda

og Hemla nedenfor der vannet fanges opp.

Dette gjelder i forste rekke gr&orskogen, hgstaude-

og sump-

granskogen.
Vegetasjonen i elvene dominert av moser på stein vil dø ut ved
permanent tørrlegging, og Fontinalis-artene

er også svært

sårbare for periodevis tørrlegging (jfr. Lien et al. 1981b).
Tørrlagt elvebunn vil koloniseres av tilfeldig ugraspreget
vegetasjon.

Med en stabil restvannføring vil vannvegetasjonen

imidlertid kunne holdes oppe på et visst nivå.
som f&r tilfrt

vann som flge

av overfringene,

Elvestrekningene
vil neppe bli

-

påvirket i særlig grad.
i Skkunddalen
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Den verdifulle vegetasjonsmosaikken

star derfor neppe i fare for å bli særlig

påvirket, så sant det ikke foretas kunstige inngrep i gamle,
stabile bekkeleier som får tilleggsvannføring.
rimelig & tolke prosjektplan over Skkunda

Selv om det er

kraftverk pr. mars

1982 slik at denslags inngrep unngås, virker det lite sannsynlig at trange, krokete bekkefar skal kunne føre mange ganger
så stor vannmengde som tidligere uten & utvides.
tive rikmyrsdelene innerst i Skkunddalen

De hyproduk-

vil derfor lett

kunne stå i fare for & bli Ødelagt.

8.2.4.

Arealet

omkring

fossene

Storfallet er med sin svært frodige og artsrike mosevegetasjon
områdets mest bevaringsverdige lokalitet.

Dagens kraftverk

påvirker lite i forhold til hva som vil skje om det nye
prosjektet blir vedtatt.

Bergveggene huser en flora av svært

varierende utforming, og artssammensetningen endrer seg over
korte avstander.

Særlig viktig er gradvis overgang fra fuktig

til tørt, med konstant til periodevis neddykking nær fossen,
via "sprayeffekt" og konstant hy
vegger i de øvre deler.

luftfuktighet til torre berg-

Dette sammensatte vegetasjonsmnsteret

er i fin balanse med vannhusholdningen.

Permanent tørrlegging

eller tørrlegging i lengre perioder vil innebære at store
deler av mosevegetasjonen vil forsvinne eller skiftes ut med
mer trket&lende

arter.

Rognas gjel vil trolig bli påvirket på liknende måte, men i
mindre grad på grunn av tilsig nedenfor kanalinntaket.

-

8.2.5.

64
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Reguleringsmagasiner

Nye magasiner og regulering av naturlige sjøer griper vanligvis
sterkt inn i landskaps- og vegetasjonsbildet ved neddemming av
større arealer, utvasking, endring av isforhold, uttørring ved
senking osv.

En ytterligere justering av Mklebysjens

reguleringshøyde og en 6 dekars dam på toppen av Kolåsmyrfallet,
som mangler spesielle botaniske kvaliteter, vil imidlertid være
mindre Ødeleggende enn de andre inngrepene.
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9. KONKLUSJON
Utbyggingen rammer hyproduktive

og artsrike vegetasjonstyper

i et ellers svært fattig område.

Disse vegetasjonstypene er

nemlig ofte knyttet til strendene.
Kanalen Sndre

Eld%a - Rogna og Rogna - Skkunda

vil avskjere

velutviklete myrsystemer, især gjelder dette Kolåsmyra.
Videre representerer Storfallet en svært verneverdig lokalitet
til tross for den påvirkning som allerede har funnet sted.
Av dette går det fram at en eventuell utbygging vil føre til
forringelse av det botaniske mangfold i området.
br

kanaltras€en Rogna - Skkunda

Subsidiært

legges etter det alternativ

som sparer Kolåsmyra, og Storfallet må gis en akseptabel minstevannføring.

Det er ønskelig med ytterligere studier av Stor-

fallet dersom utbygging vedtas.
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10. SAMMENDRAG
Undersøkelsesområdet
Eldåa, Rogna, Skkunda

omfatter deler av vassdragene søndre
og Hemla, alle i Stor-Elvdal kommune.

Fra Glåma i øst stiger landskapet vestover til ca. 1100 m.
Berggrunnen er svært ensartet og består nesten utelukkende av
mørk sparagmitt.
området.

Tjukke løsmasser karakteriserer mye av

Klimaet har kontinental karakter med varme somre og

kalde vintre.
Fire hydesoner

er representert:

1) Lavboreal sone, definert ved forekomst av edle lauvtrær,
er kun representert i dalbunnen ved Glåma.
2) Mellomboreal sone begrenset oppad av øvre grense for gråorskog og nedre grense for forekomst av ekte alpine arter
(ca. 800 m), omfatter det meste av barskogsarealet.
dominerer skogsbildet.

Myrarealet ker

Grana

sterkt med hoyden.

Langs elvene er alpine arter vanlige helt ned til Glåma.
3) Hgboreal

sone strekker seg opp til den klimatiske skog-

grense (ca. 950 m) og karakteriseres av et 150-200 m bredt
bjrkedominert

belte.

Tydelig grense mellom barskog og

bjørkeskog mangler, og bartrærne vokser spredt gjennom
hele sonen, av og til også som rene granskogsbestander.
Sonen omfatter store myrarealer.
4) Lavalpin sone, kjennetegnet ved forekomst av blåbærdominert
hei, utgjor hele omr&dets fjellareal.
I alt er det registrert 267 karplanter

(inkl. 39 kultur-

betingete arter) og 285 moser og lav i området.
l vestlig, 9 srlige,
alpint element.

8 srostlige,

14 stlige

Av disse er
og 53 fra

Områdets høydenivå og kontinentale beliggen-

het vises av det hoye antall stlige

og alpine arter.

Av

interessante østlige arter skal spesielt fremheves skogstgras
(Glyceria

ithuanica)

og huldregras

(Cinna

latifolia).

-
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Kapittel 5 gir en beskrivelse av de registrerte vegetasjonstypene.

På tørrere grunn i mellomboreal sone dominerer fattige

barskogstyper.

I flatere partier langs de større vassdragene

er det oftest en typisk sanering med gråordominert skog ytterst
mot elva og jevn overgang til hgstaudegranskog
Bortsett fra at arter som strutseving
teris)

og stornesle (Utica

er undervegetasjonen

struthiop-

er vanligst i gr&orskogen,

septentrionale),

purpurea),

turt (Lactuca

(Matteuccia

svært lik i de to typene med arter som

(Aconitum

f.eks. tyrihjelm
(Calamagostis

dioica)

innenfor.

alpina)

skogrrkvein

skogstorkenebb
og skogstjerneblom

(Geranium

sylvaticum),

(Stellaria

nemoreum).

Gransumpskog er vanlig på steder med mer stagnerende grunnvann
i samme område, ofte dominert av skogsnelle
cum),

molte

(Rubus

girgensohnii).

chamaemorus)

(Equisetum

og grantorvmose

sulvati-

(Sphagnum

Ofte danner lågurtgranskog en smal overgangs-

sone mellom elvesletta og fattige, lyngrike typer innenfor.
I ngboreal

sone opptrer lyngbj0rkeskog, bl&brbjrkeskog,

l&gurtbjrkeskog

og også åpen finnskjeggdominert vegetasjon.

Langs elver og søkk dominerer frodig hgstaudevegetasjon.
Krekling-reinlavhei
sone.

og blåbær-blålynghei dominerer lavalpin

Finnskjegghei er stedvis vanlig i grunne forsenkninger.

Flatmyr og svakt hellende bakkemyr dominerer myrarealet.
Ombrogen

(nedbrs-)myr

i form av planmyr er også vanlig.

Dessuten fins fine utforminger av streng- og blandingsmyr.
Det meste av myrarealet er fattigmyr.

Fastmatter er ofte

dominert av bjønnskjegg

(Seirpus

(Eriophorum

mens mykmattene fremfor alt er preget

vaginatum),

av flaskestarr
angustifolium).

(Care

ostrata)

caespitosus)

og torvull

og duskull (Eriophorum

Intermediar-

(middels rik) og rikmyr dekker

bare mindre areal.
Bortsett fra enkelte stilleflytende partier med til dels
rikelig karplantevegetasjon
bekker dominert av moser.

er vannvegetasjonen

i elver og

Mosevegetasjon er svært ensartet og

fremfor alt dominert av vanlig bekkemose

(Hygrohypnum

ochraceum).

-

68

-

Kapittel 6 beskriver lokalitetene som vil bli berørt ved en
eventuell vannkraftutbygging.
Planlagt trase fra søndre Eldåa - Rogna ligger i øvre del av
mellomboreal sone og krysser hovedsakelig myrer med smale
skogstriper imellom.

Mesteparten er fattigmyr med dominans

av trådstarr (Carex lasiocarpa) og flaskestarr (C. rostrata).
Sndre Eld%as bredder best&r av hgstaudevegetasjon og apne
fuktenger.

Mot Kol%smyra fins storre partier av hgstaude-

og sumpgranskog.
Kolåsmyra er et stort og variert myrkompleks i mellomboreal
sone på vannskillet mellom Rogna

o

Skkunda.

Storparten av

arealet består av fattigmyr, fastmatte-løsbunn, men ombrotrof
myr og intermediaermyr er også representert.

Strengmyrspartier

opptrer enkelte steder.
Mklebysjen

har vegetasjonslse

strender pa grunn av tidligere

regulering.

Fastmarksvegetasjonen består av lavalpine, nærings-

fattige typer, mens myrene varierer fra ombrotrofe til intermedire.
Skkunddalen

er variert og frodig og med store myrarealer.

Langs strendene vokser kratt med vier og høgstauder, og det
fins også fuktenger.

I de indre deler gr

hgstaudeeng

jevnt

over i kantdominert intermediær- og rikmyr, mens østsida av
dalen preges av store fattige myrer med sterk helning.

I et

område langs elva er det en svært velutviklet strengblandingsmyr.
Nedre deler av Rogna og Skkunda
hgstauderike

preges i rolige partier av

gr&or- og granskoger.

Nedenfor fltningsdam

i Rogna og ved Storfallet i SØkkunda skjærer elvene ned i trange
gjel med fossefall, og her blottes sparagmitten i steile bergvegger med stabil fuktighet og frodig mosevegetasjon.

Denne

er studert spesielt, og stor artsrikdom framgår av tabell 4.
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Kanaltras€en Hemla - Skkunda
åpen røsslyngmark.

krysser intermedirmyrer

og

Hemla ved Himmelbogen nar en velutviklet

vannvegetasjon.
Kapittel 7 oppsummerer de botaniske verneverdier i forskjellige
deler av vassdraget.

Storfallet er betegnet som en svært

spesiell og interessant lokalitet, særlig på grunn av mosevegetasjonen på bergveggene, hvor flere sjeldne og mindre
vanlige arter er notert.

Området har flere interessante myrer,

særlig Kolåsmyra, og dessuten fuktighetskrevende skogtyper med
stor artsrikdom og hoy produktivitet langs vassdragene.
Skkunddalen

er med sitt store botaniske mangfold trukket fram

som et ypperlig ekskursjons- og undervisningsobjekt.
Til slutt gis en vurdering av skadevirkninger på plantelivet
ved eventuell utbygging.
av overfringskanalene
ninger.

De største skadene vil bli forårsaket

og senking/trrlegging

av elvestrek-

Rike og på annen måte avvikende vegetasjonstyper er

ofte knyttet til vassdragene.
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Univ.forl. Oslo-Bergen-Troms.

The dependence of mean air temperatures

upon latitude and altitude in Fennoscandia
1950). Annls.
119:

Acad.

Scient.

Fenn.

Se.

(1921-

A 3 Geol.-Geog.

l-19.
Norsk

Lid, J. 1974.

og svensk

flora

ed. 2. Det Norske Samlaget,

Oslo.
Lien, L., Bakketun, A.,

Bendiksen, E., Halvorsen, R., Kjellberg,

G., Lindstrøm, E.-A., Mjelde, M., Sandlund, O.T.,
Tjomsland, T.

&

Aanes, K.J. 1981.

Vurderinger av

reguleringene i Osensjen

og Sire Osa. Norsk

Vannforsk.

1-112.

Rapp.

Lien, L., Bakketun, A.,

0-77084:

Inst.

Bendiksen, E., Halvorsen, R., Lindstrøm,

E.-A., Mjelde, M., Tjomsland, T.

&

Aanes, K.J. 1981.

Undersøkelser vedrørende utbyggingen av Strandfossen
kraftverk i Glåma. Norsk
0-77055:

Lye, K.A. 1965.

Rapp.

Nye plantefunn frå Rogaland i relasjon til langBlyttia

23:

57-78.

En ny inndeling av Norges plantegeografiske

element. Bluttia
Malmer, N. 1962.

Vannforsk.

1-68.

distansespreiing.
Lye, K.A. 1967.

Inst.

25:

88-123.

Studies on mire vegetation in the Archaean area

of Southwestern Gtaland

(South Sweden). I.

Vegetation

and habitat conditions on the Akhult mire. Opera
7:

1-322.

bot.

- 73 -

Marker, E. 1974.

Kriterier for botanisk verneverdi.

Blyttia

32:

33-37.

Småkraftverk

Mobæk, A. 1982.

i Hedmark.

naturverninteressene.

Friluftslivs-

og

Hedmark fylkes friluftsnevnd,

Hamar.
Moen, A.

1970.

i 0stfold,

Myrunders@kelser

Hedmark.

Rapport

landsplan

for

i forbindelse

i Norge.

0slo

0

med Naturvernrådets

myrreservater

undersøkelser

Akershus,

g

IBP-CT-Telma's

myr-

K.norske Vidensk. Selsk. Mus.,

Univ. Trondheim, Trondheim, mimeogr.
Landsplan for myrreservater i Norge. Norsk

Moen, A. 1973a.
geog.

Tidsskr.

Moen, A. 1973b.

27:

173-193.

Erfaringer fra vegetasjonskartleggingen i

Trøndelagsområdet, med hovedvekt på myrenhetene.
IBP Nord.

Moen, A.

&

93-109.

11:

Pedersen, A. 198l.

Myrunderskelser

i Agder-fylkene

og Rogaland i forbindelse med den norske myrreservatplanen.
Se.

Moen, A.

&

K.

norske

Videnck.

Mus.

Selsk.

Napp.

bot.

l-252.

1981-7:

Wischmann, F. 1972.

Verneverdige myrer i Oslo, Asker

og Bærum. Rapport i forbindelse med den norske myrreservatplanen. K. norske
Miscellanea

Moen, G. 1981.

Selsk.

Mus.

7: 1-69.

Mosevegetasjon

sosiologisk

Vidensk.

i bekkeklofter.

undersøkelse

Bårdsengbekken,

Øyer

En floristisk

av bekkekloftene
i Oppland.

Rolla

og
og

Cand.real. Thesis,

Univ. Oslo, unpubl.
Mork, E. 1968.
kjlen

Økologiske undersøkelser av fjellskogen i HirMeddr.

forsksomr&de.

norske

Skogfors.Vesen

25:

463-614.
Mork, E.

&

Heiberg, H.H.H. l937.
forsksomr&de.

Meddr.

Om vegetasjonen i I-lirkjølen
nonske

Skog fors.Vesen

5:

617-684.
Moss, O.O.

&

Volden, T. 1980.

Botaniske undersøkelser i Etnas

og Dokkas nedbørfelt med vegetasjonskart over magasinomr%dene Dokkfly
vassdragsreg.,

Og Rotvoll/Rssjen.

Univ.

Oslo,

Rapp.

12:

Kontaktutv.

1-114.

74 -

-

Mæhre Lauritzen, E. 1972.

Mosefloraen på Bergsåsen i Snåsa,
K.

Nord-Trøndelag.
Miscellanea

noske

Vidensk.

Selsk.

4: 1-172.

Alvstrand i forvandling. Svensk

Nilsson, C. 1977.

Mus.
bot.

idskr.

71: 23-28.

Nilsson,

c. 1978a.

Vegetationens overlevnadsekologi

på Gardi.kens

reguleringsstrander

- en problemorientering.

Svensk

72:

bot.

Nilsson, C. 1978b.

Tidskr.

227-240.

Changes in the aquatic flora along a stretch

of the river Umelven,

N. Sweden, following hydro-

electric exploitation. Hydrobiologia
Nilsson, C. 1979a.
Svensk

Vegetationsf%rh&llanden
bot.

Nilsson, C. 1979b.

Tidskr.

73:

229-236.

61:

i kraftverksalvar.

257-265.

Floraf5randringar vid vattenkraftutbyggnad.

Svens k b o t . Ti ds kr .

7 3:

2 6 6- 2 74 •

Nilsson, C. 198l1. Dynamics of the shore vegetation of a North
Swedish hydro-electric reservoir during a 5-year
period. Acta
Skr.

22:

Norske meteorologiske
meter,

69:

1-94.

1-607.
Nedbørnormaler

institutt, upubl.

Normalperiode

Resvoll-Holmsen, H. 1920.

&

milli-

1931-1960.

Om fjeldvegetationen i det østen-

fjeldske Norge. Arch
Rudberg, S. 1963.

suec.

Sikilsdalen og Norges fjellbeiter. Bergens

Nordhagen, R. 1943.
Mus.

phytogeogr.

Math.Naturvid.

37:l:l-266.

Geology and geomorphology. In: sømme, A. (ed.),

A geography

of

Norden,

ed. 3, Univ.forl. Oslo-Bergen-

Tromsø, pp.31-47.
Rrslett,

B. 1980.

Reguleringsvirkninger

i norske innsjøer. Norsk

Inst.

på høyere vegetasjon
Vannforsk.

årb.

1979:

27-31.
Sj6rs, H.

&

Nilsson, C. 1976.

Vattenutbygnadens

effekter p%

levande natur. En faktaredovisning vervagande
Umealven. Vdtekol.
Skulberg, O. 1974.

Stud.

8:

l-120.

Begroing i norske vassdrag. Virkninger av

regulering. Norsk

Inst.

Vannforsk.

årb.

1973: 27-36.

-

Strmer,

P.

Mosses

1969.

bution
'Tuhkanen,

S.

in

1980.

Volden,

T.

with

Norway.
Climatic

Acta

geography.
1977.

Vegetasjonen

myrene

i Tolga,

Oslo,

unpubl.

75 -

a Western

and

Southern

distri-

Univ.forl.

Oslo-Bergen-Troms.

parameters

and

phytogeogr.

suec.

på Tufsingfloen
Hedmark.

Cand.real.

indices

6?:

in

plant

1-105.

i Os og LangsjøThesis,

Univ.

-- 76_

Tabell 4. Krysslister for de undersøkte områder (karplanter).
Symbol for plantegeografisk tilhørighet er angitt etter artsnavnet (V: Vestlig -, S: Sorlig -, S0: Sorostlig - : stlig A: Alpint element). Definisjon av undergrupper, se kap. 4.1.
Antropokorer er angitt som a. Arter uten symbol er ubikvister
eller har uregelmessig utbredelse.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

H.
I.
J.

K.

søndre Eldåa. Parti SV for Rognvola. UTM PP 037 107-112,
630-640 m o.h.
Sndre Eldåa - myrer VSV for Fagertilåsen. UTM PP 03-04 08-09,
720-750 m o.h.
Rogna, nedre del. UTM PP 09 09-12, PP 10 12, 260-510 m o.h.
Fra Hesteskobekken v/ vei over lita myr (PP 077 075) og langs Rogna
opp til gammel fløtningsdam. UTM PP 079 075 - 062 083, 630-680 m o.h.
Kolsmyra inkl. skogpartier N-for og S-for. UTM PP 08-09 05-07,
600-630 m o.h.
Moklebysjen, i N, 0g
S. UTM PP 01-02 01, PP 02 00, PN 02 98-99,
990-1040 m o.h.
N. Storbekken (880 m o.h.) - V for Rundhaugen (1000 m o.h.) Himmelbogen - Sokkunda S for Saubua. UTM PN 05-07, 95-98,
830-1000 m o.h.
Storfallet i SØkkunda. UTM PP 125 062, 400-420 m o.h.
Langs Skkunda ovenfor Kolåsfallet. UTM: Fra PP 112 060 til PP 107 057,
500-540 m o.h.
Langs Kolasmyrbekken. UTM: Fra PP 103 064 til PP 112 060, 520-600 m o.h.
Skkunda, nedre del. UTM: PP 143-151 070-081, 250-280 m o.h.
A B C D E F G H I J K

Karsporeplanter
Athyrium distentifolium
A. filix-femina
Cystopteris fragilis
Dryopteris assimilis
D. filix-mas
Equisetum arvense
E. fluviatile
E. hyemale
E. palustre
E. pratense
E. scirpoides
E. sylvaticum
Gymnocarpium dryopteris
Lycopodium alpinum
L. annotinum
L. clavatum
L. selago
Matteuccia struthiopteris
Polypodium vulgare
Selaginella selaginoides
Thelypteris phegopteris

Fjellburkne
Skogburkne
Skjorlok
Sauetelg
Ormetelg
Åkersnelle
Elvesnelle
Skavgras
Myrsnelle
Eng snelle
Dvergsnelle
Skogsnelle
Fug letelg
Fjelljamne
Strid kråkefot
Myk kråkefot
Lusegras
Strutseving
Sisselrot
Dvergjamne
Hengeving

Trær, busker
Alnus incana
Betula nana
B. pubescens
Juniperus communis
Lonicera xylosteum
Picea abies

Gråor
Dvergbjrk
Vanlig bjork
Einer
Leddved
Gran

Al

X
X

X

X X X

X X

X

X

X X

X X X

X X

X X X
X X X

X X X
X X

X X

X X X

X X X

X

X X

X
X

X
X

X

X X

X X X

X X X X X

X X X X X X X X

Al

X X X

X X
X X X

X X X X

X

X
X X X
X

X

X
X

A2

X X
X X

X X X

X

A2

X
X

S03
Ø2

X X

X X X X

X

X
X X

X X X

X

X

X

X X X X X
X X

X
X X

X X X X X X X X X X X
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Pinus sylvestris
Populus tremula
Prunus padus
Ribes rubrum
Rosa sp.
Ulmus glabra
Salix caprea
s. daphnoides
s. glauca
s. herbacea
s. lapponum
s. nigricans
s. pentandra
s. phylicifolia
Sorbus aucuparia
Erikode arter
Andromeda polifolia
Arctostaphylos alpina
A. uva-ursi
Calluna vulgaris
Empetrum nigrum ssp.
hermaphroditum
Loiseleuria procumbens
Oxycoccus microcarpus
o. quadripetalus
Phyllodoce caerulea
Vaccinium myrtillus
V. uliginosum
V. vitis-idaea

A B C D E F G H I

J

K

X

X

X

Furu
Osp
Hegg
Rips
Alm
Selje
Doggpil
Slvvier
Musre
Lappvier
Svartvier
Istervier
Gronnvier
Rogn
Kvitlyng
Rypebær
Mj ]ber
Rosslyng
F j e llkrek ling
Greplyng
Små tranebær
Tranebær
Bl?lyng
Blåbær
Skinntryte
Tyttebær

Urter
Vanlig ryllik
Achillea millefolium
Tyrihjelm
Aconitum septentrionale
Fjellmarikåpe
Alchemilla alpina
Vanlig marikåpe
A. vulgaris coll.
Angelica archangelica
Fjellkvann
ssp. archangelica
A. sylve stris
Sloke
Vanlig kattefot
Antennaria dioica
Anthriscus sylvestris
Hundekjeks
Svinemelde
Atriplex patula
Stakekarse
Barbarea stricta
Bartsia alpina
Svarttopp
Sprikevasshår
Callitriche cophocarpa
Småvasshår
C. palustris
Caltha palustris
Bekkeblom
Campanula rotundifolia
Blklokke
Gjetertaske
Capsella bursa-pastoris
Cardamine amara
Bekkekarse
Carduus
crispus
Krusetistel
Carum carvi
Karve
Cerastium fontanum
Vanlig arve
Chamaenerion angustifolium
Geitrams
Prestekrage
Chrysanthemum leucanthemum
C. vulgare
Reinfann
Chrysosplenium alternifolium Maigull
Circaea alpina
Trollurt

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S4
X

X

X
X

A2

X

Al

X

A2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ø2
A2

X

X

X

X

X

X

X

A2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Al
X

X

X
X

X

X

Al

X

X
X

X

Al

X
X

a

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Al

Al

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

a
a

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

a
a

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

S4

X
X

a

S3

X

X

X

a
A2
S4

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
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A B C D E F G H I J K
Cirsium heterophyllum
C. palustre
Coeloglossum viride
Comarum palustre
Convallaria majalis
Corallorhiza trifida
Cornus suecica
Crepis paludosa
Dactylorhiza inc arna ta
D. maculata
Daphne mezereum
Drosera anglica
D. rotundifolia
Epilobium adenocaulon
E. hornemannii
E. lactiflorum
E. palustre
Erysimum hieracifolium
Euphrasia cf. frigida
E. stricta
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galeopsis bifida
G. tetrahit
Galium boreale
G. palustre
G. uliginosum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Gnaphalium norvegicum
G. sylvaticum
G. supinum
Hieracium alpinum
H. sylvaticum
H. umbel la tum
H. vulgatum
Hippuris vulgaris
Humulus lupulus
Knautia arvensis
Lactuca alpina
Lathyrus pratensis
Leontodon autumnalis
Linaria vulgaris
Linnaea borealis
Listera cordata
Lysimachia thyrsiflora
Maianthemum bifolium
Matricaria matricarioides
Melampyrum pratense
M. sylvaticum
Melandrium rubrum
Menyanthes trifoliata
Moneses uniflora
Myosotis decumbens
Myriophyllum alterniflorum

Kvitbladtistel
Myrtistel
Gronnkurle
Myrhatt
Liljekonvall
Korallrot
Skrubbær
Sumphaukeskjegg
Engmarihand
Flekkmarihand
Tysbast
Smal soldogg
Rund soldogg
Amerikamjlke
Setermjlke
Kvitmjlke
Myrmjlke
Berggull
Fjelldyentrost
Vanlig yentrst
Vanlig mjdurt
Jordbær
Vrangdå
Kvassdå
Kvitmaure
Myrmaure
Sumpmaure
Skogstorkenebb
Eng humleblom
Setergrå urt
Skoggrå urt
Dverggraurt
Fjellsveve
Skogsveve
Skjermsveve
Beitesveve
Hesterumpe
Humle
Rdknapp
Turt
Gulflatbelg
Folblom
Lintorskemunn
Linnea
Små tveblad
Gulldusk
Maiblom
Tunbalderbrå
Engmarimjelle
Skogmarimjelle
Rd jonsokblom
Bukkeblad
Olavsstake
Fjellforglemmegei
Vanlig tusenblad

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Ø2
X

X

X

a
A2
A2

X
X

X

X

X

(a)
Al

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xx X

X

X

X

Xx

X

Al
Al

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

a

X

X

X

X

X
X

S4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xx

X

X
X

X

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xx X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xx

X
X

Al

X

X

X
X

X

S4
a
A2
a

X

X

X

X

A2

X

X

X

X

a
a

X

X

X

X

X

X

X

Xx
X

-
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A B C D E F G H I J K
Oxalis acetosella
Oxyria digyna
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Pedicularis palustris
P. sceptrum-carolinum
Pimpinella saxifraga
Pinguicula vulgaris
Plantago major
Polygonatum verticillatum
Polygonum aviculare
P. viviparum
Potamageton alpinus
P. argentea
P. crantzii
P. erecta
Prunella vulgaris
Pyrola minor
P. rotundifolia
Ramischia secunda
Ranunculus acris
R. platanifolius
R. repens
R. reptans
R. trichophyllus
Rhinanthus minor
Ribes rubrum
Rubus chamaemorus
R. idaeus
R. saxatilis
Rumex acetosa
R. acetosella
R. longifolius
Sagina procumbens
Saussurea alpina
Saxifraga nivalis
s. stellar is
Scheuchzeria palustris
Scutellaria galericulata
Silene vulgaris
Solidago virgaurea
Sparganium angustifolium
s. sp. (steril)
Stellaria alsine
s. calycantha
s. graminea
s. longifolia
s. media
s. nemoreum
Taraxacum sp.
T. vulgare coll.
Trientalis europaea
Trifolium pratense
T. repens

Gaukesyre
Fjellsyre
Firblad
Jåblom
Vanlig myrklegg
Kongsspir
Gjeldkarve
Vanlig tettegras
Groblad
Kranskonvall
Tungras
Harerug
Rusttjnnaks
Solvmure
Flekkmure
Tepperot
Bl&koll
Perlevintergrønn
Legevintergrønn
Nikkevintergrønn
Engsoleie
Kvitsoleie
Krypsoleie
Evjesoleie
Småvas soleie
Småengkall
Rips
Molte
Bringebær
Teiebær
Matsyre
Småsyre
Vanlig hymol
Tunarve
Fjelltistel
Snosildre
Stjerne sildre
Sivblom
Skjoldbærer
Engsmelle
Gullris
Flotgras
Piggknopp
Bekkestjerneblom
Fjellstjerneblom
Grasstjerneblom
Rustjerneblom
Vassarv
Skogstjerneblom

X

Al

X

X

X

X

X
X

Xx X
Xx X

X

X

X

X

X

Øl
a,S4

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

Xx

X
X

a

X

X

X

X

X
X

X

a

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

a

A3
a

X
X

X

a
A2

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Xx X

X

X

X

X

X

X

X

S3

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a
a
A2
Al
Al
Ø2

X

X

X
X

X

X
Xx

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

S4
A2
a

X

X
X

X

X

X

X

X
X

a

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lovetann
Skogstjerne
Rdklver
Hvitklver

X

X

a
X

a
a

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Xx X

X

Xx

X
X

X
X

X

X

X
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A B C D E F G H I J K
Tussilago farfara
Urtica dioica
Utricularia sp.
Valeriana sambucifolia
Veronica chamaedrys
v. officinalis
V. serpyllifolia
Vicia cracca
V. sepi um
Viola biflora
V. epipsila
v. montana
v. pal us tr is

Hestehov
Stornesle
Blærerot
Vendelrot
Tveskjeggveronika
Legeveronika
Glattveronika
Fuglevikke
Gjerdevikke
Fjellfiol
Stor myrfiol
Lifiol
Myrfiol

Graminoide planter
Agrostis canina
A. tenuis
Alopecurus aequalis
A. geniculatus
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostis neglecta
c. purpurea
Carex aquatilis
C. atrata
c. bigelowii
C. brunnescens
c. canescens
c. chordorrhiza
C. diandra
c. digitata
C. dioica
C. echinata
C. juncella
c. lasiocarpa
C. limosa
D. loliacea
C. magellanica
c. nigra
c. pallescens
c. panicea
c. pauciflora
C. rostrata
C. vaginata
c. vesicaria
Cinna latifolia
Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
D. flexuosa
Elytrigia repens
Eriophorum angustifolium
E. scheuchzeri
E. vaginatum
Festuca ovina
F. pratens is
F. rubra

Hunde kvein
Engkvein
Vassreverumpe
Knereverumpe
Gulaks
Smarrkvein
Skogrrkvein
Nordlands starr
Svartstarr
Stivstarr
Seterstarr
Gråstarr
Streng starr
Kjevlestarr
Fingerstarr
Tvibustarr
Stjernestarr
Stolpestarr
Trådstarr
Dystarr
Nubbe starr
Frynse starr
Slattestarr
Bleikstarr
Korn starr
Sveltstarr
Flaskestarr
Slirestarr
Sennegras
Huldregras
Hundegras
Sl vbunke
Smyle
Kveke
Duskull
Snull
Torvull
Sauesvingel
Engs vingel
Rdsvingel

a

X

X

X

X

X

X

X

X

Xx X

X

X

S4
a
a
a

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

A2

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

a
Ø2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Ø2

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Al
Al
A2

X

X

Ø2

X

X

X

S4
S4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

A2

X

X
X
X

Ø2

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

A2

X

X

X

X

X

X

Ø2
a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a
X

X
X

X

Al

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

a

X

X
X

X
X

X

X

X
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A B
Glyceria lithuanica
Hierochlo€ odorata
Juncus articulatus
J. filiformis
J. trifidus
Luzula frigida
L. multiflora
L. pilosa
L. sudetica
Milium effusum
Melica nutans
Molinia caerulea
Nardus stricta
Phalaris arundinacea
Phleum commutatum
P. pratense
Poa alpigena
P. annua
P. glauca
P. nemoralis
P. pal us tr is
P. pratensis
P. remota
Roegneria canina
Seirpus caespitosus
s. hudsonianus

Skogstgras
Marigras
Ryllsiv
Trådsiv
Rabbesiv
Seterfrytle
Engfrytle
Hrfrytle
Myrfrytle
Myskegras
Hengeaks
Blåtopp
Finnskjegg
Strandrr
Fjell timotei
Timotei
Seterrapp
Tunrapp
Blårapp
Lundrapp
Myrrapp
Engrapp
Storrapp
Hundekveke
Bjnnskjegg
Sveltull

C

Ø2

G H

D E F

I J K

X
X

S4
Al
Al

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

A2
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

S3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

Ø2
a

X

X

X

A2
a
A2
a
A2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dvergsnelle (Equisetum scirpoides) (A2) er belagt fra Rognvola av F.C. Srbye
(Herb. O). Humle (Humulus lupulus), leddved (Lonicera xylosteum), Rosa sp.
og alm (Ulmus glabra) er funnet av R.Y. Berg i 1977. Kryssliste fra Brtne
og vre del av Sondre Elda er oppfort hos Bendiksen & Schumacher (1982).
C

Bladmoser/sotmoser
Amphidium lapponicum
A. mougeoutii
Andreaea rupestris
Anoectangium aestivum
Aulacomnium palustre
Barbula convoluta
Bartramia hallerana
B. ithyphylla
B. pomiformis
Blindia acuta
Brachythecium plumosum
B. reflexum
B. rivulare
B. rutabulum
B. salebrosum
B. starkei
Bryum pseudotriquetrum
B. weigelii
B. sp.

Polstermose
Vanlig sotmose

E

X

X

X

X

X

A2

X

Filtmose

X

S4
Stor kulemose
Stiv kulemose
Vanlig kulemose

H

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Bekkelundmose
Sprikelundmose

X

X

Stor lundmose
Lilundmose

X

X
X

Bekkevrangmose
Kildevrangmose

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
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C

Calliergon cordifolium
c. giganteum
C. sarmentosum
C. stramineum
Campylium stellaturn
Ceratodon purpureus
Cirriphyllum piliferum
Climacium dendroides
Cratoneuron commutatum
Cynodontium strumiferum
C. sp.
Cyrtomnium hymenophylloides
Dichelyma falcatum
Dichodontium pellucidum
Dicranella cerviculata
D. palustris
Dicranoweisia crispula
Dicranum drummondii
D. fuscescens
D. leioneuron
D. majus
D. pol ysetum
D. scoparium
D. undulatum
Ditrichum flexicaule
Drepanocladus badius
D. exannulatus
D. fluitans
D. revolvens
D. uncinatus
Encalypta ciliata
Fissidens osmundoides
Fontinalis antipyretica
F. dalecarlica
Grimmia donniana
G. torquata
Hedwigia ciliata
Hygrohypnum dilatatum
H. ochraceum
Hylocomium pyrenaicum
H. splendens
H. umbratum
Isopterygium pulchellum
Isothecium myosuroides
Kiaeria starkei
Mnium ambiguum
M. spinosum
M. stellare
M. thomsonii
Oligotrichum hercynicum
Orthodicranum montanum
Orthotrichum sp.
Paludella squarrosa
Paraleucobryum longifolium

Pjuskmose
Tjnnmose
Blodmose
Grasmose
Stjernemose
Veimose
Veikmose
Palmemose
Stor tuffmose
Halsbyllmose

E

H

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

Hinnefagermose

X
X

X

Gr ftemose

X
X

Krusputemose
Kjempesigd.mose
Bergsigdmose

X

X

X

X

X

Blanksigdmose
Filtsigd.mose
Vanlig sigdmose
Myrsigdmose

X

X

X

X

X

X
X

Vrangklomose
Vassklomose
Brunklomose
Bleikklomose

X
X

X

X
X
X

X

X

Stivsagmose
Stor elvemose
Slank elvemose

X
X
X

X
X

X

Hedvigsmose

X

A2

Vanlig bekkemose
Beitemose
Etasjemose
Skyggemose

X
X

X

X

X

X

X

X

Musemose
Snosigdmose

X
X

X
X

X

Grusmose
Stubgesigdmose

X

X

X
X

Piperensermose
Nervemose

X

X

X
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C

Philonotis fontana
P. seriata
Plagiobryum zieri
Plagiomnium affine
P. cuspidatum
P. ellipticum
P. medium
Plagiopis oederi
Plagiothecium cavifolium
P. denticulatum
P, laetum
Pleurozium schreberi
Pogonatum urnigerum
Pohlia bulbifera
P. cruda
P. drummondii
P. nutans
P. wahlenbergii var.
glacialis
Polytrichum alpinum
P. commune
P. juniperinum
P. long iset um
P. piliferum
P. sexangulare
P. strieturn
Pseudobryum cinclidioides
Pterigynandrum filiforme
Ptilium crista-castrensis
Racomitrium canescens
R. fasciculare
R. microcarpon
Rhabdoweisia crispata
R. fugax
Rhizomnium magnifolium
R. pseudopunctatum
R. punctatum
Rhodobryum roseum
Rhytidiadelphus squarrosus
R. subpinnatus
R. triquetrus
Saelania glaucescens
Schistidium agassizii
s. alpicola
s. apocarpum
Splachnum luteum
Tayloria lingulata
T. splachnoides
Tetraphis pellucida
Timmia austriaca
Tortella tortuosa

Kildemose

E

H
X

X

X

A2
Skogfagermose
Krypfagermose
Sumpfagermose

X
X

X

X

X

X

X

Vanlig jamnemose

X

X

X

X

X

X

X

Furumose
Krukkemose

X
X

X

Opalmose

X

X

X

Xx

Nikkemose

X

Kaldmose
Fjellbjrnemose
Vanlig bjrnemose
Einerbjrnemose
Brembj rnemose
Rabbebj rnemose
Snbjrnemose
Filtbjrnemose
Kjempefagermose

X

X

Xx
Xx

X
X

X

Xx
X

X
X
X

Fjærmose
Sandgråmose
Knippegråmose

X

X
X

X

X

X

V4

X
X
X

Fjellfagermose
Bekkefagermose
Rosettmose
Engmose

X

X

X

X
X
X

Kransemose

X
X
X

X

X

Blomstermose
Gul parasollmose

Øl
Al

X

X

X

X
X

Firtannmose
Narrebjrnemose
Vriemose

X
Xx
X
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C
Tor vmoser
Sphagnum angustifolium
s. auriculatum
s. balticum
s. centrale
s. compactum
s. flexuosum s.lat.
s. fuscum
s. girgensohnii
s. lindbergii
s. magellanicum
s. majus
s. nemoreum
s. papillosum
s. riparium
s. rubellum
s. russowii
s. squarrosum
s. subfulvum
s. subsecundum
s. warnstorfii

*

*

Levermoser
Aneura pinguis
Barbilophozia floerkei
B. lycopodioides
Bazzania tricrenata
Blepharostoma trichophyllum
Calypogeia integristipula
c. neesiana
Cephalozia spp.
Cephaloziella sp.
Chandonanthus setiformis
Chiloscyphus pallescens
C. polyanthos
Cladopodiella fluitans
Diplophyllum albicans
D. taxifol ium
Gymnocolea inflata
Gymnomitrion concinnatum
Harpanthus flotovianus
Jungermannia sphaerocarpa
J. sp. (subg. Luridae)
Lejeunea cavifolia
Lepidozia reptans
Lophocolea heterophylla
Lophozia bicrenata
L. heterocolpa
L. incisa
L. sudetica
L. ventricosa
Marchantia polymorpha
Marsupella brevissima
M. emarginata
Mylia anomala
M. taylorii

Klubbetorvmose
Horntorvmose
Svelttorvmose
Kratt-torvose
Stivtorvmose
Bleiktorvmoser
Rusttorvmose
Grantorvmose
Bjprnetorvose
Kjtt-torvose
Lurvtorvmose
Furutorvmose
Vortetorvmose
Skartorvmose
Rdtorvmose
Tvare torvmose
Spriketorvmose
Lapptorvmose
Kroktorvmose
Rosetorvmose

H

X
X
X

X
X
a

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

Stor fettmose
Lys skjeggmose
Gsefotmose

X

Trådmose

X

Xx

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

Rustmose

X

X
X
X

Stripemose

S4

X
X

X

Dymose

X

X
X

Perlemose
Tusenbeinmose
Stubbemose

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Grokornmose
Tvaremose

X

Myrmuslingmose
Rd muslingmose

X

X
X

X
X
X
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C

*

*

*

Nardia scalaris
Pellia sp.
Plagiochila asplenioides
Plectocolea obovata
Pleuroclada albescens
Ptilidium ciliare
P. pulcherrimum
Radula complanata
Riccarcia multifida
Scapania crassiretis
s. curta
s. irrigua
s. mucronata
s. paludicola
s. cf. scandica
s. undulata
Sphenolobus minutus
s. saxicolus
Tritomaria quinquedentata

Lav
Alectoria nigricans
A. ochroleuca
A. sarmentosa
+ Bryoria fremontii
B. spp.
Cetraria chlorophylla
C. hepatizon
c. islandica
C. nivalis
c. pinastri
Gladonia amaurocraea
c. arbuscula
C. bellidiflora
+ c. botrytes
c. carneola
c. coccifera
C. coniocraea
c. crispata
+ c. cyanipes
+ c. deformis
C. digitata
C. fimbriata
c. furcata
C. gracilis
c. macrophylla
C. metacorallifera
C. mitis
+ c. phyllophora
C. pleurota
c. pyxidata
C. rangiferina
c. squamosa
C. stellar is
c. sulphurina
+ C. uncialis

Oljemose

E

X
X

Berg-/Stor muslingmose

H
X

X

X

X

X

X

Frynsemose
Barkfrynsemose
Flatmose

X

X

X

X

X

X

A2

X
X

Sumptvebladmose
X
X

X

X

Bekketvebladmose

X

X

X

X

A2

Hoggtannmose
Jervskjegg
Rabbeskjegg
Gubbeskjegg
Furuskjegg
Brunskjegg
Vanlig kruslav
Svartberg lav
Islandslav
Gulskinn
Gullroselav
Begerpigg lav
Lys reinlav
Blomsterlav

X

X

X

X

A2

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

Bleikbeger
Rdbeger
Stubbesyl
Traktlav
Bl5fotlav
Begerfausklav
Fingerbeger
Melbeger
Gaffellav
Syllav
Trevle lav
Skjellrdbeger
Fjellreinlav
Svartfotlav
Pulverrdbeger
Kornbrunbeger
Grå reinlav
Fnaslav
Kvitkrull
Fausklav
Pigglav

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

*

+

*

Collema flaccidum
Skjellglye
Coriscium viride
Torvskjell
Cystocoleus ebeneus
Dermatocarpon intestiniforme Putelær
Evernia prunastri
Bleiktjafs
Hypogymnia bitteri
Granseter lav
H. intestiniformis
Rabbelav
H. physodes
Vanlig kvistlav
H. tubulosa
Kulekvistlav
H. vittata
Randkvistlav
Leptogium lichenoides
Flishinnelav
L. saturninum
Filthinnelav
Letharia vulpina
Ulvelav
Lobaria pulmonaria
Lungenever
L. scrobiculata
Skrubbenever
Massalongia carnosa
Moseskjell
Nephroma arcticum
Storvrenge
N. bellum
Glattvrenge
N. parile
Gryn vrenge
N. resupinatum
Lodnevrenge
Pannaria pezizoides
Skålfiltlav
P. praetermissa
Kalkfiltlav
Parmelia centrifuga
Gul krinslav
P. incurva
Smkrinslav
P. olivacea
Sn@mallav
P. omphalodes
Brun fargelav
P. panniformis
Blokkrinslav
P. saxatilis
Gra fargelav
P. stygia
Blankkrinslav
P. sulcata
Bristlav
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Arter merket+ eller* er ikke funnet av forfatterne selv, men er
påført fra kryptogamlister stilt til disposisjon av
+ Hans Chr. Gjerlaug og
Even
Hgholen.
Disse kryptogamlistene er basert på enkeltbesøk og ingen totalinventering.
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Vedlegg l. Kriterier for botanisk verdi.

Naturen oppfattes som en ressurs (og dermed av verdi) på
flere måter

(Dahl 1977), - nemlig som opplevelsesressurs,

produksjonsressurs,

genetisk ressurs og informasjonsressurs.

De naturvitenskapelige

verdier,

innbefattet botanikk, har

tilknytning til de 3 siste kategorier; i særdeleshet den aller
siste.

Begrepet vern

kommer frst

inn nr

disse verdiene er

spesielt s&rbare oa/eller trues av Ødeleggelse eller omfattende
endringer.

Her må en som overordnet mål forsøke åta

vare på

høyproduktive typer, og typer vi har lite av andre steder.
Det er neppe mulig å gi en detaljert og helt gjennom objektiv
vurdering av de naturvitenskapelige

verdier i ett område.

Selv om det foreligger tilstrekkelige data for den aktuelle
lokalitet, er som regel kjennskapen til omkringliggende
områder mangelfull.

Vurderingen vil derfor alltid innebære

en viss grad av usikkerhet.
I de senere årene har en arbeidet mye med utformingen av
kriterielister

for vurdering av naturvitenskapelig verneverdi.

Sorn grunnlag for vurdering av botaniske verdier i dette tilfellet, vil en sttte

seg til folgende verdikriterier.

Med

"objekt" menes her en enkel forekomst såvel som et større
eller mindre omrde.

1)

Typiskhet

Rekkeflgen

(representativitet).

er tilfeldig.

Objektet inneholder en flora

og vegetasjon som er karakteristisk for et større område
regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
2)

Sjeldenhet.

vegetasjonstyper

Objektet inneholder spesielle enkeltarter eller
som er sjeldne, eller mangler, andre steder.
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3)

Mangfold

(diversitet).

-

Et uttrykk for variasjonsrikdom
Det kan eksempelvis være snakk om antall

innenfor et objekt.

arter (artsrikdom) eller biotopdiversitet

(mangfold eller

mosaikk av forskjellige vegetasjonstyper).
4)

Produktivitet.

Planteproduksjon er en forutsetning for alt

annet liv på jorda.

Vanligvis blir derfor høy produktivitet

ofte forbundet med høy botanisk verdi.

Fra et strengt natur-

vitenskapelig synspunkt kan imidlertid et lavproduktivt
omr&de vare av like hy

verdi.

Det avgjrende

er hvordan

objektet forholder seg til omkringliggende områder.
5)

Klarhet/storelse.

Et klart utformet objekt er velegnet

til å demonstrere opprinnelse, struktur og mekanismer som
virker i nåtid.

Objektet bør være av en slik størrelse at

det fungerer relativt selvstendig og ikke blir for sårbart
for uønskede, ytre påvirkninger.
6)

Duel av

sammenhcng.

E't objekt kan representere et viktig

ledd i en kjede for forståelsen av helheten i større sammenheng.
7) Forskning/undervisning.

a) Objektet egner seg som referanseområde
liknende botanisk forskning.
ikke ndvendigvis

for sammen-

Et slikt område trenger

vere "uberrt".

b) Områder hvor det pågår større, biologiske undersøkelser.
c) Klassisk

objekt.

Dvs. nøkkelområder hvor det gjennom

tidligere vitenskapelige undersøkelser er dokumentert
viktige prosesser i fortid og/eller nåtid av betydning
for faget (suksesjonsstudier, plantesosiologiske
monografier etc.).
d) Ekskursjonsobjekt.

Gjelder både nær- og fjernområder

(biologiske stasjoner) av betydning for undervisning
og folkeopplysning på ulike nivå.

-
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Det finnes flere overganger og sammenhenger mellom punktene
ovenfor.

Punktene l-6 har med objektets "egenverdi" & gjre,

men tjener også som indirekte kriterier for objektets
potensielle betydning for biologisk forskning.

Ved vurder-

ingen må en også ta stilling til graden av uberørthet

(kultur-

påvirkning) som kan tillates.
Marker

(1974) gir en nærmere oversikt over hvilke type- og

spesialområder som er aktuelle ved vurdering av botanisk
verneverdi.
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