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Konklusjon

og konsekvenser for fuglefaunaen

SAMMENDRAG
Bekken, Jon. 1984.

vre

Glomma.

Ornitologiske interesser

og konsekvenser av planlagt utbygging.
dragsreg.,

Univ.

0so,

Rapp.

Kontaktutv.

vass-

71.

Det er foretatt en kvalitativ registrering av fuglefaunaen
langs de planlagt berørte vassdragene.

Også i våtmarks-

områder nær inntil er det foretatt sammenlignende underskelser.

I to dominerende habitater, fjellbjrkeskog

og

furuskog, er kvantitative takseringer av spurvefugl foretatt.
Allerede publiserte data og opplysninger fra lokalkjente har
gjort det lettere å vurdere det innsamlede materialet.

En

samlet artsliste for Røros kommune viser at 163 fuglearter
er påvist.
Den nordligste del av prosjektet, Rien/Hyllingen-utbyggingen,
ligger i et biologisk rikt, variert og urørt område.
ornitologiske
viktige.

De

interesser som berøres, er imidlertid ikke like

Sjeldne eller sårbare arter er ikke truet, og de

beste våtmarksområdene
Spurvefuglfaunaen

blir ikke påvirket av utbyggingen.

i bjrkeskog

viser forholdsvis hoy verdi

for tetthet, og diversiteten er middels til lav.
Regulering av Feragen og kanalisering av Feragselva vil ikke
innebære at viktige ornitologiske verdier går tapt.

Et sær-

trekk ved området er imidlertid den tette hekkebestanden av
fiskeørn.

Denne vil trolig få et dårligere næringstilbud i

Feragsi&en etter regulering.

Spurvefuglfaunaen

i lyngfuruskog

viser et normalt bilde for regionen.
Utbyggingen av Tolgafallene synes ikke å berøre ornitologiske
interesser.
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INNLEDNING
Underskelsen

ble utfort etter oppdrag fra Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer,

Universitetet i Oslo, og finansi-

ert av Glommens og Laagens Brukseierforening.
I 1974 undersøkte Øivind Lunde områdene rundt Hyllingen i
forbindelse med Landsplanen for verneverdige områder/forekomster

(Lunde 1974).

spurvefuglbestanden

I årene 1967-74 takserte Roar Selboe

i et område på sørsida av Hådalen.

Resultatene foreligger som hovedoppgave ved Zoologisk institutt, Universitetet

i Oslo (Selboe 1976).

Ved samme institutt

arbeider Øivind Lunde med hovedoppgave på næringsøkologi hos
kongern.

Hans feltdata stammer bl.a. fra underskelses-

områdene i Røros.

Data til Gunnar Borgos (1977) hovedoppgave

på hamstring hos lavskrike

(Universitetet i Trondheim) er

samlet inn i Mlmannsdalslia,

noen km sdrdst for Rros.

Suul (1977) har en rekke observasjoner

Jon

fra undersøkelses-

områdene i sin ornitologiske rapport over fjellregionen i
Sr-Trondelag.

Havsjpen

p

grensa mellom Rbros og Os er

undersøkt i forbindelse med verneplanen for våtmarksområder
i Hedmark

(Maartmann 1979).

Flere personer har bidradd med opplysninger om områdenes
fuglefauna.

En spesiell takk til Øivind Lunde, Jon Suul og

Petter Wabakken.
Feltarbeidet

i 1983 ble utført i perioden 23. april - 9. juli

av Rolf S. Svendsen
Øivind Lunde

(3 dager), Bjørn Tore Bækken

(8 dager) og Jon Bekken

(13 dager).

(6 dager),

-
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OMRÅDEBESKRIVELSE
Bel iggenhet
Utbyggingsprosjektet

Øvre Glomma består av tre deler (se også

fig. 1):
Kartblad
1. Senking av Rien med overføring fra
Hyllingen og endret vannfrings-

1720 I

Stugusj

1720 II

Brekken

1719 I

Ra

1719 IV

Narbuvoll

1720 II

Brekken

mønster i Hydda og Glomma ovenfor
Aursunden.

Røros kommune,

Sr-Trondelag.
2. Senking av Feragen, endret vannfringsmnster

i Feragselva/

Hådalsvassdraget.

Røros kommune,

Sr-Trondelag.

1720 III Rros

3. Tolga kraftverk, hvor deler av

1619 I

Tynset

Glommas vannføring tas inn i
tunnel fra Hummelvoll til Eidsfoss, en strekning på ca. 12 km.
Tolga kommune, Hedmark.

Regional karakteristikk
Ifølge Nordisk Ministerråd
Feragenområdene
sone.

(1977) ligger Rien/Hyllingen- og

i overgangen mellom nordlig boreal og alpin

I vest finner vi underregionen 34c

Det østlige, for-

holdsvis oseaniske bar- og fjellbjØrkeskogsområdet.
teristisk er kupert terreng med høy myrfrekvens

Karak-

(ofte bakke-

myrer) og høyere nedbør enn i tilgrensende områder.

- 3 -

RIASTE.N

LANGEN

,

:,c

,,

/ .....,'

,,t
t

!
I

·t

,,,,"

,,/

HJAE'

IEN

RØROS
LAHGVIK

SUNDEN

i

see

IE

... HYLLING

KV.

GL MO

"

.

.•..

BREKKEN

I

.,.

.,.

"'·92
-gg
93»8

DJUPSJØEN

....

0

t

VIGELSJ0

GM:RSJØE

,/

A

4

#

a

--

,

I

--,

t

/

RØRAGEN,

RØRO

FERAGEN

FERAGEN

os

r,

•SVARTVIKA

LANGT JOHNA

TOLGA

SIRYI

KV.

OTOLGA

. Soe
'\

EID!.FOSSEH

-..,
\
\

N

·ts
,

F£MUNDSMARKA

I

I
\

\

I

I

I
I

I

\

\

\

' \I

I

I

''

\

I

I

\ll'T'

\
\
I
I

?·•...

·· TR -

/'

I

TYNSET

·. ··•·······•···.

I

I

0

20

Fig. 1. Kart over Øvre Glomma-området som viser beliggenheten
til de to planlagte reguleringsmagasinene Rien og Feragen
og de to planlagte kraftverkene Rien og Tolga. Roar
Kartet er
Selboes takseringsfelt i Hådalen er merket*·
hentet fra Glommens og Laagens Brukseierforening (1982).
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De østre deler ligger i underregionen
nordre Dalarna
avrundede

- sondre Jamtland.

Fjellområdene

Omr&dene

fjell med mellomliggende

sørlige deler er fjellgrunnen

35i

i

kjennetegnes

flate områder.

ved

Her i de

fattig med sparagmitter,

kvart-

sitter, etc.
Området

ved Tolga ligger i nordlia boreal

33d Forfjellsregionen,
smalkronet

sone, underregion

Øvre Østerdalstypen.

furuskog og bjørkeskoger

Her dominerer

overveiende

på nærings-

fattig berggrunn.

Geologi/

eomorfologi

RØrosområdet

kan deles i to på grunnlag

lig del bestående
glimmerskifre),

av kambrosilurbergarter

mens sparagmitten

Rambergsjøen

av H&dalen

og Feragenområdet

Rien/Hyllingen-området

og Hådalen

mens øvre del

har sparagmitt.

er preget av en jevnt avsatt

et stort omr&de med ddismorene

Rien og tre issjterrasser

godt

i øst gir en tørr og sandholdig

ligger i kambrosilursonen,

Rien/Hyllingen-området
morene,

sparagmitt.

i vest gir opphav til forholdsvis

jord med lite plantenæring.
nedenfor

en vest-

(fylitter og kvarts-

og en østlig med hovedsakelig

Kambrosilurbergartene
jordsmonn,

av geologien,

bunn-

rundt srvestenden

i hoydesjiktet

av

700-770 m o.h.

(Selboe 1976, Elven 1978).
Feragenområdet
avsetning
Femunden

har flere steder dØdisgroper,

i form av en rullesteinsås
og nedover

over i Kvitsanden.
avsatt en lignende
Feragen

Hådalen

med Langeggen
beskrivelse,

rullesteinsås

av Langtjrna

i

er det

som kan følges nordover

til Hsj@en,

(Borgos et al. 1972).
se Nordseth

kan følges fra sørvika

(Langeggen) til Røros hvor den går

Fra srostsiden

og langs Feragselva

og en smeltevanns-

(in prep.).

til

hvor den loper sammen

For en mer omfattende
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Klima
If@lge Nordisk Ministerrad
makroklimagruppe

,

(1977)

hrer

omr&det inn under

i Koppens klassifikasjonssystem.

Klimaet

er srålingsinfluert, maritimt med varme somre og kalde vintre
uten tørketid.
og i juli 14 Iflge

Middeltemperaturen

i januar ligger på -4 -

Maritimitetsgraden

16c.

Elven (1978)

-8°c

er ca. 15%.

har Rien - Hyllingen-omrdet

en noe hyere

&rsnedbor (640-690

mm) enn Rros

Feragen

Nedbørskurven har en topp i januar-februar

(522 mm).

(449

og en større topp i juli-august.

mm) og Langen sr

for

I Rien - Hyllingen-området

gir dette et stabilt og ganske langsvarig snødekke og rikelig
nedbør i sommerhalvåret.

Klimaet har derfor en suboseanisk

karakternår en sammenligner med resten av Rrosomradet.

Vegetasjon
Ifølge Elven (1978)

er all skogen i Rien - Hyllingen-området

ren fjellbjrkeskog

selv om de Økologiske betingelsene skulle

være til stede for skog både av furu og gran.

Gran opptrer

hyppig, men bare som nedliggergrupper med vegetativ formering.
Furu finnes mer spredt og bare som enkelttrær.
varierer fra fattig einer-krekling-bjørkeskog
bjrkeskog

og skrubber-bjrkeskog

bjprkeskogen.

Bjørkeskogen
via blåbær-

til den rike hgstaude-

Denne siste typen finnes flere steder rundt

Rien og ved Rihåen.

sør for en linje over Feragen - Hådalen -

Røros erstattes fjellbjørka av furu som dominerende treslag.
Ved Feragen og i deler av Hådalen finnes den samme rsslyngrike
furuskog som er karakteristisk

for store deler av Femundsmarka.

Omfattende beskrivelse av områdenes vegetasjon finnes i Elven
(1978)

og Elven

&

Hveem (in prep.).

-
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Beskrivelse av feltene for lineflatetakserin
Bjrkeskogfeltet

(fig. 5) strekker seg fra kanten av dyrket

mark ved Torsvoll PQ 477 551, ca. 3 km sør for Rien, østsørøstover mot Hyddfossen PQ 493 548.

Feltet utgjr

0,17 km

(100 x 1700 m) og høyden over havet er 710-750 m.

2

Dominerende

skogtype langs linja er lav- og krekling-fjellbjrkeskog
{Hesjedal 1973), med små innslag av de rikere typene blåbærsm&bregne-fjellbjrkeskog

og hgstaude-fjellbjrkeskog.

Linja

krysser også et lite myrområde.
Furuskogfeltet

{fig. 6) ligger på Håneset i sørenden av Feragen,

PQ 470 324 til 487 313.

Feltet utgjør 0,20 km2 (100 x 2000 m) ,

og hoyden over havet er 660-680 m.
skinntryte-furuskog.
mot lavfuruskog.

Hele feltet har rosslyng-

I noen blokkrike partier finnes overganger

Trehøyden er opptil ca. 15 meter.

7
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Fig. 2. Utsyn over Rien mot nordøst fra like vest for Riosen
PQ 469 578. 4. juni 1983. Alle fotos: Jon Bekken.

Fig. 3. Rihåen sør for Rien, mot nordvest 6. juli 1983.
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Fig. 4. En av håene i Glåma sørvest for Torsvoll, PQ 470 549
mot sør. 7. juli 1983.
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Fig. 5. Fra takseringsfeltet i
bjørkeskog. 5. juni 1983.

Fig. 6. Fra takseringsfeltet i
furuskog. 8. juni 1983.

-

-----

-

: rs

• ...,
..

1.""

,_ .....

-

9 -

I

.°

,

Fig. 7. Feragselvas aller øverste del.
Feragshåen.
8. jumi 1983.
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Fig. 8. Stilleflytende partier
8. juni 1983.

(håer) i øvre halvdel av Feragselva.
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Fig. 10. Håelva like nedenfor Rembergsjøen.

9 . j uni 198 3 .

- 11 -

FUGLEFAUNA
Metoder, materiale
Linieflatetakseringer

I to dominerende habitater, fjellbjrkeskog

og furuskog, ble

tetthet og sammensetning av små spurvefugl bestemt ved linjeflatetaksering.

Metoden, som er beskrevet av Bevanger

bygger på en takseringsflate

(1978),

som har bredde 50 m til hver

side for en midtlinje, altså total bredde 100 m.
ble merket med plastbånd for hver 25. meter.
antall takseringer er åtte eller flere.
mulig tid på linjeflatetaksering

Midtlinjen

Det anbefalte

For å bruke minst

og forflytning til og fra,

takserte to personer langs linja samme morgen/kveld med forskjell i starttidspunkt på 60 til 90 minutter.
En del data over de to takseringsfeltene er gitt i områdebeskrivelsen.

Tabell 1 gir en oversikt over takseringene.

Tabell 1. Linjeflatetakseringene.
Takse ringsperiode
4-6/6
7-9/6

Felt
Bjrkeskog
Furuskog

Morgentakseringer

Kveldstakseringer

5
8

4

2

Antall registreringer,
små spurvefugl
397
172

Totaltelinger

I de planlagt berorte sj@er og langs elvestrekningene er det
forsøkt foretatt totaltellinger av våtmarkstilknyttede
arter.

fugle-

Også i våtmarksområder nær inntil er det foretatt

sammenlignende undersøkelser.

Innsamlingen av data er foretatt

ved observasjon i teleskop ut over større vannflater og åpne
myrområder.

I mer uoversiktlige våtmarker har l-2 personer

- 12 -

gått gjennom områdene og notert alle individer av de aktuelle
artene.

Disse takseringsrnetodene gir minimumsantall

mange par av de ulike artene som er til stede.

for hvor

De planlagt

berørte delene av vassdragene er taksert flere ganger, mens
nabo- og sammenligningsomr&dene oftest er bes0kt en gang.

Resultater og diskus on
Bjorkeskog

Linjeflatefeltet

(fig. 5) er beskrevet i områdebeskrivelsen.

Tabell 2 viser resultater fra dette feltet.

Sorn vanlig i

bjørkeskog er løvsanger den tallrikeste arten.

Sorn det framgår

av tabell 3 kan den relative tetthet av løvsanger variere
en god del fra område til område, og også fra år til år, som
i Budalen fra 1966 til 1967.
pa 49 er et uvanlig hoy

Relativ tetthet (dominansverdi)

tall, det samme som Sonerud (l982)

fant i Atna i 1979.
Bjørkefink er også nesten alltid blant de tre tallrikeste
artene i fjellbjrkeskog.

Ved de 10 takseringene gjengitt

i tabell 3 varierer dominansverdien
takseringsfelt

fra 7 til 37.

i Budalen dominerte gråtrost

I Bevangers

(45% av territoriene)

slik at andre arter korn ut med lavere verdier.
Takseringsfeltet ved Torsvoll viser nest hyest

tetthet av

fugl av alle de undersøkte områdene i regionen

(tabell 3).

Resultatene fra Veslegrytdalen

i Atnas nedbørfelt og fra feltet

ved Torsvoll er forbausende like, med omtrent samme tetthet
og fordeling på de ulike artene.

Tettheten i hekkebestanden

vil variere en god del fra år til år, f.eks. fra 136 til 175
terr./km2 i Selboes (1976) felt i Hådalen

(fig. 1).

- 13

Artsdiversiteten

-

i linjeflata er beregnet ved Shannon-Wiener-

funksjoner·
H'

s

=-

2 p.
i=l+

ln p.

1

H' = diversitet
s

=

antall arter

p. = art i's dominansverdi
1

Et område med få arter vil komme ut med en lavere diversitet
enn et mer artsrikt område.

Av to områder med like mange

arter vil det som har jevnest antallsfordeling på de ulike
artene ha høyest diversitet.

Intuitivt synes det rimelig

at det finnes en sammenheng mellom diversitet på den ene siden
og stabilitet og produktivitet på den andre.

Ut fra ønsket

om å bevare diversiteten i naturen synes det viktigere å bevare
artsrike enn artsfattige områder.

I norske økosystemer vil

også de artsrike områdene ofte være beskjedne i utstrekning.
For en fyldigere betraktning av diversitetsbegrepet,

se Bevanger

(1978b) og Krebs (1978).
Sorn vi ser av tabell 3 er spennvidden i diversitet i regionens
fuglefauna i fjellbjorkeskog fra 1,50 til 2,07.
(1976) delfelter var verdien 2,14.

I et av Selboes

Feltet ved Torsvoll har

diversitet innen den laveste del av spekteret.

Dette skyldes

takseringens forholdsvis beskjedne omfang (flere territorielle
arter ville kt
nerer så sterkt.

diversiteten) og det faktum at lvsanger

domi-

- 14 -

Tabell 2. Fjellbjørkeskog. Resultater av taksering i linjeflate 100 x
1700 m ved Torsvoll sor for Rien, Rros juni 1983. Tabellen
omfatter bare små spurvefugler. I tillegg ble orrfugl, enkeltbekkasin, vendehals, tretaspett og krke registrert i linjeflata.
x = registrert.

Lvsanger
Bjorkefink
Rdvingetrost
Gråtrost
Svarthvit fluesnapper
Trepiplerke
Blåstrupe
Maltrost
Jernspurv
Gulerle
Bokfink
Rdstjert
Buskskvett
Gråfluesnapper
Granmeis
Gråsisik
Sivspurv
Sum 17 arter

Antall
territorier
22,5
7

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

,5
1

Antall
2
terr./km
132
41
21
15
15
12
9
9
6
6
3

Relativ
tetthet
49
15
8
6
6
4
3
3
2
2
1

X
X
X
X
X
X

45,5

269

99

Tabell 3. Fjellbjrkeskog.
Relative tettheter (dominansverdier) og total
tetthet for små spurvefugler i takseringsfeltet sør for Rien
sammenlignet med data fra Bådalen (Selboe 1976) ca. 20 km mot
vest, fra Veslegrytdalen, Atna (Sonerud 1982) ca. 120 km mot
sørvest, fra Budalen {Hogstad 1967 og 1968, Bevanger 1981) ca.
80 km mot vestnordvset og fra Nedalen (Moksnes 1973) ca. 30 km
mot nord. x = arten er registrert, men ikke gitt territoriell
status.
Øvre Glomma
1983
49
15

Lbvsanger
Bjorkefink
8
Rdvingetrost
6
Gratrost
6
Svarthvit
fluesnapper
4
Trepiplerke
3
Blåstrupe
3
M?ltrost
2
Jernspurv
2
Gulerle
l
Bokf ink
X
Gr&sis±k
X
Granmeis
X
Rdstjert
X
Sivspurv
Steinskvett
Heipiplerke
Gråfluesna
per
11
Ant. territorielle
arte;x
Total
tetthet
(terr./km
) 269
(H')
1,73
Divers i tet

Hidalen
1968 1969
27
35
37
21
3
3
X
l
l
2
1
1
2
3
4
l
1
l

Atna
1979
49
20
12
3
4
1
2
3

Buda len
1966 1967
36
21
29
21
6
3
18
15

10
2
5
2

3
7
3
3

4
A

4

4

4

11
180
2,04

10
186
1,82

1978
33
7
5
45
2
2

Nedalen
1969 1970
34
34
17
29
5
3
10
4
2

1971
27
22
4
13
1
1

5

4
6

3
3

1

1

2

A

13

16

4

4

8
1
l

7
1
1

2
5
1

13
251
1,89

12
319
2,0,

8

x

2
Xx

0
9
8
5
0
13
175
1,84

6
2
3
10
6
4
l
15
136
2,07

X

2
1
3

11
233
1,62

1

9

230
1,50

1
12
249
1,98
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Furuskog

Linjeflatefeltet
Tabell

(fig. 6) er beskrevet

4 viser resultater

andre undersøkelser
at bjrkefink
Hans materiale

fra dette feltet.

(tabell 5) i regionen

og rdstjert

(fig. 1) fant Selboe

omr&debeskrivelsen.

i

er dominerende

I likhet med

viser takseringene
arter.

(1976) en ganske tilsvarende

er mer omfattende,

i 1983 ga 8 territorielle

arter.

i Hådalen

opptil

Alle registreringer

her.

(1982) takseringsfelt

Soneruds

dominansverdi

25 for løvsanger

Her er innslaget

Takseringsfeltet

linjeflatetaksering.

en hekkebestand

(tabell 5) har

selv i hekketida
vanskelige

og mangel på tydelig
vurdere

og smågrupper

av gråsisik

ved
og sette

fugl innen 50 m lik en sangobservasjon.
si om den store aktiviteten
i furuskogsfeltet,

av gråsisik

vei mot hyereliggende

skog for

a

Det
skyldtes

eller om det eventuelt

var fugl som hadde hekket lavere i skogstraktene
1971).

fluesnapper.

Jeg har valgt å telle antall overflyg-

ninger av enkeltindivider

a

i Atna

fant sted

og 17 for svarthvit

sang er sisikartene

hver overflydd

av løvsanger

av bjork betydelig.

På grunn av flokkdannelser

er vanskelig

2-3%.

har et visst

er helt fritt for bjørk med unntak av et myrdrag

helt i enden.

territoriell

ved Feragen

Det høyere artsantallet

skyldes nok også delvis at feltene
innslag av bjørk, dekningsgrad

fuglefauna.

med hhv. 15 og 12 territori-

elle arter de to årene, mens våre takseringer

ved Feragen

I Hdalen

og var på

starte et nytt kull

(Haftorn
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Tabell 4. Lyngfuruskog. Resultater av taksering i linjeflate 100 x 2000 m
ved Feragen, Røros juni 1983. Tabellen omfatter bare små spurvefugl. I tillegg ble fiskeørn, storfugl, gluttsnipe, vendehals
og lavskrike registrert i linjeflata. x = registrert.
Antall
territorier
Bjorkefink
Rdstjert
Gråsisik
Gråfluesnapper
Steinskvett
Svarthvit fluesnapper
Duetrost
Lvsanger
Gråtrost
Lappmeis
Fuglekonge
Grnnsisik
Grankorsnebb
Sum 13 arter

7

4,5
3

1,5
1,5
1
0,5
0,5

Antall
2
terr./km
35
22,5
15
7,5
7,5
5
2,5
2,5

Relativ
tetthet
36
23
15
8

8
5
2,5
2,5

X
X
X
X
X

19,5

97,5

100

Tabell 5. Lyngfuruskog. Relative tettheter (dominansverdier) og total
tetthet for små spurvefugler i takserignsfeltet ved Feragen
sammenlignet med data fra Hadalen (Selboe 1976) ca. 20 km mot
vest og fra Veslegrytdalen, Atna (Sonerud 1982) ca. 100 km mot
X = registrert, men ikke gitt territoriell status.
srvest.
Øvre Glomma
1983
36
23
15
8
8
5
2,5
2,5

Bjrkefink
Rodstjert
Gråsisik
Gråfluesnapper
Steinskvett
Svarthvit fluesnapper
Duetrost
Lvsanger
Gråtrost
Grnnsisik
Granmeis
Bokfink
Mltrost
Rdvingetrost
Trepiplerke
Jernspurv
Gulerle
Toppmeis
Rddstrupe
Ant. territorielle artek
Total tetthet (terr./km)
Diversitet (H')

X

X

8
97,5
1,73

Hdalen
1968
1969
40
32
12
17

Atna
1979
20
10
X

1
4
5

6

5

4

17

3
5
1
7
8
4
3
3

7
6
6
10

21

3

X

1

1

X

Xx

15
78
2, 13

X

3
4
1

12
108
2,08

X

8
7
3
X

X

7
3
10
69
2,15
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Tettheten

(terr./km)

ligger mellom resultatene fra rene

1968 og 1969 i takseringsfeltet (fig. 1) i Hådalen (Selboe
1976).

Sorn resultatene der viser, vil tettheten variere med

20-30%, noen ganger mye mer, fra år til år.

En undersøkelse

basert på en feltsesong gir begrenset grunnlag for diskusjon.
Diversiteten
feltene.

(tabell 5) er lavere enn de tre sammenlignings-

Noe av grunnen til dette er det forholdsvis lille

takseringsrnaterialet.

Mer omfattende takseringer hadde trolig

gitt flere territorielle arter.

Den typen lyngfuruskog det

ble taksert i ligger trolig ikke langt unna en overgang mot
lavfuruskog, som er vist å ha ekstremt lave tettheter og diversitet (Sonerud 1982).

V@tmark
Rien

0g Hylingen

Rien (fig. 2) har et areal pa 14,6 km,

og hoyden over havet

er 748 rn. Det store vannspeilet er en del brukt av lorn, mens
det er forsholdsvis sjelden å se ender utpå Rien i hekketida.
Fiskemake og terner sker

fide i mindre antall, og langs

strendene er strandsnipe og sivspurv vanlige.

Der hvor grasmark

eller myr dominerer strandsonen, er også gulerle vanlig.
Nord for Rien ligger et 15-20 krn2 stort område med en rekke
sjøer og tjern i hydesonen

mellom Rien og Langen.

En rask

befaring 5. juli 1983 viste at dette området har mange arter
og stor tetthet av våtrnarksfugl. Fåtallige andearter som
havelle og sjøorre ble registrert, og trane og storlom ble
funnet hekkende.

Også smålom ser ·ut til å hekke i området.

Området er også uvanlig rikt botanisk med velutviklet høgstaudeskog, større eutrofe vierkjerr og rik- og ekstremrikmyrer,
særlig i områdene rundt versjen

(Elven 1978).

Tjernene

lenger øst, inne i det småkuperte området Knuvlane, er ikke
undersøkt, men kan trolig betraktes sammen med de omtalte,
lavereliggende områdene.

- 18 -

Hyllingen

(2,4 km)

er ikke planlagt regulert, derfor ble

ikke sjpen i sin helhet undersokt.
vannfugl enn Rien.
svartand, sjorre

Sjen

har flere arter

Av de mer fåtallige artene er storlom,
og laksand funnet hekkende.

Sj@en er lang

og smal og har et stort antall viker som er egnede tilholdssteder for ender.
Finnfloen mellom Rien og Hyllingen er et vel 2 km2 stort myrområde.

Ute på myra finnes noen små pytter og i bjørkeskogen

rundt en del tjern.

Finnfloen har omtrent alle regionens

vadefuglarter representert.

Ender ble ikke registrert under

feltarbeidet, mens smålom hekket i hvert fall 1983 (trolig
årlig) i tjern på nordsida av myrområdet.
Gl@ma og Hydda

Glåma fra Riosen til Aursunden er ca. 9 km lang og i partier
meandrerende.

Elva danner flere dype håer, den største er

Rihåen øverst i løpet, se fig. 3 og 4.

Den ca. 3 km lange

Hydda fra Hyllingen munner ut i Glåma omtrent midtveis.

Hydda

har også dype, stille partier i den nedre delen.
Taksering av ender langs disse elvestrekningene

i slutten

av mai 1983 antyder at 4-6 par av hver av artene krikkand,
stokkand, kvinand og toppand hekker der.

Siland ble registrert

med to par, og i tillegg ble laksand med 9 unger sett i Hydda
i juli.

I Rihåen ble både storlom (par) og smålom sett fiskende.

Mange par strandsnipe har tilhold langs strekningene, og også
enkeltbekkasin og gluttsnipe hekker langs Hydda.

Fiskemåke

og terner sees regelmessig på matleting langs begge elvestrekningene.
Feagen

0g

H&dalsvassdraget

Forskjellen mellom de omtalte områdene og Feragenstrket
stor.
marka.

er

Her dominerer samme type furuskog (fig. 6) som i FemundsOgså våtmarksområdene

er lite produktive med tynne

- 19 -

bestander av fugl.

Nedover Hådalsvassdraget

(fig. 8-10) er

særlig forekomsten av ender rikere.
Feragen

(l5,1 km)

har en fatallig bestand av stokkand, krikk-

and, kvinand og laksand.

Trolig hekker også toppand i viker

med litt vegetasjon.
To hanner og en hunn av svartand holdt til i Feragshen
Storlom seesi Fragen og serlig i Langtjrna

7.6.1983.

lenger sr.

I

nordenden av Feragen ligger et lite deltaområde hvor hele
åtte vaderarter så ut til å hekke i 1983, med ett til to par
av hver art.

Spesielt for Feragshåen

funksjon den har for fiskeørn.
sin fde,

(fig. 7) er den viktige

Fern par henter det meste av

trolig gjedde og sik, i denne grunne delen av sjoen

(Øivind Lunde pers.rnedd.).
Langtjrnene

i sr

og Hadalsvassdraget har de vatmarksarter

som ellers er vanlige i regionen.
av Helva

De stilleflytende delene

er tilholdssteder for kvinand, toppand og stokkand.

Av vadefugl ble strandsnipe og grønnstilk påvist varslende
flere steder på strekningene, mens enkeltindivider av rødstilk,
vipe, gluttsnipe og enkeltbekkasin også ble registrert.

Rundt

østenden av Hasjpen synes forekomstene av både ender og vadere
å være større enn ellers i området.

Andre fuglerike områder

er den ca. 1,5 km lange, vegetasjonsrike
bergsjen,

fløyta nedenfor Ram-

og Geittjorna nederst i vassdraget.

Tolgafallene

Vårtrekket av ender i Glomma på strekningen Aursunden - Alvdal
ble i 1983 undersøkt av Rolf S. Svendsen, Tolga.

Også tid-

ligere år har han undersøkt deler av strekningen med tanke
på trekkfunksjon for våtrnarksfugl.

Den viktigste delen av

strekningen er fra Os til Hurnmelvoll, hvor tilsammen 12 andearter er pavist 1979-83.

Den viktigste tida er fra medio

april til medio mai, og rnaksirnurnsantall
er ca. 100 ind. for
hver av artene stokkand og kvinand, ca. 50 ind. for krikkand
og ca. 20 ind. for brunnakke.
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Den planlagt berørte strekningen Humrnelvoll - Eidsfossen

er

uaktuell som et slikt samleomrade om våren pga. for stri strøm.
Det er heller ikke kjent at strekningen har betydning
hekkeområde

for mer spesielle arter.

som

Strandsnipe og muligens

fossekall hekker.
Tabell 6. Artsliste for delområdene og hele Røros kommune. Totalt er 163
arter pavist. Systematikk og artsrekkeflge flger Ree (1981).
For de to utbyggingsområdene er symboler for forekomst satt ut
fra alle kjente observasjoner. Bare data fra områdene nær de
planlagt berørte vassdragene er tatt med, derfor mangler mange av
fjellartene helt. Forekomst i Hyllingsdalen er gitt uendret etter
Lunde (1974). Forekomst i kommunen som helhet bygger på Suul
(1977), med ev. tillegg av nyere observasjoner.
Symboler:
H
hekking pavist
h
sannsynlig hekkefugl, fast opptreden i hekketida/
atferd som tyder på hekking
T
= regulær utenom hekketida/
streifende i hekketida
t
sjelden trekk- eller streifgjest
status er usikker
?
X
arten er registrert (detaljer utelates av sikkerhetsmessige årsaker)
+++
tallrik - vdnlig
++(+)
vanlig - fatallig
++
fåtallig
+(++)
vanligvis spredt/fåtallig - av og til mer vanlig
(f.eks. invasjoner)
+(+)
spredt - fåtallig
enkeltindivider - noen
+
se kommentarer
K
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Su3lom
Stor

loin

Dvez gdykker
Stor skaIV
G1 ahegre

Stork
Dvergsvane
Sangsvanie
Grå g jess
Sædgås
Kor tnebbgas
Stripegås
Gravand
Mandarinand
Brunnakke
Snadderand
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Skjeand
Toppand
Bergand
Brilleærfugl
Havelle
Svartand
S jpore
Kvinand
Siland
Lak sand
My rlauk
Hpnsehauk
Spurvehauk
Fjellvak
Kongeørn
Fiskeprn
Tårnfalk
Dvergfalk
Jaktfalk
Vandrefalk
Lirype
Fjellrype
Orrfugl
Storfugl
Rapphøne
Fasan
Trane
Tjeld
Sandlo
Bul tit
Heilo
Vipe
Termncksnipe
Fjæreplytt
My rsnipe
Fjellnyrloper
Brushane
Enkeltbekkasin
Dobbe ltbekkasin
Rugde
Sn,åspove
Storspove
Rødstilk
Gluttsnipe
Skog snipe
G.rønnstilk
Strandsnipe
Fjell jo
Hettemåke
Fiskemake
Sildemåke
Gr &make
Svartbak
'Perne ubest.
Makrellterne
Rdnebbterne
Al kekonge
By due
Ringdue
'I'ykerdue
Gjk
Hubro
Snpugle

-----------

------------------··Gavia stellata
G. arctica
'Tachybaptus ruf icollis
Phalacocor ax Carbo
Ar dea cinerea
Ciconia ciconia
Cygnus bewickii
C. cygnus
Anser sp.
A. fabalis
A. brachyrhyncus
A. indicus
Tadorna tadorna
Aix galericulata
Anas penelope
A. strepera
A. crecca
A. platy rhynchos
A. streera
A. clypeata
Aythy a ful igula
A. mar1la
s. fischeri
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
M. fusca
Bucephala clangula
Mergus serrater
M. merganser
Circus cyaneus
Accipiter gent ilis
A. nisus
Buteo lagopus
Aquila
cry saetos
Pandion hal iaetus
Falco tinnunculus
F. coluubarius
F. rusticolus
F. peregrinus
Lagapus lagapus
L. mutus
Tetrao tetrix
T. urogall us
Perdix perdix
Phasianus colchicus
Grus grus
Heamatopus ostralegus
Charadrius hiaticula
C. morinellus
Pluvial is apricaria
Vanellus vanellus
Calidris temminckii
C. maritima
C. alpina
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
G. media
Scolopax rusticola
Numenius phaeopus
N. arquata
Tr inga totanus
T. nebularia
T. ochropus
T. glareola
Act it is hypoleucos
Stercorarius longicaudus
Larus ridibundus
L. canus
L. fuscus
L. argentatus
L. marinus
Sterna hirundo/paradisaea
s. hirundo
s. paradisaea
Alle
alle
Coluuba livia
C. palwubus
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Bubo bubo
Nyctea scandiaca

Feragen/
Hadalen
K

K

h+

Rien/Glma/
H dda
H+
Ht

Hyllingsdalen
(Lunde 1974)
+
Ht+

K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K

+

t+

t+

t+

t+

H+

+

+

++

h++
h+

h++
h++

H+++
H+++

h+++
?
t+

h+++

h++

K
K
K
K
K

h+

K

+

K

H+++

H+
H++
h?+
H+++
H+++
H+

t+
H+++
H++(+)

t+
+

K

h+
li++
H+(+)
H+++
H++
H++(+)

h+(+)
H+{+)
h++
H+(+)
H++

H++
H++
h++
H++
H++

h+++

h++

h+
h+
H++

H+(+)
H+(+)
H++

X

X

X

X

H++
h+
H++

h+(+)
H++

H++
H++

H++
H++
H++

X

X

X

K
K

Rr os
kommune
H+
H++ (+)
t+
t+
Ht(+)
t+
t+
T++
T++
t?
t/T++?

H++

t?+
+

K

X

K

H+++

H+++

h+
h+

H++(+)
h+

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

h+

H++

H+++

h+

K

h++
h++

H++
H+++

H++
H+++
H+++

K

t+
H++
T?
H++
H++
H+++
H+++
H+(+)
h+

t+

K

?
h+++
H+++

h+
h++

h++
.h++
H+++
h+
ht+
h+++

h+++
h+++

h+++
h+++

h+++
H+++

h++
H+++
H+++
H+
H+++
H+++
t+
H++(+)
H+++

+

h+

H+++
H+++

H++(+)
H+++

K

K

H+++
H+++
H++
li+(+)
t+

h+
h+++

H+++
H+++

K

K

+

K

h+

h++

h+++

H+++

h+(+)
K
K
K

H+

H++
+

K

H+++
t+
+

H+++

H+++

+

T+

T+

K
K

+

K

h++

H+++

h+

H+(+)

++

T+
H++
H+(+)?
H++
t+
H++?
H++

h++

h++{+)

H+++

H+++

X

X

X

X

X

X

K

h++

h++

K

+

22
Haukugle
5purveugle
Hornugle
Jordugle
Per leugle
Nattravn
'l'au.seiler
Vendehals
Grønnspett
Graspett
Flaggspett
Hvitryggspett
Dvergspett
'1'.retåspett
Sanglerke
Fjellerke
Sandsvale
Livesvale
Taksvale
Trepiplerke
!leipiplerke
Gulezle
Linerle
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Bl5strupe
Rdstjert
Buskskvett
Steinsvkett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Mltrost
Rpdvingetrost
Duetrost.
Gulsanger
Iler
Hagesanger
Munk
Bak sanger
Gr ansanger
Lvsanger
Fuglekonge
Gråfluesnappec
Svarthvit fluesnapper
Stjertmeis
Løvmeis
Gr anieis
Lappmeis
'Toppeis
Svartmeis
Blmeis
Kjøttmeis
Trekryper
Varsler
Nøtteskrike
Lavskrike
Skjaere
Not tekr ake
Kornkr ake
Krake
Ravn
Star
Gr aspurv
Pi ltink
Bok f ink
B jrkefink
Gr@inf ink
Stillits
Grønnsisik
Berg1risk
Gcåsisik
Kor snebb ubest.
Gr ankorsnebb
Furukocsnebb

Dona
I.apspurv
Snøspurv
Gulspurv
S.ivspurv
Sum: 162 arter

Surnia ulula
Glaucrdiumn passer inuuu
Asio ot us
A. rlauuneus
Aegol1us funereus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Jynx torquilla
Picus viridis
P. canus
Dendrocopos major
D. leucotos
D. minor
Picoides tridactylus
Alauda arvensis
Ereruophila alpestris
Riparia riparia
Hir undo rustica
Delichon urbica
An thus trivial is
A. prateusis
Motacilla flava
M. alba
Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus
'l'roglodytestroglodytes
Prunella nodularis
Erithacus rubecola
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenan the oenanthe
Purcdus torquatus
T. uerula
'l'.pilar is
T. phi lorelos
T. .iliacus
'l'. viscivorus
Hippolais icterina
Sylvia curruca
s. borin
s. atricapilla
Phylloscopus sibilatrix
P. collybita
P. trochilus
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegi thalos caudatus
Parus palustti s
P. Inontanus
P. cinctus
P. cristatus
P. ater
P. caeruleus
P. major
Cecthia familiar is
Lanius excubitor
Garrulus glandarius
Perisoreus infaustus
Pica pica
Nucifraga caryocatuactes
Corvus frugilegus
c. corone
C. corax
Sturnus sturnus
Passer domesticus
P. montanus
Fringilla coelebs
F. mun li frinqill a
Carduelis chlocis
C. carduelis
C. spinus
C. flavirostris
C. flauuuea
Loxia sp.
L. curvirostra
L. pytyopsittacus
Pyrrhula pyrrhula
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
Emberiza citrinella
E. schoeniclus

-

+
+
l<

li+++
H+++

h++
H++
li++

K
K

h+

h+

K

+
h+

K

+
H++

H+++
+

h+++

H++
H++

H+++
H+++

H++
h++
h++
H+++
h++

H++
h+
H++
h+++
H+++
H+++
h++

K

+
H+++

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

H+

h++

h++

h++

+

+

H+++
h+
h++
h++
H+
h+
H+++
h+++
H+++

H+++

H++
H++
h++
H+
H+++
li++
H+++
H+++
H+++
H+++
H+++
t+?
H++(+)

h+
h+
h+
h++
h+++
h+
h+++
h+

K
K

H++
H++

H+ (+)
h+
H+t+
H+++
H++
t+
H++
h+
h?+
h+
H++
t+

h+++
h+++
h++
h+
h+

h+
h++

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

H++
H++
H++
H++
H+(+)
H+++
li++
H+(+)
H+++
H++
H+++
ht

h+
h++

h+(+)
H+

h+
K

h+

h+

h-t(+)
h+++
h+
h+++
h++

K

h+++
H++(+)

h+++

H+++

h++
H++

h++
H+++
h++
h+++

H+++
h+(+)?
H++
H++

t+
h+?

h++

++

h+
h++

h++
h+++

h++

h+++

H++

H+

H++(+)
H+++

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

h+

h+

t+
h++
h++

h-t++

h+++
h++

h++

H+++
H++

h++

H+++

H+++
+++

h++
h+++

h+(+)
H+++

H++
H+++
+

h+t+

h++

h+++

h+++
h++
+

h+-t-

H+++

h+

h+
h++
h++

H+++

h+++

h+++

H+++

h+++

++

t+
t+
H+++
H++(+)
H+++
H+++
t+
H++
H+++
t+
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Artskommentarer
I kommentarene er det lagt hovedvekt på våtmarksfugler og deres
forekomst i de planlagt utbygde områdene.

For de mer fåtallige

artene er kommentarene mer omfattende for å gjøre det mulig å
vurdere forekomst i utbyggingsområdene i forhold til i naboområdene.

Systematikk og artsnavn følger Ree (1981).

Personlige

meddelelser er angitt med forkortelser av navn:
GBO

Gunnar Borgos

AMO

Are Mobæk

TBO

Terje Borgos

JSA

Jostein Sandvik

GHA

Gunnar Halvorsen

JSU

Jon Suul

JH

Jon Østeng Hov

RSS

Rolf

AKV

Asgeir Kvikne

PWA

Petter Wabakken

LU

ivind

Smålom Gavia

s. Svendsen

Lunde

stellata

Arten er påvist i Hyllingen (Lunde

1974, Suul 1977).

Observasjoner i hekketida foreligger

fra vatna nord for Rien i 1970-årene (D. Vintervoll,
Suul 1977).

I dette området så vi under feltarbeidet

2 ind. i Lakstjrn

5.7., senere samme dag 3 ind. i

flukt i samme område.

6.7. et fiskende ind. i Rihåen

og 6 ind. langt ute på Rien, 3 ble med sikkerhet bestemt
til smålom.

Hekkefunn:

2 unger i tjern 778 m o.h.

nord for Finnfloen 6.7.

Ellers 1 ind. i Haugatjern

5.6.1983.

I Femundsmarka betegnes arten som "svært

sjelden" (Borgos et al. 1977).
Storlom G. actica
Vedtjrna

Arten hekker flere steder i Rros
ca. 10 km nordist for Rros
\

kommune:

og Bolagstjonna

øst for Brekken (TBO medd. JSU), Hyllingsdalen (Lunde
1974).

Under feltarbeidet ble voksen med unge observert

i Storhåen nord for Rien 5.7., og par ble sett i Rihåen
4.6. og i Rambergsjen
ind. i Flatatjrn

1.6. (JSU) og 8.6. (AMO). 1

ved Finnfloen 6.7. og l ind. i Rundtjorn

ved Feragshåen 5.7. (GHA).

I Langtjrna

sr

for Feragen

ble flere ind. sett regelmessig somrene 1973-76 (PWA).
Dvergdykker Tachybaptus

ruficollis

l ind. i Glomma ved

Glåmos vinteren 1979/80 (JH medd. JSU).

-

Gr&hegre Adea

cinerea

24 -

l par hekket arlig ved Gl&mos, i

hvert fall fram til 1978, status i dag ukjent (Suul
1979b, JH
Stork Ciconia

medd. JSU).
I slutten av april 1978 holdt 1

ciconia

ind. til noen dager på søppelplassen ved Kvitsanden
like ved Bergstaden.
Borgos

Den ble fotografert av Gunnar

(Suul 1979a).

Dvergsvane Cugnus

bewickii

l ind. i Aursunden i februar

1880 (Collett, if@lge Haftorn 1971).
Sangsvane C. cugnus

Overvintringsplass

ved Glåmos, fuglene

ankommer rundt månedsskiftet nov./des.

Maks. 14 ind.

vinteren 1977/78, maks. 25 ind. 1978/79 (JH
JSU).

Sen vårobservasjon:

Feragen 31.5.1983
Geittjrna
Grå gjess Anser

2 ind. i Langen sør for

(Odd Langen medd. JSU) og 2 ind. i

ved Rros
sp.

medd.

dagen etter (USU).

Det foreligger flere observasjoner av

ubestemte overflyvende gåsflokker - bl.a. ble en flokk
på flere hundre ubestemte ind. sett idet de passerte

p

Rrostraktene
Haftorn 1971).

vei nordover 18.5.196l (Maske, iflge
Ved Korssjøen skal imidlertid gjessene

i det minste tidligere ha gått ned (både vår og høst?)
(lokalbefolkningen).

Da denne lokalitet ligger øst

i fylket, skal en kanskje ikke se bort fra muligheten
av at det kan dreie seg om sædgås (Suul 1977).
1 ind. ved osen av Molinga ca. mai l973 (JH
Sædgås A.

fabalis

Videre

medd. JSU).

I hvert fall noen av de grå gjessene som

passerer distriktet er sædgås: "Derimot har saa godt
som alle under trekket undersøgte gjæs fra de indre
landskape vist seg at være sædgjæs.
været skudte, såsom ved Røros."
Stripegas A.

indicus

(Collett 1921).

2 ind. i Geittjrna

(GBO, AKV, Adresseavisen).

Disse har særlig
ved ROros 29.5.1973

Det dreide seg sikkert om

rømte/forvillede parkfugler og ikke gjester fra Asia
(Suul 1977).
Gravand adorna

tadorna

En ungfugl ble skutt ved Rros

8.9.1907 (Collet, ifølge Haftorn 1971).

Et ind. i tjern

mellom Rien og Hyllingen i mai 1975 (AKV, Suul 1977).
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Mandarinand Ai

galericulata

Et par hadde tilhold ved Rros

i tiden 28.4.-9.5.1970.

Et reir ble funnet ved Hådalselva,

men dette ble tatt av flom (Schølberg og Kojedal 1971).
Brunnakke Anas

penelope

En fåtallig andeart i regionen.

Bare et eller to ind. er sett hvert sted, de fleste
i sjene

langs veier mellom ROros og Brekken.

Ellers

1 hann i Haugatjern 5.6.1983, 1 par i Langen 8.6.1978
(USU) og i Geittjrna
1 hunn 6.6.1983.

ved ROros l hann 1.6. (USU) og

Her hekker arten nesten årlig (ØLU).

Rien/Hyllingen: Betegnes som fåtallig i Hyllingsdalen,
hekking ikke påvist (Lunde 1974).

Mytefjær av hann

i pytt øst for Litlehåen 6.7.1983.
Snadderand A.

strepera

Arten ble sett minst to ganger ved

Øvre Roasten i Femundsmarka (på grensen til Hedmark)
sommeren 1971 (Borgos et al. 1972).
Krikkand A.

crecca

Noe vanligere å se enn brunnakke, særlig

i Langen og nedover Hådalsvassdraget hvor l-4 hanner
ble sett en rekke steder juni 1983.
av Feragen 6.6.

Rien/Hyllingen: l d' i Torslokane nordost

for Torsvoll 3.6.
1974).

En hann i nordenden

Vanlig hekkeart i Hyllingsdalen (Lunde

5 hanner og 1 hunn registrert i Hydda/Glornma

på strekningen Hyddfossen - Aursunden (ca. 8 km) 25.
og 29.5.1983.
Stokkand A.

platyrhynchos

forrige art.

Omtrent like vanlig treffe

som

Rien/Hyllingen-området: En hann i tjern

744 m o.h. ved Rihåen 3.6., 1 par i Abborsjen

4.6.

Vanlig hekkefugl i Hyllingsdalen (Lunde 1974).

4 hanner

og 2 hunner langs Hydda/Glomma (ca. 8 km) 25. og 29.5.1983.
Stjertand A.

acuta

Bare få observasjoner foreligger: 1 hann

ble sett i Glomma ved Glåmos 2.5.1975 {JSU).

Dessuten

er arten observert i Femundsmarka (Borgos et al. 1972).
Arten ble sett og funnet hekkende i ei lita tjønn ved
Kvitsanden en sommer ca. 1956 (Harald Ødegaard, Suul
1977).
sjen

1 hann 6.6.1983 i tjern ved veien nord for Grunnca. 10 km st

for Rros.

Arten er ogs? funnet

hekkende i nabokommunen Tydal (Suul 1977).

Tynn og

usammenhengende hekkebestand i tilgrensende del av Harjedalen, hvor arten synes å ha vært vesentlig vanligere
på 1950-tallet (Bylin 1981).
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Skjeand A.

Bare to observasjoner er kjent:

clypeata

mai 1974 i Geittjrna
Molingdalsmyra
Toppand Authya

(JOH), og et par pa

5.6.1975 (JSU, Suul 1977).
Tallrikeste andeart i de undersøkte

fuligula

områdene.

ved Rros

l hunn

Store konsentrasjoner,

alle 1983: Ca. 20

ind. 2.6. på strekningen Glåmos - Orvos (ca. 6 km) (JSU).
Min. 22 ind. 2.6. i Langen sør for Feragen

(JSU).

Flokk

på 13 hanner og 2 hunner 6.6. i Geittjrna

og flokk

på 29 ind. 4.7. i Haugatjern.
Bergand A.
g

i

marila

I

deler av Glommavassdraget med sidevassdrag

Trysilvassdraget

vårtrekket

er arten relativt hyppig, og under

(og hsttrekket?)

opptrer arten regelmessig

en rekke steder - således bl.a. i Glomma ved Glåmos,
ved Sundet og i Havsjen

- f.eks. 9 hanner og 7 hunner

på sistnevnte lokalitet 2.6.1976 (JSU).

Andre lokaliteter

hvor arten ble registrert i 1975/76: Haugatjnna
Brekken, Molingaornrådet, St. Hittersjøen
3 hunner 3.6.1976) og St. Korssjøen
i Femundsmarka

ved

(5 hanner og

(JSU).

Arten hekker

(Borgos et al. 1972) og må regnes som

potensiell hekkefugl i høyereliggende strøk andre steder
i kommunen

(Suul 1977).

arbeidet 1983:

To observasjoner under felt-

1 par 6.6. i østenden av Stikkelen og

1 hunn 8.7. ved brua i Molingadeltaet.

Hekker spredt

til fåtallig i nabokommunene Holtålen og Tydal (Suul
l977) og "hickar sparsamt i
i

bj5rkskogsomrdet

sjar

p% fjllhedarna

i nordvestra Harjedalen"

och

(Bylin

1981).
Sjøorre M. fusca

Arten angis som hekkefugl i Femundsmarka

(Borgos et al. 1972) og fåtallig hekkefugl i Hyllingsdalen
(Lunde 1974).
1977).

Reirfunn i Hyllingsdalen 1976 (JSU, Suul

Også registrert i takseringsfeltet

1969 (Selboe 1976).

i Hådalen

I Havsjøen ble 7 hanner og 2 hunner

sett 2.6. og 1 par 10.6.1976

(JSU, Suul 1977).

sted 2 hanner og 1 hunn 10.6.1983.

Samme

Ellers sett i tre

områder under feltarbeidet 1983: Nord for Rien 2 hanner
i

versjpen

og 1 ind. i Lakstjrn

lenger øst 5.7., 3

hanner 4.6. og 1 hann 5.7. i Abborsjen
i tjern øst for Torsvoll.

og 1 par 4.6.

Også i Holtålen og Tydal
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i

nord (Suul 1977) Og i tilgrensende deler av Harjedalen

(Bylin 1981) synes arten å ha omtrent samme status som
svartand.
Kvinand Bucephala
toppand.

clangula

Nesten like hyppig observert som

Spesielt tallrik i Langen sør for Feragen,

inntil 26 ind. (20 hanner) i 1976 (JSU), ca. 10 ind.
9.6.1983.

Vanlig nedover Feragselva og Hdalen.

fåtallig i Hyllingsdalen

Mer

(Lunde 1974) og i Rienområdet

1983.
Siland Mergus

serrator

i Rros

Arten synes & vre

noe mer tallrik

kommune enn ellers i fjellregionen i Sr-Trondelag

(Suul 1977).

Det nevnes ti lokaliteter hvor arten ble

påvist i 1976.
langs Hdalen

I 1983 ble arten observert flere steder
og i Rien/Hyllingen-området.

hekkefugl i Hyllingsdalen
Femundsmarka
Laksand M. merganser

Fåtallig

(Lunde 1974), vanligere i

(Borgos et al. 1972).
Observert omtrent like hyppig som forrige

art under feltarbeidet 1983, i ulike deler av undersøkelsesområdet.

Suul (1977) nevner åtte observasjoner

fra ulike deler av kommunen.

Under feltarbeidet 1983:

Hunn med 8 unger 9.7. i Feragshåen og hunn med 9 unger
4.7. i Hydda 2 km nedenfor Hyllingen.
Hyllingen i 1976 (Suul 1977).
hekkefugl i Hyllingsdalen
fugl i Femundsmarka
Fiskeørn Pandion
området

Reir funnet ovenfor

Betegnes som fåtallig

(Lunde 1974) og også som hekke-

(Borgos et al. 1972).

haliaetus.

Ikke påvist i Rien/Hyllingen-

(Lunde 1974, JSU og egne obs.).

Ved Feragen

og i øverste del av Hådalen er arten derimot vanlig.
Fem par synes % hente det meste av foden i Feragshen.
Reirplassene til fire av disse parene er kjent (LU).
Hver vår fisker 2-3 par i Langen ca. 5 km lenger sør
(Odd Langen medd. JSU).
Trane Gus

grus

Arviss rasteplass ved Glomma ved Gl&mos,

våren 1978 rastet 12-15 ind. her (JH

medd. JSU).

Funnet

hekkende flere ganger i Hyllingsdalen og i trekktidene
er flokker på opptil 20-25 ind. observert
LU).

Arten skal hekke på Finnfloen

(N.N.

(Lunde 1974,
medd. JSU,
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men ble ikke sett her under feltarbeidet i 1983.
traff vi på par med unge nord for Rien.

Derimot

I samme område

flokk på 7 ind. 5.7., mye mytefjær også ved Abborsjøen
vest for Rien og i Molingaområdet.

Hørt fra jordene

ved samløpet mellom Glomma og Hydda primo juli og 7
ind. sett litt lenger vest 3.8. (Britt Hveem pers.medd.).
Observasjonene tyder på at småflokker oversomrer i området.
Et par ved Langtjrna

sir for Feragen i 1975 hekket

sannsynligvis i området
Sandlo Charadrius

hiaticula

Molingaområdet
Hyddas utlp

(PWA).
Min. 1 ind. sett fra veien i

8.6.1978

(JSU).

1 engstelig ind. ved

i Hyllingen 8.7.1983

Ternmincksnipe Caladris

temminckii

Arten er kjent som hekkefugl

fra Røros i slutten av 1800-tallet
1971).

(GHA).
(Collett 1921, Haftorn

6 ind. ved Molinga 29.5.1976 og 1 engstelig

ind. ved Haugatjorn 5.6.1975 (Suul 1977).
Myrsnipe C. alpina

Bare sett i Molingaområdet:

1975 og 4 ind. 2.6.1976
1978 (JSU).

(Suul 1977).

1 ind. 5.6.
2 ind. 8.6.

Min.

Arten hekker i nabokommunene Holtålen og

Tydal og sparsomt i Harjedalen, bl.a. hekkefunn 1978
ca. 15 km øst for Feragen
Fjellmyrlper

Limicola

falcinellus

(Bylin 1981).
Minst 3 varslende par

på en lokalitet i Rien/Hyllingen-området

juli 1983.

Ett par på myr lenger sør i kommunen 198l-83 (LU,
obs.).

Arten er ikke tidligere påvist i Røros.

hekker flere steder i det nordlige Hedmark
Sonerud pers.medd.),

egne
Den

(Geir A.

i Tydal (Suul 1977) og i tilgrensende

trakter på svensk side (Bylin 1981).
Brushane Philomachus

pugnax

haner i Molingaområdet
Hyllingsdalen,

Sommeren 1978 opptil 12-15 spillende
(JØH, JSU).

Ganske vanlig i

spillplasser på Finnfloen

(Lunde 1974).

Her så vi minst 4 engstelige høner 6.7.1983.
3 haner på vollen ved Torsvoll 3.-5.6.1983.

Inntil
1 høne

fløy trolig av reir i nordenden av Feragen 6.6.1983.
Ved Grunnsjen

sr

og 1 par 6.6.1983.

for Aursunden l hane 8.6.1978 (JSU)

-

Storspove Vumenius
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arquata

Suul (1977) angir at enkeltind./

noen få fugler kan treffes i trekktiden.

4-5 ind. ved

Røros flyplass mai 1979 (LU).
Skogsnipe Tr»inga

ochropus

Noen f% observasjoner i kommunen,

sannsynlig hekkefugl

(Suul 1977).

Registrert ett av

åtte år i furuskogsfeltene til Selboe (1976).
glare0la

Grnnstilk

Vesentlig frre

observasjoner av denne

arten enn av gluttsnipe og rødstilk under feltarbeidet
1983: Varslende par to steder nord for Rien 5.7. og
tre varslende par i Finnfloenomr&det

6.7.

To par i

nordenden av Feragen 6.6. og fluktspill i østenden av
H&sj6en 8.7.
Svmmesnipe

Phalaropus

lobatus

Fatallig til vanlig hekkefugl

i Røros kommune (Suul 1977).
i Hyllingsdalen,
3 observasjoner

Regelmessig hekkefugl

særlig i de østre deler (Lunde 1974).
i Rien/Hyllingenområdet

3.6. i Torslokane ved Torsvoll,

1983: 2 ind.

3 ind. 6.7. i småtjern

på Finnfloen og 1 ind. i tjern 778 m o.h. lenger nord.
Ellers 4 ind. 5.6. i Haugatjrn
i Molingaområdet.

Samme sted 2 ind. 8.6.1978 (JSU).

Svært sjelden i Femundsmarka
Hettem&ke Larus

idibundus

og 2 ind. 8.7. sørvest

(Borgos et al. 1972).

Forste kjente hekkefunn i Roros

ble gjort i 1978, da et par hekket på Molingdalsmyrene.
Årlig sees en del hettemåker langs vassdragene i kommunen,
og spradisk hekking kan forekomme på flere lokaliteter,
bl.a. Langen ved Femunden og Grunntjrn
sjøen) mellom Røros og Brekken

(nord for Grunn-

(Suul 1981).

1 ind.

5.-6.6.1983 i Haugatjrna.
Fiskemåke L. canus

Vanlig hekkefugl i Hyllingsdalen som i

andre deler av kommunen (Lunde 1974, Suul 1977, egne
obs.).

Store konsentrasjoner

1983: Langen sør for Feragen

1.6. min. 30 ind. (JSU), Haugatjern 5.6. ca. 50 ind.
Sildemåke L.

fuscus

Flokk på 30-40 ind. på trekk over Torsvoll

primo okt. 1974.

3 ind. ved Nordvika, Femunden 12.7.1974,

omtrent samtidig 1 ind. ved Hitterelva, Røros sentrum
(ØLU).

1 ind. juli 1967 og 2 ind. 9.6.1976 i Aursunden.

2 ind. ved Djuptjørn nordøst for Rien og 1 ind. ved
Feragen juli 1968 (Suul 1977).
Femundsmarka

Også sett i nedre Røa,

1971 (Borgos et al. 1972).
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argentatus

Gråmåke L.

hekketida/
l977).

Enkeltind. eller noen få fugler utenom
streifende i hekketida i Røros kommune (Suul

4-5 utfargede fugler ved Torsvoll 3.6.1983.
marinus

Svartbak L.

Enkeltind. eller noen få fugler utenom

hekketida/

streifende i hekketida i kommunen (Suul

1977).
Terne Stena

hirundo/paradisaea

F&tallig hekkefugl i Rros

kommune (Suul 1977).

Vanlig å se langs vassdragene

nord og sør for Rien, og også sett tre steder i Hådalen
1983.

Artsbestemte terner, se nedenfor.

Makrellterne S.

hirundo

Collett

(1894) nevner at arten jevnlig

viser seg ved Røros om sommeren, uten at hekking er
påvist.

Senere er arten påvist hekkende i Femundsmarka

(Borgos et al. 1972).

I juli 1983 var et ind. i Rihåen

og 3 ind. ved veien i Molingaomradet
Rdnebbterne

S.

paradisaea

i Molingaområdet,

Arten har hekket i flere &rtier
trolig også flere andre steder i kommunen

(Haftorn 1971, Suul 1977).
st

for Rros

denne art.

I juni 1978 ble arten påvist

med 2 ind. i Grunntjrna

(Grunnsjen)

og 12 ind. i Stikkilen, videre 2 ind. i Stortjrn
Bådalen

(JSU).

i

I 1983 2 ind. 3.6. varslende i dam sør

for Torslokane ved Torsvoll, 2 ind. 4.6. ved Abborsjen
(egne obs.) og 4 ind. 8.7. ved Hyddas utlp

i Hyllingen

(GHA) .
Tyrkerdue Streptopelia

decaocto

Enkeltind. observert i Rros

sentrum 19.5.1979 og 8.5.1980 (LU).
Jordugle Asio

fammeus

Hyllingsdalen

Betegnes som fåtallig hekkefugl i
(Lunde 1974).

Observasjoner seinere i

de beste smågnagerårene viser at arten må betegnes som
vanlig hekkefugl i passende habitat
trolig i Molingaområdet
Vendehals Jynx

torquilla

1978 (JH

(ØLU).

Et par hekket

medd. JSU).

Syngende hanner 1983 i takseringsfeltet

ved Torsvoll 4.-6.6. og på begge sider av Feragshåen
7.-9.6.
Grønnspett Picus

viridus

Svært sjelden i Femundsmarka

et al. 1972), sett i Hyllingsdalen
Hvitryggspett Dendrocopos

leucotos

(Borgos

(Lunde 1974).

Arten er sett i Hyllingsdalen

(Lunde 1974) og registrert 1 av 8 år i takseringsfeltet
i Hadalen

(Selboe 1976).
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Tret&spett Picoides

tridactylus

Under feltarbeidet l983 bare

sett en gang: 1 hann i takseringsfeltet ved Torsvoll
5.6.

I Selboes

8 år.

(1976) felt i Bådalen bare sett 1 av

Registrert regelmessig rundt sørenden av Feragen

1973-76 (PWA).
Femundsmarka

Betegnes som en av karakterartene i

(Borgos et al. 1972).

i omr&det H&sjen
Fossekall Cinclus
marka

Temmelig vanlig

- Feragen - Langtjonna

cinclus

(LU).

Betegnes som karakterart i Femunds-

(Borgos et al. 1972) og som fåtallig i Hyllings-

dalen (Lunde 1974).
(Suul 1977).

Vanlig til fåtallig i Røros kommune

Under feltarbeidet i 1983 ble arten ikke

observert, men reir brukt samme &r ble funnet nord for
Rien, i åa nedenfor Kjellarhåen.
Duetrost Tudus
området

visciv0us

Trolig fatallig hekkeart i Feragen-

(fast territoriehevding

i linjeflata på Håneset

i 1983) og også registrert 1 av 8 år i Selboes

takseringsfelt
Femundsmarka

i furuskog i Bådalen.

(1976)

Ikke kjent fra

(Borgos et al. 1972).

Gulsanger Hippolais

icterina

Syngende hanner på to lokaliteter

vest for Rien 5.7.1983: Like nord for Langvikvollane
og 1 km lenger nord, i Brentvolldalen.
Bksanger

Phylloscopus

sibilatric

Registrert i furuskog l

av 8 år i Selboes (1976) takseringsfelt i Bådalen.
Lappmeis Parus

cinctus

Betegnes av ØLU som fåtallig til vanlig

i Bådalen og Femundsmarka.
kull ved Fjlburosten
Sevatdalen i Bådalen.

Han ringmerket i 1970-71

nordvest for Feragsh@en og ved
Sett flere ganger i meiseflokker

sørøst for Feragen i 1973 (PWA), g
under feltarbeidet 1983.
felt i Bådalen 1969.
et al. 1972).

i takseringslinja

Også sett i Selboes (1976)

Hekkefugl i Femundsmarka

(Borgos

Status for arten i Trøndelagsfylkene

er ufullstendig kjent.

Reirfunn er ikke rapportert

etter 1970 (Størkersen og Thingstad 1983).
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UTBYGGINGSPLANER

OG KONSEKVENSER

Det er vanskelig

& forutsi hvilke fdlger inngrep i et vass-

drag vil ha for fuglefaunaen.
er det gjort få undersøkelser
for vannkraftutbygging

FOR FUGLEFAUNAEN

Som Thingstad

(1983) påpeker

som belyser hvordan ulike former

påvirker og endrer fuglebiotopene.

Den mest radikale endring av naturmiljøet

skjer ved oppdemming.

Dette er ikke aktuelt i Øvre Glomma-prosjektet.

Rien
Rien/Hyllingen-området
varierte

er et av de biologisk rikeste og mest

i Rrosomrdet.

uberorthet gjr
de næringsrike

Dette kombinert med hoy grad av

omrdet

spesielt interessant.

Det meste av

skogene i denne regionen er oppdyrket eller

sterkt preget av beiting

(Elven 1978).

Rien er planlagt senket inntil 3,6 m.

Laveste vannstand vil

ventelig inntreffe på seinvinteren/tidlig
av vårfloromen vil magasinet

på våren.

I løpet

fylles opp, slik at vannstanden

gjennom hekketida vil være tilnærmet lik den naturlige.

Regu-

leringen vil likevel være av betydning ved at produksjonen
nering

(insekter, krepsdyr og fisk) for v&tmarksfugl

Totalt sett vil Rien bli mindre attraktiv

av

vil avta.

for fuglelivet etter

regulering.
Imidlertid synes ikke selve Rien å være vesentlig
marksfugl

i omr&det.

Abborsjen

i srvest,

for våt-

vresjen-Storh&en

i nord og Hyllingen har til tross for mindre arealer betydelig
rikere forekomster av ender og lom.

Når det gjelder vadefugl

er alle de små tjernene og myrene viktige, mens de store
vannspeilene

har liten betydning.

-
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(Glomrnens og Laagens Brukseierforening

1982) er tatt med bygging av en terskel mellom versjen

og

Rien som "skal holde vannstandene nær det normale for å
hindre skadevirkninger i sjøene og våtmarksområdene ovenfor".
Det er av stor viktighet ornitologisk at man finner en god
lsning

her.

Hy lZingen

Sjøen vil ikke bli regulert, og vannet vil bli tappet passivt
via inntak ca. 800 m fra utløpet på nordvestre bredd.

Så lenge

tapping foregår, vil vannstanden variere rundt normal sommervannstand. I utløpsoset vil det anlegges en terskel med krone
25 cm hyere

enn inntaket.

I den mest f0lsomme perioden for

våtmarksfugl, mai - juni, vil vannstanden som nå ligge noe
over sommervannstanden, og den vil ikke variere mer enn i
dag.

Ut fra dette er det ikke grunn til å tro at utbyggingen

vil endre forholdene for våtmarksfugl.

G &ma/Hy

dda

Glåma ovenfor kraftverket ved Elvavollen og hele Hydda vil
f& vannfring

bare fra det lokale nedbrfeltet.

stående partiene

De stille-

(Rihåen/Lillehåen i Glåma og nederste del

av Hydda) vil forbli intakte, men få sterkt redusert gjennomstrømming.

Det er altså de hurtigstrømmende partiene som

blir mest endret.

Langs disse elvestrekningene

finnes bare

den vanlige arten strandsnipe og muligens fossekall.

Også

denne er jevnt utbredt i regionen.
Under vårtrekket synes håene rundt samløpet mellom Glåma og
Hydda å ha stor betydning for ender.

I begynnelsen av mai

har lokalbefolkningen observert flokker av størrelsesorden
100 ind.

Dette er fugler som raster her i påvente av isgang

på tjern og sjøer lenger opp i vassdraget og kanskje inne i

-

fjellomrdene.
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i 1983 kom dessverre for sent

i gang til å fastslå artssammensetningen i disse flokkene.
Hvordan en eventuell utbygging vil påvirke forholdene for
rastende ender er usikkert.

Større vannføring på senvinteren

vil muligens gjøre at håene tidligere blir isfrie, mens
virkningen på de ulike andeartenes næringstilgang er vanskelig
& vurdere.

Feagen

Sjøen er planlagt senket med inntil 4,9 m.

Som vanlig vil

laveste vannstand inntreffe på seinvinteren/våren.
næringsfattige

Slike

sjøer har en tynn bestand av ender og lom.

Det er grunn til & tro at Feragen tilsvarer Femunden som vannfugl-biotop.

Et unntak er den grunne Feragshåen, som er et

viktig næringssøkområde

for fem par fiskeørn.

Ved en regu-

lering vil muligens bestandene og tilgjengeligheten av de
antatt viktigste bytteartene, gjedde og sik, avta.

Fiskern

finnes også videre sørover i Femundenregionen, men så stor
tetthet er ikke kjent noe sted i hyereliggende

strk.

H&dasvassdraget

De øverste ca. 600 mav
ca.

3 km ned til Hsjen

stilleflytende partiene

Feragselva vil tørrlegges, og de neste
vil bli endret ved kanalisering.

De

(håene) nedover elva og de tilgrensende

våtmarksområdene er tilholdssteder for regionens vanlige arter
av ender og vadefugl.

Rundt østenden av Hsjen

synes disse

artene å finnes mer konsentrert enn ellers i vassdraget.

Tolgafallene

Det er ikke kjent at den planlagt berørte strekningen av Glomma
og de første kilometerne nedenfor har spesiell betydning som
hekkeområde for våtmarksfugl.

Strekningen blir heller ikke

brukt som rasteplass under trekket.

-
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KONKLUSJON
Rien/Hyllingen-området
varierte

er et av de biologisk

i Rrosomr&det.

I tillegg er det et av de mest

uberørte områder i regionen.
br

omr@det gis en hoy verdi.

bjørkeskog

rikeste og mest

Ved en naturvernmessig
Mange v&tmarkstyper

vurdering

og spesielt

langs den rikere del av skalaen er dårlig represen-

tert i de allerede vernede områdene

i regionen

nasjonalpark

og naturreservatene

Slendet

og landskapsvernområde

(Femundsmarka

og Molinga).

Rent ornitologisk

synes det ikke å foreligge like viktige

argumenter mot den planlagte utbygging.

Området som helhet

er artsrikt og huser flere sjeldne og sårbare arter, men disse
er ikke truet av reguleringen.

De beste områdene for våtmarks-

fugl vil ikke bli berørt av inngrepene.
Feragen/Feragselva

representerer

en naturtype

som er fattigere

enn områdene nevnt ovenfor, og typen antas å tilsvare deler av
Femundsmarka

verneområde.

Et spesielt trekk ved fuglefaunaen

er den tette bestanden av fiskeørn, som for en stor del henter
sin fide i den grunne Feragsh&en.
fire til darligere

naringstilgang

Utbygging av Tolgafallene
interesser.

Regulering vil ventelig
for arten.

synes ikke å berøre ornitologiske
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