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VEDLEGG: FLORALISTE

FORORD
Undersøkelsene

i Sokndalsvassdraget er utført etter oppdrag

fra Dalane Elverk, Egersund.

Elverkets planer går ut på

en fullstendig ombygging og utvidelse av eksisterende kraftverk.

Dette medfører en langt større regulering av vassdraget

enn tidligere.
Denne rapporten innenolder en vurdering av vassdragets generelle vernestatus ut fra botaniske kriterier.

Flora og vege-

tasjon i områder som berøres av en eventuell utbygging er
spesielt undersokt.

Det blir qitt en vurdering av de skade-

virkninger utbyggingen medforer og nvilke utbyggingsalternativer som gir minst skade.
Parallelt med de botaniske underskelsene
undersøkelser

er det ogs% utfrt

innen geofag, ferskvannsbiologi og ornitologi.

Ansvaret for alle disse undersøkelsene er lagt til Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer

(KFV) ved Universitetet i Oslo.

Sommeren 1982 ble området undersøkt av cand.real. Arne Pedersen
(4 dager) og cand.real. Svein Olav B. Drangeid

(7 dager).

Sistnevnte er ansvarlig for rapporten.
Takk rettes til fagkonsulentene Ole O. Moss og Britt Hveem
ved Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer.

Ole O. loss nar

skaffet tilveie nødvendig utstyr og hjulpet til med å utarbeide
en plan for undersøkelsen.

Britt Hveem har bidratt både med

praktisk hjelp og faglige råd, og hun takkes spesielt for
gjennomlesing og konstruktiv kritikk av manuskriptet.

Foruten

å ha assistert meg under feltarbeidet, har Arne Pedersen

kontrollbestemt de fleste moser og noen karplanter.

En særlig

takk til adm.sekretær Tove Nordseth for maskinskriving og til
Torbjørn Sætre, Grafisk tegneavd., Universitetet i Oslo,
for rentegning av kart og figurer.

Videre rettes en hjertelig

takk til sonesjef Leo Kopperud ved Dalane Elverk, som sørget
for både båt og mannskap til vannundersøkelsene,

og ellers

kom med en rekke nyttige opplysninger og kommentarer.
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l.

INNLEDNING

De botaniske underskelsene

er utfrt

for & f& en oversikt

over flora og vegetasjon i området, særlig områder som berøres
av utbyggingen.

Dette gjelder særlig eventuelle magasinområder

og elvestrekninger med minsket vannføring.

Undersøkelsene er

av tidsmessige grunner konsentrert om fem innsjøer og utvalgte
elvestrekninger

i nedre del av vassdraget.

er befart av det ovrige nedbrfelt,

Bare mindre områder

og sarlig er de hyere-

liggende deler av feltet lite undersokt.
I kap. 4, 5 og 6 gis en beskrivelse av den generelle vegetasjon
og flora. En beskrivelse av enkeltområder finnes i kap. 7.
Her omtales særlig vann- og strandvegetasjon i innsjøer som
planlegges regulert og
endret vannføring.

elvestrekninger med minsket eller

Her er også tatt med to våtmarksområder

peker seg ut ved sin botaniske verneverdi.

som

Kap. 3 og 9 inne-

holder en vurdering av botanisk verneverdi og skadevirkninger
ved en eventuell utbygging.
Forvaltningsmyndigheter

og andre som primært er interessert i

nedbørfeltets verneverdi og skadevirkninger ved en eventuell
utbygging bør kunne danne seg et dekkende bilde av rapportens
innhold ved å lese kapitlene 8, 9 og 10.

-- 2 -

2.

TIDLIGERE BOTANISKE UNDERSØKELSER

Sokndalsvassdraget

er heller d&rlig underskt

fra fr.

Nedbørfeltet, og Dalaneregionen som helhet, er kjent for sin
artsfattigdom, og har vel av den grunn virket lite tiltrekkende
på botanikere.
Av eldre undersøkelser finnes Dyring

(1914) som bl.a. inneholder

en beskrivelse av vegetasjonen og en floraliste over lavereliggende deler av feltet.

Her presenteres også en teori om at

skogbranner er årsak til artsfattigdommen.
iNyere underskelser
hovedfagsoppgaver,

er f%, men noe materiale er publisert i
Jlle

(1979) - lav på edellauvtrær og på

fuktige, skyggefulle bergvegger og Steines (1983) - skogstyper
og lynghei.

Mosefunn fra feltet er bl.a. publisert i Størmer

(1968}.
Ingen lokaliteter i feltet er underskt
reservatplanen

i forbindelse med myr-

for Rogaland, Moen (1978) og Moen & Pedersen

(1981).

Noen edellauvskogslokaliteter
undersøkt av Korsmo

like utenfor feltets grenser er

(1975), men ingen i selve feltet.

-

-

3

3. MATERIALE

OG METODER

Nedbørfeltet

dekkes av kartbladene

og 1312 III i M 7ll-serien
Artslisten

er i hovedsak

inventering

og Dyrings

herbariebelegg

1211 I, 1212 II, 1311 IV

til NGU.

satt opp på grunnlag
(1914) planteliste.

og krysslister

ved botaniske

av forfatterens

Opplysninger
museer

fra

er ikke

innhentet.
I løpet av inventeringen
og kvantitative
sjonsonering

sammensetning

Lekning

kvalitative

i grove trekk.

elvestrekninger

Vegeta-

er beskrevet

Elvas profil ble oppmålt og prøveflater

1 x 1 m2 ble analysert

Sernanders

beskrevet

fra fire utvalgte

ved transektanalyse.
på

ble vegetasjenstypenes

fortløpende.

En modifisert

skala ble brukt til å angi dekningsgraden,

større enn 75% ble angitt med dekningsgrad

fra transektanalysen

Hultidet

6.

ble det ikke tatt analyseruter

Bortsett

av vegeta-

sjonen.
I innsjene

ble undervannsvegetasjonen

hjelp av vannkikkert,

bunngrabb

dybder

for de dominerende

vrige

hydrografiske

For karplanter
tabeller
Lid

og fridykking.

er oppfrt

ved

Maksimale

data er hentet fra Spikkeland

beskrevet.

(1983).

er det brukt norske navn i teksten, mens det i

Både latinske
i teksten

lav Krog, Tønsberg
er etter Pedersen

& Østhagen
&

Vasshaug

Oslo.

(1956-75).

(l978) unntatt

følger

fdlger for
Arnell

liorske navn

p

for torvmoser

(1977).

og nerbariebelegg

museum,

Nomenklaturen

(1979), for levermoser

Nyholm

er etter Flatberg m. flere

Nomenklaturen

og norske navn, dersom de finnes,

for kryptogamer.

(1956) og for bladmoser

Krysslister

fra bt

arter ble målt og saneringen

er både latinske og norske navn.

(1974).

Botanisk

underskt

fra undersøkelsen

er levert

moser
som

- 4 -

4.

OMRDEBESKRIVELSE

4.1. Beli

enhet, av rensing og topo rafi

Sokndalsvassdraget
i regionen Dalane.

er lokalisert lengst sør i Rogaland fylke,
Det meste av nedbørfeltet inngår i Sokndal

kommune, mens mindre arealer i nord inngår i Lund og
Totalarealet er på 285

km

2•

Egersund.

Beliggenhet og avgrensing, samt

de fleste navn brukt i denne rapporten, er vist på fig. 1.
Størsteparten av nedbørfeltet ligger under 400 m o.h., men
srlig

i nordst

fines

heistrk

punkt er Grønhaug - 631 m o.n.
gående lavere.

opp mot 600 m o.n.

Mot vest er terrenget gjennom-

Terrenget er i hele feltet kuppert og karak-

terisert ved et utall små "V"-formete sprekkedaler.
flger
fjell.

Hoyeste

Elvene

i stor grad trange dalforer omgitt av 100-300 m hoye
Bare nederst i feltet, ved kommunesenteret Hauge, er

dalen vid med brei, flat dalbunn.
De fleste innsjøene er samlet i vassdragets øvre og midtre
del, J-15 km fra kysten, i høydenivået 130-230 m o.h.

Av den

grunn kan feltet deles i en indre innsjøsone og en ytre elvesone.
2.
De største innsjøene har et areal opp mot 5 km
Alle de
underskte

innsjene

adskilte bassenger.

er dype (>50 m) og bestr

av flere delvis

I øst er innsjøene omgitt av steile fjell-

skrenter og uten holmer, men i vest er dalsidene slakere og et
utall av større og mindre holmer opptrer.

Vannmassene fra

innsjpene dreneres i fire elver son l er
sammen like nord for
Hauge. Herfra og til utløpet ved Sokndalsstrand er det en
elvestrekning med lite fall på ca. 5 km som benevnes Sokndalselva (Sokna).

De fire greinene ovenfor benevnes Mydland-,

Orrestad-, Steine- og Barstadvassdraget.
står Steine- og Barstadvassdraget

Av total vannføring

for ca. 75%.
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Fig. 1. Sokndalsvassdragets

beliggenhet og nedbørfeltets avgrensing.
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Fig. 2. Geologisk kart over nedbørfeltet. Alle bergartene bortsett
fra gneisser tilhører Egersundsfeltets bergarter.
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4.2. Geologi
Det meste av nedbørfeltet
veldefinert

inngår i Egersundsfeltet,

som er et

geologisk område i det sydlige norske grunnfjells-

område.

Bergartene

er harde.

De ble dannet for over 1000 mill.

år siden

(Holtedal 1960), men er seinere utsatt for metamorfose

(Falkum 1977).
Bergartene
g

mrke

kan deles i lyse - anortositt og kvarts-monzonitt

- noritt og mangeritt.

mineralet

plagioklas

De lyse innenolder mye av

(natron-kalk-feltspat)

som er hardt, for-

vitrer langsomt og gir et substrat med lite innhold av plantenæringstoffer,

særlig fosfater.

tillegg til plagioklas
for plantevekst.

De mørke bergartene har i

andre mineraler

som gir et bedre substrat

Forekomst av bergartene noritt og mangeritt

er derfor en viktig faktor for vegetasjonen
bergartene

i feltet.

Disse

finnes særlig i ei 4-5 km brei sone fra Hauge og

nordover gjennom feltet, se fig. 2.
Det finnes lite av løsmasser i feltet.
elveslette.

Rundt Hauge finnes en

Ellers finnes bare små mengder

lsavleiringer

i

enkelte dals6kk.
For en mer detaljert
til Sjulsen

oversikt over geologiske

forhold henvises

(1983).

4.3. Klima
Jet norske meteorologiske
plassert i nedbørfeltet,
0g

Ualand/Bjuland

bare Sokndal, men stasjonene Helleland

(nedbrnormaler)

(temperaturnormaler)
Nedbr-

insticutt har få målestasjoner
og Eikeland og Obrestad

ligger alle mindre enn 50 km fra feltet.

og teperaturnormaler

gar fram av tab. l.

Egersund og Obrestad m% sies 2 vere representative
lavereliggende
gjenspeiler

Sokdal,
for de

kyststrøk, mens Helleland, Ualand og Eikeland

de høyereliggende

indre deler av feltet.

-

Tabell 1.

-

8

Temperaturnormaler og nedbørnormaler for utvalgte målestasjoner
i nedbørfeltet (Sokndal) og i nedbørfeltets nærhet.
Temperaturopplysninger etter Bruun (1967) og nedbr etter forelpige
nedbørnormaler 1931-60,
datautskrift 26.6.1976.
Nedbren er
angitt i mm.

NEDBØRNORMALER
Stasjon

Egersund
Helleland
Ualand/Buland

m o.h. Obs. eriode
4
1896 ->

94
196

1895 ->
1968 ->

J

F

125
178
208

94
126
149

J

F

M

A

M

0,1
-1,2
0,4

2,2
1,2
2,0

5,6
4,4
4,8

10,1
9,1
8,6

M

57
75
88

A

M

J

87
112
140

62
73
88

90
113
120

s

0

N

D

160
211
237

151
215
262

155
204
245

148
205
252

A

s

0

N

D

15,2 15,l
15,2 14,3
13,9 14,4

12,4
11,2
12,3

4,8
4,1
5,4

2,6
1,8
3,2

A

J

1.15 133
167
139
158 189

Aret
1377
1818
2136

TEMPERATURNORMALER
Stasjon
Sokndal
Eikeland
Obrestad

m o.h.
8
250
24

Obs.periode
1896-1905
1921-1926
1941-1960

0,3
-0,8
,8

J

13,1
12,4
11,4

J

8,1
7,5
8,7

Middel
for året

7,5
6,6
7,2

Årsnedbøren varierer mellom ca. 1300 mm ytterst ved kysten og
til over 2000 nm i indre, høyereliggende

strøk.

Nedbøren er

noenlunde jevnt fordelt gjennom året, men med en topp i høstmånedene.
Årsmiddeltemperaturen
temperaturer over

15°ci

varmeste måned.

turen for de fire varmeste månedene
strkene

i sr

ca.

°c,med

varierer fra 6,5 - 7,5

14c,

middel-

Gjennomsnittstempera-

(tetratermen) er i dal-

mens den i mer vindfulle strok

°c

(ytterst mot kysten og høyereliggende områder) er ca. 13
Middeltemperaturen

i kaldeste m&ned er over

mens den går ned mot -llandet.

-2

°c i

0

c.

i lavlandet,

høyereliggende deler i inn-

Dette medfører at lavlandet for en stor del er snøfritt

om vinteren.

4.4. Hovedtrekk i vegetasjonen
Naturgeografisk

inngår nedbørfeltet i underregionen Høg-Jæren

med Dalane i Vestlandets løv- og furuskogsregion

(Nordiske

Utredninger 1977, 1983).
Dominerende vegetasjonstyper
skoger.

er lyng- og grasheier og bjrke-

Bjørkeskogene er gjennomgående rike.

fattige substrater overtar lyng- og grasheier.

På de mest nærings

-

9

-

Ca. 2/3 av feltets areal er skoglse
innslag av einer- og bjørkekratt.
indre, hyereliggende

strk,

på koller i lavlandet.

lyng- og grasheier med
Disse er mest vanlige i

men finnes ogs& ut mot kysten og

Over 400-500 m o.h. får lyngheiene

et mer subalpint preg idet dvergbjørk og rypebær opptrer hyppig.
Skog er knyttet til hoveddalførene og i de mindre sprekkedalene,
men finnes bare unntaksvis høyere enn 350-400 m o.h.

Vanligste

treslag er bjørk, men rundt Hauge sentrum og et stykke innover
i hoveddalførene

finnes også eik, hassel, alm og lind.

Særlig

i sørvendte lier og rasmarker finnes rike skoger av disse treslagene.

På fuktig mark er svartor vanlig.

Naturlig barskog

med furu som treslag finnes bare unntaksvis og har arealmessig
liten betydning.

Imidlertid er plantefelt utbredt.

plantede treslag er norsk gran (Picea
sitkaensis)

og europeisk lerk (Larix

abies),

Vanligste

sitkagran

(Picea

decidua).

Myrene er små, bare unntaksvis finnes myrkomplekser med større
areal.

Mest vanlig er små bakkemyrkompleks av fastmatter med

fattig vegetasjon.

Disse bakkemyrkompleksene

Øker i hyppighet

med økende høyde over havet, og opptrer nesten alltid i mosaikk
med lyngheier.

I lavereliggende deler opptrer også topogene og

limnogene flatmyrer.

Disse har ofte karakter av mellommyr.

Rikmyr er derimot ikke påvist i feltet.
Oligotrofe innsjer

med undersjiske

skuddsplanter) dominerer i feltet.

samfunn av isoetider

(kort-

Klipper og blokker med spar-

som vegetasjon er vanligste strandtype.
Bare i vikene finnes velutviklet vann- og strandvegetasjon.
Innsjpene m% karakteriseres som typiske lobeliasjer.
er vann- og strandvegetasjonen

rikere både kvantitativt og

kvalitativt nederst i vassdraget.
strre

enn i de vre

er representerte,

Artsantallet er betydelig

vann og flere kologiske

se tab. 4.

Imidlertid

vekstformgrupper

Flere mindre tjern her, med

begrenset vanngjennomstrømning,

må karakteriseres som mesotrofe.

-

l0

-

4.5. Kulturp&virkning
I nord skjærer E-18 og jernbanelinjen Stavanger - Kristiansand
såvidt innom feltet og i sør passerer R-44 bl.a. gjennom Hauge
sentrum.

Flere fylkesveier i nord-sør retning forbinder disse

hovedfartsårene, og i tillegg finnes en rekke gårdsveier.

Dette

fører til at ingen steder i feltet er mindre enn 4 km fra bilveg.
Jordbruksdrift er særlig konsentrert rundt Hauge og i områdene
med mørke bergarter.
marksområder

Mye dyrka mark har tidligere vært våt-

som elvesletter og myrer.

Nydyrking, særlig av

myr, foregår i stor stil bl.a. på Mydland og Skailand.

Gårds-

driften er særlig konsentrert om fehold og spesielt sauetallet
er hyt.

Nrmest

hele nedbrfeltet

nyttes som sommerbeite, mens

vår- og høstbeiting er konsentrert rundt gårdene.

Vegetasjon

bærer tydelig preg av dette idet den er synbart beitepåvirket i
hele feltet.
Utnyttelse av utmarka m& ha vart enda mer intens i tidligere
tider.

Sauetallet var strre,

grad her.

og storfeet beitet ogs& i stor

I tillegg ble mye av foret hentet fra utmarka.

Mange sm&, i dag forfalne hoyler,

finnes spredt i hele feltet,

og mange myrer bærer tydelig preg av slått.
Trevirke til bygninger og brensel hentet folk tidligere fra
den lokale skog.

Det lille skogarealet som i dag finnes i

feltet, bærer preg av intensiv utnyttelse.

Bjrkeskogbestandene

består mest av unge, småvoksne trær og furuskog finnes bare
sporadisk.
Ogs& tidligere gruvedrift har i stor grad p&virket vegetasjonen.
Ved Sandbekk gruver, som innstilte virksomheten i 1965, ble
malmen skilt fra gråberget ved en væskeprosess.

For

jevn vanntilførsel har Orrestadvatnet vært regulert.

&

sikre

Gråberget

er deponert som sandhauger flere steder på land rundt Sandbekk.
For å binde sanden er det gjort flere forsøk med innsåing av

-

11 -

planter uten altfor vellykket resultat.

Elvestrekningene

nedenfor Sandbekk er av en annen karakter enn ellers i feltet,
idet store mengder sand og leire er avsatt langs elvebredden.
Størst virkning har dette hatt for tjernet ved Kryptevik som
har fått sitt areal mer enn halvert.

Tidligere gikk elvas

hovedløp gjennom tjernet, som i dag bare gjennomstrømmes i
flomperioder.
Lindland kraftverk med en yteevne pa2,5 MW ble utbygd tidlig i
dette århundre.

I den forbindelse er Eiavatnet, Heigravatnet

og Kverven regulert.

4.6. Kort om vannkjemi
De hydrografiske

forholdene i vassdraget blir mer utførlig

behandlet av Spikkeland

(1982).

I tab. 2 er vist noen utvalgte

kjemiske parametre av betydning for vannplantene.
I de fleste vann og elvestrekninger ligger de målte pH-verdiene
i intervallet 4,9 - 5,4.

Bare elvestrekningen nedenfor Sand-

bekk gruver avviker med hoyere pH, 6,7 - 6,9.

Mest sannsynlige

forklaring må være at sandavsetningene langs elva påvirker
surhetsgraden i positiv retning.
i m&lingene av ledningsevnen.

Den samme trenden går igjen

I flge

Spikkeland er innholdet

av salter som skriver seg fra berggrunnen lite, de fleste
stammer fra nedbren.
forårsaker ikke noe
setning.

Variasjonen i berggrunnen innen feltet

s;- cl_.

vesentlig utslag i vannets kjemiske sammen-

Viktigste ioner er Na+,

betydninger for vannplantene som Ca

og

og HC,

Ioner av større

har lave konsen-

trasjoner.
Innsjøene og elvestrekningene er altså sterkt sure og elektrolyttfattige.

Siktedypet som varierer fra 12-19 m og innsjø-

fargen gronnlig bl% til bl&lig gronn indikerer at innsjene
er lite humuspåvirket.
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Også de hydrografiske

forholdene

indikerer rent oligotrofe

Imidlertid

foreligger

ikke målinger

innsjer.
mesotrofe

tjernene.

kloakkutslipp

fra de mindre

Mest sannsynlig er disse påvirket av

og avrenning

fra jordbruksområder

rundt.

Tabell 2. Hydrografiske data fra Sokndalsvassdraget.
pH
Innsjer
Orrestad vatn
Eidsvatn
Barstadvatn
Eiavatn
Grøsfjellvatn
Elvestrekninger
Orrestadvassdraget
ovenfor Sandbekk
Orrestadvassdraget
nedenfor Sandbekk
Steinvassdraget
Barstadvassdraget
Sokndalselva

25
mS/m

4,9-5,1
5,0-4,2
4,9-5,1
4,9
4,9-5,1

3,91-4,00
3,80-4,22
4,72-4,92
4,49-4,78
4,13,4,30

4,9-5,1

4,00-4,07

6,7-6,9
4,9-5,1
4,8-5,0
5,4

8,34-12,70
4,13-4,61
3,97-4,32
4,75-5,03

Siktedyp

Innsjøfarge

rn

19
11,6-13,3
11,8-12,0
12,0
13,0-15,9

Grønnlig blå
Grnnlig blå til blalig grnn
Grønnlig blå til bllig gronn
Bl2lig gronn
Gronnlig bl? til bl3lig gronn

De oppførte verdier angir variasjonen av flere målinger til forskjellige
tider sommeren 1982.
Opplysningene er hentet fra Spikkeland (1983).
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5. VEGETASJON

Vegetasjonstypene

som forekommer i nedbørfeltet er listet

opp i tab. 3, samt deres sosiologiske tilknytning og kartleggingsymbol

i henhold til Hesjedal

(1973).

5.1. Sko sve etasjon
Smuledominert

furuskog

Furu forekommer spredt i hele feltetæ men mest som enkeltstående
trær i bj@rkeskogsbestander.

Naturlig vegetasjon med furu

som dominerende treslag er sjeldent, bare funnet ved Grsfjellvannet.

Dominerende arter er furu og smyle, mens blåbær,

geittelg, einer, gullris, skogstjerne, maiblom, fugletelg
og hengevinge opptrer mer spredt.

Pga. stor dekning av smyle

er bunnsjiktet dårligere utviklet enn vanlig i furuskog,
vanligste moser er v. sigdmose - Dicranm
Peurozium

schreberii,

furumose -

kr&kefotmose - Rhytdiadephus

og kystjamnemose - Plagiothecium

Plantede

scoparium,

loreus

undulatum.

barskogbestander

Gjennomgående preges plantede barskogsbestander
utviklet felt- og bunnsjikt.
avstand.

av dårlig

Trærne er plantet med liten

Dette medfører at lite lys når skogbunnen, og døende

greiner nederst på trærne medfører stort strfall.

Under

slike forhold synes det som om smyle og jamnemose-arter
{Plagiothecium

sp.) klarer seg best.

Ved mere lys kommer

gradvis andre arter i tillegg og den totale dekning i skogbunnen ker.
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Tabell 3. Vegetasjonstypene i nedbørfeltet med kartleggingsymbol i henhold
til Hesjedal (1973). For skogs-samfunnene er også ført opp
sosiologisk tilknytning.

Vegetasjons

Kartleggingsymbol
i henhold
til
Hes jedal
(1973)

typer

Sosioloqisk

tilknytning/heslektede

samfunn

Skogstyper:

Smyledominert furuskog
Bjbrkeskoger - samfunn på oppstikkende kollP.r
- blåbærdominert variant
- beitet variant
- sumpvariant
- smabregnevariant
- storbregnevariant
Lagurthjorkeskog
Fattig eikeskog

Corno-Betulotum
? , samfunn innen Cladonio-Vaccinietalia
Corno-Betuletum myrtilletosum

B2+

A2o

B2o
B2o

samfunn i Lyngdal
(Pedersen 1984)
(DrangP.id
1983)
Corno-Betuletum
dryopter idetos um
Corno-Betuletum
athyrietosum
og thelypter
idet osum
Mel j co-Betu)et
um
Populo-Quercet
um
Mel ico-Quercet
um
Ulmo-Tilietum
o
Alnoadion

?

?

B]o
C2o
Fl
F2

El og E2

Svakt hellende bakkemyr
Sterkt hellende hakkemyr
Fattig topogen flatmyr
Topogen mellommyr
Limno en myr

Liknende

og l<osåna

B4o

Rik eikeskog
Alme-lindeskog
Hyrtyper:

,

H2c
H2c
H2c

Klassifikasjon
av myrtyper
med inndel ingen utarbeidet
Trondheim
(Moen & Pedersen

er i samsvar
ved DKNVS-Museet,
1981).

H3c

H2c og H3c

Lyngheier:

Røsslyngtørrhei i lavlandet
Fukthei i lavlandet
Subalpin røsslyngtørrhei
Subalpin rosslyng-dvergbjrkfukthei
Finnskjegg-sauesvingeleng

N
0

K1h?
?
?

Slo
s2
Wl

Fukten

Storrstarrsump
Takrørsump
NØkkroseo

X

tjønn rasen

Yl

Bjorkeskoger
Skogstyper med bjørk som dominerende

treslag er vanlige

i hele feltet og finnes i flere ulike utforminger.
bestemmende faktorer for utformingen
monnets beskaffenhet,

er

berggrunnen,

topografi og kulturpøvirkning

Viktigste
jordsi form

av beiting og hogst.
Blåbærdominert

bjørkeskog

typer terrengprofiler.

er vanligst og opptrer i alle

Foruten bjørk som dominerer er ofte

rogn og osp tilstede som treslag.
utgjør busksjiktet.

Blåbær, smyle, furumose

schrebe1ii), kråkefotmose
arter

(Dicrcum

Disse sammen med einer

(Peurozium

(Rhytidiadelphus loreus) og sigdmose-

sp.) dominerer

arter er røsslyng, blokkebær,

i

skogbunnen.

klokkelyng,

sauesvingel,

engkvein, hårfrytle,

skogstjerne,

linnea, fugletelg, bjonnkam,

Andre vanlige

gulaks, blåtopp,

engfrytle,

stormarimjelle,

etasjemose

(Hylocomium
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splendens),

mose

(E

quinquc

(Polytrichum

kystbjrnemose
iam

lag'othec

formosum),

(Sphagnum

og lyngtorvmose

uduletuwu)

kystjamne-

f'aium).

På oppstikkende

koller inngår også tyttebær,

(Ptilidium

frynsemose

ciliare)

sisselrot,

og grå og lys reinlav

(Cladonia

sp. ) .
I forsenkninger
sumputforming
arter.

i terrenget og langs strandbredder

med bjørk, blåtopp og slåttestarr

som dominerende

Andre vanlige arter er ørevier, krypvier,

engkvein,

krypkvein,

blokkebær, klokkelyng,

og mosene v. bjrnemose

(Polytrichum

finnes
trådsiv,

tepperot, myrfiol

commune)

og kystfagermose

(U4nium hornum).

Beitede bestander mangler busksjikt
av gras og halvgras
engfrytle

som smyle, gulaks, sauesvingel,

og harestarr.

Dvergbusker

men innslaget av urter er større.
maiblom,

skrubbær,

og skogbunnen domineres
engkvein,

har liten dekning,

Vanlige er stormarimjelle,

lege- og tveskjeggveronika,

revebjelle,

hvitveis,

gaukesyre,

blåklokke og sveve-arter.

betingete

arter som storsyre, småsyre, engsoleie, hvitkløver

og vanlig arve utgjør et markant
teter dominerer

ofte kystmaure

I hellende terreng,

innslag.

Også kultur-

På lysapne lokali-

fullstendig.

særlig på urete, skyggefulle

steder,

og med friskvannsgjennomstrmning

i jordsmonnet dominerer

bregner.

domineres

Småbregne-bjørkeskogen

av hengeving,

fugletelg, geittelg og skrubbær foruten de tidligere nevnte
artene.

I storbregneskogen

og i indre, høyereliggende

vil også skogburkne dominere
strøk ogs

i tillegg også arter som skogrrkvein,
stjernestarr,
storkenebb.

smrtelg.
rdsvingel,

Her inngår
slvbunke,

sløke, blåknapp og sjeldnere storsiv og skog-
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Lgurtbjrkeskog

finnes spredt i hele feltet på de bedre

bergartene, ofte i tilknytning til gårdsbrukene, men er
mest utbredt i dalsidene rundt Hauge.
dominerer hassel i tresjiktet.

Ved siden av bjrk

Flere andre treslag finnes

også sporadisk som alm, lind, villapal, rognasal, sørlandsasal,
osp og rogn.

Skogbunnen er svært variabel, men det er alltid

et innslag av rikere arter som lundrapp, hengeaks, skogstorkenebb, bleikstarr, bråtestarr, skogmarimjelle, brunrot, urakatt,
gaukesyre, teiebær eller bringebær.

Eikeskoger
Disse finnes bare i lavlandet rundt Hauge sentrum.

Fattige

eikeskoger finnes også på flat mark og kan noen steder danne
store bestander.

Rikere eikeskoger finnes bare flekkvis

i sørhellinger i dalsidene.

Dominerende treslag er eik

og osp, men med innslag av bjrk.
også lind inngå.

I den rikere type kan

Skogbunnen er dominert av blåbær, smyle,

einstape og gulaks, men

maiblom, hvitveis, tepperot, saue-

svingel, gaukesyre og engkvein finnes også ofte.

Den rikere

type er karakterisert av innslag av vivendel, krattlodnegras,
hengeaks, lundrapp og ormetelg.

Ame-'reccgr
Skogstypen finnes bare på de beste lokalitetene, som regel
nederst i bratte lier og under rasmarker, og bare i dalsidene
rundt Hauge sentrum.

Tresjiktet domineres av alm, lind

og hassel, men stedvis er det også innslag av ask og platanlønn.

Fattigere tresorter inngår i varierende mengder.

Artssammensetningen

i skogbunnen er heterogen og varierer

mye på grunn av vekslende fuktighetsforhold og beiteintensitet.
En rekke kravfulle arter inngår i varierende mengde, bl.a.
lundrapp, hengeaks, kusymre, maurarve, vårkål, krattsaleie,
kratthumleblom,
markjordbær,
og ormetelg.

trollurt, skogsvinerot, urakatt, brennesle,

skogfiol, smørbukk, skogsalat, teiebær, skogburkne

-

-
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Svartorsumpskog

I flomsonen langs vassdraget er svartorsumpskog relativt
vanlig, særlig i nedre del.

Oftest er svartor eneste treslag.

I skogbunnen dominerer slvbunke,

med fredls,

gr&starr,

gulldusk, engkvein, strandrør, tepperot, blåtopp, engfrytle,
mjødurt, bringebær og myrmaure som andre vanlige arter.

5.2. M rvegetasjon
Svakt og sterkt hellende bakkemyrer er sjeldne i de lavereliggende deler av feltet, men øker i hyppighet med Økende
høyde over havet.

Myrkompleksene er gjennomgående små og

opptrer i en mosaikk med bart berg, gras- og lyngheier.
Fastmatter er den dominerende strukturen.

Tuer forekommer

spredt og uregelmessig, men hver enkelt tue er sjelden større
enn 1/2

n.

Tuene domineres av torvmyrull og klokkelyng,

mens røsslyng, pors, tranebær, blokkebær, tyttebær, skogstjerne
og rund soldogg finnes mer spredt.
er lite, vanligst furutorvmose
torvmose

(S. compactum).

Innslaget av torvmoser

(Sphagnum

nemoreum)

og stiv-

Derimot kan innslaget av filtbjrne-

mose (Polytrichum

strictum)

sum)

Svakt hellende fastmatter domineres av

være stort.

og gr&mose

(Racomitrium

lanugino-

bjonnskjegg og blåtopp, mens rome overtar på sterkt hellende.
Dominerende torvmose er vorte-torvmose

(S. papilosum).

Andre hyppig forekommende arter er torvull, duskull, klokkelyng, pors, tepperot, stjernestarr, sveltstarr, slåttestarr,
hundekvein og sauesvingel.

Stedvis inngår myrfiol, finnskjegg,

geitsvingel og den sjeldnere klokkeste.

Lsmatter

er sjeldne,

mens høljer dominert av kvitmyrak, dikesoldogg og duskull
som regel inngår i myrkomplekset.
I lavereliggende deler av feltet opptrer topogene flatmyrer
i forsenkninger i terrenget, ofte som gjengroingskompleks
rundt små myrtjern eller som limnogent kompleks.
av myrene har preg av slåttemyrer.

Mange

Vanligste strukturer
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er fast- og mykmatter,
forholdene
arter

blokkebær,

(Sphagnum
torvmose

stjerne-,

strictuw),

(S. fallax)

høljer

opptrer

dikesoldogg

av intermediær

som mjlkerot,

myrmjlke,

falac),

bleiktorvmoser

moser

(S. subsecundum

ium),
(D.

ecanuatus),

tjern
mose

lat.),

inngår også myrkongle,

Eroderte

kommer

i tillegg

arter

broddtorvmose

s.

pjuskmose

(Callergon

lat.),

kroktorv-

cordifo-

vrangklomose

(Philonotis

fon tana)

På flytetorv
hesterumpe,

beitestarr,

elvesnelle.

ryllsiv,

pseudotriquetrum).

frynse-

og i vannfylte

evolvens),

v. kildemose

(Bryum

sivblom.

fleuosum

(Drepanocladus

rdklomose

vrangmose

s.

(S.

(Calliergonella
pulchruw),

(S.

og duskull,

kornstarr,

commune),

(P.

av flaskestarr,

karakter

filt-

flaskestarr,

gul nkkeroseog

På myrkompleks

kjøtt-

(S. mol le),

duskull,

og sjeldnere

myrfiol,

kysttorvmose

fagertorvmose

flaskestarr,

blåtopp,

og grasmose

uten vann er karakterisert
kvitmyrak,

røsslyng,

v. bjprnemose

inngår

bukkeblad,

men følgende

(S. papillosum),

palustre)

På mykmattene

dystarr,

(S.

rund soldogg,

fløyelstorvmose

(Aulacomnium

broddtorvmose

meget,

Dominans-

kvitbladlyng,

vortetorvmose

(Polytrichum

gulldusk,

pors,

grå- og slåtte-starr,

(S. magellanicum),

cuspidata).

varierer

tranebær,

imbricatum),

v. filtmose

høljer

tilstede:

klokkelyng,

bjrnemose

starr,

av tuer er lite.

på tuer og fastmatter

er som oftest

myrhatt,

innslaget

og bekkerundt

tusenblad

små

og skartorv-

(S. riparium).

Et større limnogent

myrkompleks

5.3. Lyng-, grashei

o

Røsslyng

dominerer

er krekling,
bråtestarr,
eicetoium),

er beskrevet

beitet eng

i tørr røsslynghei.

blåbær,

i kap. 7.2.

tyttebær,

fjellmarikåpe,
islandslav

melbær,

tepperot,
(Cetaria

Andre vanlige

arter

smyle, sauesvingel,

lyng-flettemose

islandica)

(Hypnum

og begerlaver
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(Cladonia

spp).

og blåtopp.

Fuktheia er dominert av rsslyng,

klokkelyng

Andre arter som inngår er rome, bjonnskjeg9,

kornstarr, heisiv, blokkebær og blåknapp.

Innslaget av torv-

moser er lite, mest stivtorvmose

compactum).

(Sphagnum

heitypene finnes i flere varianter.

Begge

Typisk for begge er

stedvis dominans av einer og bjrkekratt.
Med kende

hyde

subalpine heier.

endrer lyngheiene karakter i retning av
Over ca. 450 m o.h. inngår stivstarr og

rypebar i torrheia og dvergbjrk

og molte i fuktheia.

I tilknytning til lyngheiene finnes alltid større eller
mindrepartier
og finnskjegg.

dominert av stive grasarter som sauesvingel
Andre vanlige arter er engkvein, smyle, korn-

starr, gulaks, geitsvingel, tepperot, småsyre og stedvis
kystmaure.

I lavereliggende deler av feltet på trre

sreks-

ponerte lokaliteter inngår også arter som dunhavre, krattlodnegras, blåmunke og gulmaure.

På fuktigere partier overtar

slåttestarr, heisiv, blokkebær, krypvier, knappsiv, lyssiv,
storsyre, myrfiol og hvitklover.
Både i lyng- og grasheia opptrer en egen ugrasvegetasjon
langs sauestier og sauehellere.

Vanligste antropochorer

er tunrapp, vassarve, gjetertaske, stornesle, bringebær,
fuglevikke og knollerteknapp.
Beitete fuktenger i lavlandet er bl.a. vanlig på elveslettene
langs hovedvassdragene.

Hyppigst forekommende arter er rød-

svingel, slåttestarr, sølvbunke, engrapp, engkvein, krypkvein,
knappsiv, trådsiv, harestarr, englodnegras, stjernestarr,
myrhatt, myrfiol, hvitkløver, storsyre og myrtistel.

-

5.4. Vann- o
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strandve etasjen

Som vannplanter regnes planter som har størsteparten av de
grønne assimilerende delene nedsenket i vann eller i vannoverflata, og som normalt ikke påtreffes ovenfor nedre flomsone.
Totalt er det registrert 19 vannplanter, se tab. 4.
Nymphaeidene

(flytebladsplantene) flotgras, kysttjnnaks,

hvit og gul nøkkerosefinnes
(bade innsjer

i de fleste vannforekomstene

og elveloner), mens v. tjonnaks er sjeldnere.

Forekomsten i innsjene

er betinget av lost substrat (gytje)

i lite vindeksponerte viker.

Som regel opptrer plantene

sammen med isoetider eller i glissen elvesnellesump.
Isoetidene

(kortskuddsplantene) er rikest representert i

de oligotrofe innsjøene.

Dersom substratet er egnet, med

mest gytje, danner de tette, undersjiske
flomsonen og ned til 5 m dyp.

engsamfunn fra

Brasmegrasartene,

særlig stivt

brasmegras, går dypest, mens krypsiv, botnegras og tjonngras
sjelden går dypere enn 2-3 m.

Disse dybdegrensene samsvarer

stort sett med andre oligotrofe innsjøer i Norge (Halvorsen
1977 og Økland 1975).
torvmoser
(Fontinalis

(Sphagnum

I noen innsjøer overtar moser, særlig

sp.) og i ett vann også duskelvemose

dalecarica).

Mosene danner tette matter pa

bunnen og isoetidene forsvinner.

I følge Økland

dette en indikasjon på svært sure vann.

(1975) er

Kortskuddsplantene

nålsivaks og sylblad er sjeldne i feltet og finnes utelukkende
på bare partier med slam, leire eller mudder i strandsonen
til de mer mesotrofe vannforekomstene.
Eloidene

(langskuddsplantene) forekommer hyppigst i de meso-

trofe vannforekomstene.
HC,

I følge Økland

som karbonkilde i fotosyntesen.

vann med pH over 5 - 5,5.

(1975) bruker disse
HC,

finnes bare i

Isoetidene, som tar opp C,

substratet gjennom røttene, og numphaeidene,
i luft, klarer seg derimot i sure vann.

fra

som assimilerer

I enkelte mesotrofe

vann danner eloidene, særlig tusenblad, sm&tjnnaks,

klovasshr
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Tabell 4. Oversikt over vann- og sumpplanter i hovedvassdraget.
Sumpplanter etter Flatbergs (1976) liste. I tillegg er
skogrørkvein og fjresivaks fort opp.

C:

I

O
d

rd
0

4h
U

'O 111
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Zorc.sadd5planter

- Iscetider

Stivt brasmegras
Mykt brasmegras
Nålsivaks
Sylblad
Tjnnaks
Botnegras
Krypsiv

Isoetes lacustris
I. echinospora
Seirpus acicularis
Subularia aquatica
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Juncus bulbosus

Smitjonnaks
Klovasshar
Dikevasshår
Småvasshår
Skaftevjeblom
Tusenblad
Storblærerot

Potamogeton pusillus
Callitriche intermedia
C. stagnalis
C. verna
Elatine hexandra
Myriophyllum alterniflorum
Utricularia vulgaris

Flotgras
V. tjonnaks
Kysttjonnaks
Kzit nkkerose
Gu} nokxerose
Sumpolanter
Elvesnelle
Breit': dunkjevle
Takrør
Mannasotgras
Strandrør
Skogrrkvein
Myksivaks
Sumpsivaks
Fjæresivaks
Nordlandstarr
Trdstarr
Flaskestar
Dys:v
Ryllsiv
Sverdlil;e
Vasspepper
Solelenov
Gr5ftesoleie
Myrhatt
Gulldusk
Bukkeblad
Gyt;eblarerot
Små.blærerot
Myrmaure
Artsantaii

Sparganium angustifolium
Potamogeton natans
P. polygonifolius
Nymphaea alba
Nuphar luteum
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Equisetum luviatile
Typha latifol.1.a
Phragmites communis
Glyceria lu1tans
Phalaris arundinaceae
Calamagrostis purpurea
Seirpus mamillatus
S. palustris
s. uniglumis
Carex aquatilis
C. lasiocarpa
C. rostrata
Juncus kochii
J. articulatus
Iris pseudccorus
Polygonum hydropiper
Caitha alustris
Ranunculus flammuta
Comarum palustre
Lysinachia hyrsiflora
Menyanthes trifoliata
Utricularia intermedia
U. ninor
Galium palustre
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(vannforekomsten med sistnevnte ikke med på

tab. 4), tette undersjøiske enger som utkonkurrerer isoetidene
på bunnen.
Vanligste sumpvegetasjon i de oligotrofe innsjøene er glissen
elvesnellesump med innslag av isoetider, mannastgras
flotgras, se fig. 6.

Forekomstene er begrenset til beskytta

viker med liten erosjon fra blger.
gytje.

og

Substratet er oftest

Mer begrenset opptrer takrør- og flaskestarrsump.

Nedover i vassdraget Øker hyppigheten av flaskestarrsumpen
samtidig som både dekning og artsantall øker.

Nærmest ren-

bestand av flaskestarr finnes i de øvre, oligotrofe innsjøene,
mens det lenger ned i vassdraget kommer inn arter som strandrr,

takrr,

skogrorkvein, gulldusk, fredls,

blad, sumpsivaks og myrsivaks.

myrhatt, bukke-

- 23 -

6. FLORA
Store deler av nedbørfeltet
dette de høyereliggende
herbariebelegg
gått.

er ikke befart, særlig gjelder

deler, se fig. 4.

Krysslister

deponert ved de botaniske museer er ikke gjennom-

Artslisten

(vedlegg 1) er derfor ikke fullstendig.

Til sammen er det registrert

357 karplanter

regnes de apomible taxa sveve (Hieracium),
nype

(Rcsa),

(Rubus

bjrnebr

(Alchemilla

ulgaris

underartene

av bjnnskjegg

som to arter.

coll.)

i feltet.

coll.)

og ugrasmarikåpe

som fem kollektivarter.
(Scirpus

caespitorus),

sitkaensis),

Dyring

noen arter fra feltet som ikke er gjenfunnet
utgått.

med tilfeldig opptreden.

(Pilularia

gloluilifera),

(Panassia

palustris),

(Spargarium

og klinte
starr

decidua)

(1914) angir

og sannsynligvis

Enten er lokaliteten Ødelagt, eller det dreier seg

om antropochorer

knopp

abies),

lerk (aric

europeisk

og flere, er holdt utenfor artslisten.

De to

er regnet
(Picea

v. gran

Da

(Taraxacum),

lvetann

futiccsus

Plantete hartreslag,

(Picea

sitkagran

og

busthavre
minimum),

(Agrostemma

(Care

selsnepe

dioica)

lokalitetsangivelse

Artene er trådbregne

(Cicuta

(Avena

virosa),
strigosa),
(S.

nyste-piggknopp

githago).

j&blom
sma-piggglomera

To av Dyrings arter, tvebo-

og loppestarr

(C- pulicaris),

har uklar

og finnes muligens utenfor feltets grenser.

Av de 357 artene må minst 56 regnes som antropochorer.
bredelsen

tum)

er knyttet til kulturbetingete

Ut-

vegetasjonstyper

og mange opptrer som rene ugras i åker og eng.
Inndeling
lpige

i floraelementer

lister

prosjekt,

er gjort med utgangspunkt

i fore-

(pr. 1978) satt opp av det norske Flora-atlas-

bortsett

(Fægri 1960).

fra kystplantene

Fjellplantene

som er ferdig publisert

følger Danielsens

og inndelingen av kystplantene

i euoseaniske,

sørlig oseaniske

og suboseaniske

arter følger Dahl

og heterogene.

Enkelte arter har bare perifer tilknytning

til vedkommende floraelement,
forskjellige

elementer.

(1950).

(1971) liste

Listene er omfattende

og noen arter har vandret mellom

-
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Fig. 3 viser mengdeforholdet mellom de ulike floraelementene.
Artene med svak tilknytning til vedkommende floraelement
er skilt ut.
tert.

Kystplanter og sørlige arter er rikest represen-

Både innen de østlige artene og fjellplantene har

størsteparten av artene bare svak tilknytning til vedkommende
floraelement.
Euoseaniske arter som inngår i feltet er dvergsmyle, storfrytle,
kystbergknapp, blodtopp, vestlandsvikke, kristtorn, fagerperikum, kusymre, revebjelle og kystmaure.

Bare de to siste

kan sies å ha en vid utbredelse i feltet.

sørlig oseaniske

arter er sandkarse, skaftevjeblom og firtann.

sørlandsasal

som er klassifisert som suboseanisk, burde også hørt med
her.

Flere av de suboseaniske artene har en vid utbredelse

og dominerer enkelte vegetasjonstyper,
heisiv, rome, svartor og klokkelyng.

f.eks. bjnnkam,
Nevnes må også den

sjeldne klokkesote.
Blant de srlige

artene hrer

mange varmekjre

hassel, sommereik, alm, lind og ask.
feltet, derimot er platanlnn
Svrt

mange av de srlige

lauvtre som

Bare lonn mangler i

forvillet i mange skogsbestand.

artene er knyttet til trre,

sreks-

ponerte bakker, f.eks. enghavre, tjæreblom, firkant- og prikkperikum, mørk- og filtkongslys, storengkall, blåmunke, solblom
og flekkgrisore.
Så og si alle østlige arter er knyttet til fuktige voksesteder,
f.eks. strutseving, myrkongle, sivblom, nålsivaks, nordlandstarr, sennegras, rustjerneblom og gytjeblærerot.

Fjellplantene

stivstarr, dvergbjørk, molte og rypebær finnes bare over
400 m o.h., mens geitsvingel og fjellmarikape ogs
i lavlandet.

går ned

- 25 -

252

41(19)

37 4o)

10

8(6)

3

Eu

So

Sub

#
re
s
ø

6 (4)

a«a
F

andre

Fig. 3. Fordelingen av floraelementer i nedbørfeltet.
Tallene over
søylene angir det totale antallet arter i hvert floraelement.
Tallene i parantes angir arter med en svak tilknytning til
vedkommende floraelement.
- Eu
Euoseaniske arter
sørlig oseaniske arter
- S.o.
Suboseaniske arter
- Sub
Srlige/sorstlige
arter
- S
stlige/nordostlige
arter
Fjellplanter
- F

-
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Fig. 4. Krysslistelokaliteter i Sokndalsvassdraget. I lokalitetene
1-17 er fullstendig kryssliste tatt opp. I lokalitetene
A-Fer bare interessante arter notert.
Se vedlegg for fullstendig floraliste.
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7. SPESIELT UNDERSØKT VEGETASJON
7.1. Magasinområder
Vann- og strandvegetasjon

i fem av innsjene

regulert, omtales i dette kapitlet.

som planlegges

Innsjøene er blant de

største i feltet, og vegetasjonen må karakteriseres
for vassdraget.
folger Flatberg

7.:.1.

som typisk

Klassifisering av strandtyper og vegetasjon
(1976).

Orestadvctnet

UTM: LK 48-50,

77-79, 174 m o.h.

Berggrunnen rundt vannet gir et dårlig substrat for plantevekst.
Fordi vannet ligger inneklemt blant høye topper, er dalsidene
bratte med skrenter og rasmarker.

Øst- og nordsida er dominert

av bjørkeskog, mens lyng- og grasheier strekker seg helt
ned til vannkanten på vestsida.
er fortsatt i drift.

Bare 2-3 gardsbruk nær vannet

Orrestadvannet har tidligere vært regu-

lert, se tab. 5.
Gjennomgående preges vannet av stor dybde, med sterkt hellende
bunn ut fra stranda.

Bare i nord finnes mer langgrunne partier.

Vannet er klart, siktedyp 19 m, og gjennom vannkikkert er
bunnen klart synlig på hele 10 m dyp.
Isoetidevegetasjon

finnes bare sparsomt utviklet i nord,

og sjeldent dypere enn ca. 2 m.

På løs gytje dominerer mykt

brasmegras med innslag av botnegras.

På grunnere vann med

sandblandet gytje overtar krypsiv og botnegras.

Egentlige

sivbelter mangler, men i viker med grunt vann finnes spredte
eksemplarer av flotgras, elvesnelle og mannastgras.

-
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Klippe- og blokkstrand er enerådende, unntatt i nord hvor
steinstrand, grusstrand og fuktengstrand overtar.

Hyppigst

forekommende arter i nedre flomsone er blåtopp, trådsiv,
slåttestarr, engkvein, rome, krypvier, myrfiol og sjeldnere
strandrør.

Mosefloraen er artsrik, vanlige arter er kysttorv-

mose (Sphagnum
horntorvmoser
trichium
scalaris,

stivtorvmose

(S. auriculatum

commune),

mose (Scapania
vre

imbricatum),

dymose

undulata),

Jungemania

(S. compactum),

s.lat.), v. bjrnemose
(Gymnocolea

(Pellia

varmose
cfr. pumila

flomsone overtar bjrk,

inflata),

bekketveblad-

epiphylla),

og Fossombronia

revier,

(PolyNardia

Sp.

I

pors, blatopp, engkvein

og sjeldnere svartor og hegg.

7.1.2.

Steinc-

o;

Eidsvatnet

UTM: LK 44-45, 77-84, 153 m o.h.

Begge vatnnene er gjennomgående dype med bratte dalsider,
se fig. 5.

Mer langgrunne partier finnes i viker og rundt

enkelte nes og holmer.
mens grus-,

Klippe- og blokkstrand er vanligst,

sand- og fuktheistrand forekommer spredt.

bruk finnes rundt Steine, og i Heskestadområdet

Gårds-

i nord.

Vannene synes ikke å være påvirket i nevneverdig grad av
avrenning fra dyrka mark.
Isoetidvegetasjonen

Siktedypet er på 11-13 m.

når i begge vann ned til 4-5 m dyp.

utviklet er den i Eidsvatnet.

Rikest

Stivt brasmegras går dypest

og dominerer fullstendig på gytje og sandblandet gytje på
l-3 m dyp.

Botnegras, tjnngras

dypere enn 2 m, g
1 m.

og mykt brasmegras går sjelden

dominerer først på grunner mindre enn

Relativt vanlig forekomt også krypsiv, elvesnelle og

flotgras.

På en lokalitet, Eikenes, fantes også myksivaks

og sylblad.
På nesten alle undersøkte lokaliteter i Steinevatnet forekom
tette matter av torvmoser

(Sphagnum

sp.) ned til 3-4 m dyp.

Av isoetider fantes bare stivt brasmegras igjen.
sterkt sandblandet gytje i blgeslagsonen

Bare på

og på lokaliteter

med str,m, forekom botnegras, krypsiv og mykt brasmegras.

-
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Fig. 5. Parti fra Steinsvatnet sett innover mot Kolestrand.
Foto SOD 3.08.82.

.

itle;\
,

t
Fig. 6. Glissen elvesnellesump med blomstrende botnegras.
ved Eikenes i Eidsvatnet.
Foto SOD 3.08.82.

Beskytta vik
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Fig. 7. Elvehdl med bukkebladdominert strandbredd.
ved Lille Rosland.
Foto SOD 3.08.82.

Barstadvassdraget

Fig. 8. sørenden av tjernet ved Kryptevik med ned. Lauvås bakerst til
venstre. Flaskestarrdominerte sivbelter med innenforliggende
svartorsumpskog omgir tjernet. I bakgrunnen nederst almelindeskog og øverst mosaikk mellom bjørkeskog og finnskjeggsauesvingel hei. Foto SD 2.08.82.
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Vegetasjonen

3] -

i littoralsonen

er rikest utviklet

stranda og på finere materiale
Dominansforholdene
Vanlig

varierer

myrfiol,

sterkt etter substrat og eksposisjon.

gulldusk,

(Polytrichum

bjrnemose

grftesoleie,

Jungermania

crenulatum

steiner

forekommer

flomsone

engkvein,

Forbindelsen

mellom

l-2 m dybde.

slåttestarr,

undulata),

forekomster

av sylblad.

compressa).

Gosfiellvatnet

ørevier,

P%
I øvre

krypvier,

trollhegg

skogsnelle,

og svartor.

av vannet er gjennomgående

strand med vegetasjon

langs vestsida.
avrenningfra

mellom

lis

Siktedypet

uten at dette gjenspeiles

dalecarlica)

m o.h.

dypt unntatt ved Grøssareid,

steinene

er 13-16

er rike

176

partier.

er vanligere

Klippestrand

og sørøst, mens funktengstrand

gårdsbrukene

Stivt brasmegras

84-87,

er mange langgrunne

Eids- og Steinsvatnet.

trert til nordøst

(Fon tina

I nedre flomsone

UTM: LK 40-42,

mens det langs vestsida

Blokk-

enn i

er mest konsener vanlig

m, og flere steder har

synbar effekt på vannvegetasjonen
i vannkjemien.

finnes ned til 5 m dyp, mens botnegras

stopper

Store grunne arealer av bunnen består av blokker

uten vannvegetasjon.
kurrert

sphacedata.

duskelvemose

(larda

ved 2 m.

epiphylla),

de to vann er en smal, mudret kanal med

og nyremose

Orrestad-,

(Pellia

Her forekommer vanlig på steinene bekketreblad-

(Scapania

Østsida

og sjeldnere

cfr. dumortieri.

Marrupella

hyppig

slåttestarr,
inflata),

scalaris

vårmose

og Fossombonia

inngår bjørk, blokkebær,

krypkvein,

7.1.3.

Nardia

strandrør,

trådsiv,

(Gymnocolea

dymose

commune),

grnnstarr,

is

steinene på blokkstranda.

arter i nedre flomsone er blåtopp,

elvesnelle,

mose

mellom

på fukteng-

av torvmoser

antipyretica).

I flere av vikene er isoetidene
(Sphagnum

spp.) og duskelvemose

utkon(?ontina-

- 32 -

På gytje mellom steinene og på fuktengstranda
dominerer krypsiv, tjnngras,

elvesnelle

i nedre flomsone

og trådsiv.

vanlige arter er strandrør, blåtopp, krypkvein,
grøftesaleie,

soleiehov, rnyrfiol, kysttorvmose

imbricatum),

heitorvmose

(Polytriehum

eorune).

(S.

strictum)

engkvein,
(Sphagnum

og v. bjrnemose

P% flere lokaliteter

kulturbetingete

arter som vasspepper,

og rdtvetann.

I vre

inngar ogsa

v. honsegras,

flomsone overtar bjrk,

svartor med heterogen artssammensetning

7.1.4. Eiavatnet

Andre

linbendel

krypvier og

i skogbunnen.

UTM: LK 38-40, 78-83, 139 m o.h.

Innsjøen er stykket opp av en rekke større og mindre holmer
og viker, og er omgitt av et srnåkuppert åsterrengrned bart
berg, lyngheier og små bakkernyrer.
bare ved Eia har gårdsdrift

Siktedypet er 12 rn og

innvirkning på vannet.

I forbindelse med eksisterende

kraftverk

med 0,3 rn oppdemming og 1,2 rn senking.
var vann-nivået
Bortsett

er innsjøen regulert
Under befaringen

lavt.

fra mindre arealer hvor store blokker dekker bunnen,

domineres vannvegetasjonen

av isoetider.

går ned til 4½-5 rn dyp, og dominerer

Stivt brasrnegras

fullstendig på 1-4 rn.

Først på partier grunnere enn 1 rn vokser mykt brasrnegras
og botnegras.
Stein- og grusstrand
Isoetidene

er vanligst på eksponerte

lokaliteter.

forsvinner på ca. } m dyp, men flere av dem finnes

igjen på eroderte tuer av trådsiv, krypkvein og blåtopp i
nedre flomsone.

Denne sonen er vid som følge av reguleringen

og strekker seg fra }-l} m over vann-nivået.
arter er slattestarr,

grftesoleie,

(Gymnocolea

Nadia

trichum

inflata),

pilifeum)

og Pohlia

scalaris,
ulbifea.

botnegras,

Andre vanlige
krypsiv, dyrnose

rabbe-bjrnemose

(Poly-

P& de eroderte tuene

33 -
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er levermosefloraenrik,
bekkevrebladmose
irr

igua)

og S.

(Pellia

bl.a. vrmose

(Scapania

undulata),

epiphylla),

sumptvebladmose

ncrooc.

I beskytta viker dominerer isoetidene opptil 1 mover
standen.

(S.

vann-

Ytterst er botnegras, mykt og stivt brasmegras

vanligst, mens tjnngras

og krypsiv dominerer på tørr gytje

sammen med dikesoldogg.

Andre arter som inngår er karakteri-

sert av blåtopp, pors, slåttestarr og tepperot.

Også klokke-

søte finnes spredt i sonen.
I enkelte viker finneselvesnelle-

og takrørsump.

Mange

av de tidligere nevnte artene inng&r i takrorsumpen,men

for-

svinner når bestandene er tette.

7.1.5.

Barstadvaznet

UTM: LK 40-41,

Vestsida av innsjpen utgjres

76-78,

134

m o.h.

av bratte skrenter, mens det

i sør er overveiende dyrka mark.

Bare de sørligste deler

Siktedypet er ll-12 m, g

av innsjøen er befart.

i hvertfall

i sør påvirkes innsjøen av avrenning fra jordbruksområdene.
Stivt brasmegras er funnet på 4½ m dyp og dominerer fullstendig
til 1 m, da overtar gradvis botnegras og krypsiv.

Flere

steder, særlig nær Barstad, finnes algevoksninger på bunnen
som nærmest utkonkurrerer isoetidene.
av torvmose

(Sphagnum

Også tette matter

spp) er hyppige ned til 4 m dyp.

Rundt Barstad er elvesnellesump vanlig, og stedvis er ei 5-6 m
brei sone innafor dominert av strandrør og sumpsivaks.

Her

inngår også gulldusk, bekkeblom og flotgras.
I elveosen forsvinner karplantene, men steinblokkene er dominert av nyremose

(Vardia

compressa)

og Hyocomium

armoricum.

-
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7.2. Elvestrekninger med minsket eller endret vannføring
Elvestrekningene er inndelt i tre hovedtyper, øvre, nedre
og elvestrekninger med avleiring av gruveslam.

Profil, substrat

og vegetasjon i de tre typene går fram av transektene i fig.
9 til 12.
Øvre elvestrekning er fra elveosene i Steine- og Barstadvatnet
til like nedenfor Lindland Kraftstasjon, og fra Myssavatnet
til Sandbekk gruver i Orrestadvassdraget.

p

elvestrekningen
havet.

Nedre utgjøres av

sletta rundt Hauge fram til utlopet i

Et par km nedenfor Sandbekk, og stedvis også lenger

ned, finnes avleiringer av gruveslam langs elvebredden.

Øverst

har avleiringene karakter av fin sand, men lenger nede endrer
dette karakter i retning av blåleire, f.eks. ved Kryptevik.
Øvre elvestrekning karakteriseres av stryk med mellomliggende
høler.

Substratet er steinblokker med grus og sand mellom

blokkene.

(Nadia

Nyremose

under vann og bekkegramose
i sprutsonen.
bladmose

(Racomitrium

dominerer på steinblokkene
aciculare)

pa blokker

Typisk sonering er vist i fig. 9.

(Scapan'a

phacedata

compressa)

undulata),

lyocomium

er andre vanlige vannmoser.

mellom blokkenefinnes
stivt brasmegras.

armoricum

Bekketveog Mosupella

P% finere substrat

stedvis krypsiv, botnegras, mykt og

Mange av de samme artene som inngår i

nedre flomsone, finnes også som små tuer mellom blokkene
p& finere substrat, f.eks. solvbunke, strandror, flaskestarr,
trådsiv, mannasøtgras, gulldusk og myrfiol.
Alt avhengig av strømforholdene er stubstratet gytje eller
sand i hølene.

Foruten isoetider forekommer ofte flotgras,

gul og hvit nøkkerose. Ofte er bunnen sterkt skrånende ut
fra stranda, noe som vanskeliggjør dannelse av sivbelter.
Matter av bukkeblad finnes derimot ofte i kanten, fig. 7.
Rike fuktenger finnes ofte på flatene rundt hølene.

Dominer-

ende arter er sølvbunke, elvesnelle, flaskestarr, strandrør,
skogrrkvein

og gulldusk.

Profil av en hl

er vist i fig. 10.
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Fig. 11. Transekt over elva i nedre elvestrekning.
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Elveleiet

i nedre elvestrekning

med svakt skrånende
og rullestein
tverrsnitt

bunn.

Substratet

på partier med sterkere

av elva er vist i fig. 11.

steder både langs bredden
arter er strandrør,
gulldusk

elvesnelle,

inngår alltid fredløs
Elvebreddene

på fig.12.
engkvein,

bortsett

7.3.1.

i vassdraget.

Tette

(Gymnocolea

av dymose

se sanering
blåtopp,

I selve elva mangler

fra elvesnelle.
Indikasjon

Derimot

er

på forurensing

Bedre vannkjemi,

artsantall

se tab. 2,

og individtetthet.

vatmarker

Eptavatnet

v/

142-150

Skailand

UTM: LK 395-400,

845-850,

m o.h.

Større våtmarksområde
mellom vreog

er like nedenfor

finnes flere steder i form av rustfarge

på smådammer.

Underskte

bukkeblad,

finnes bjørk, røsslyng,

og flaskestarr.

firer ikke til kt

7.3.

Dominerende

fra øvre elvestrekning

enn ellers

bunnen ofte dekket av alger.
og oljehinne

finnes flere

i elva.

nedre og øvre flomsone,

vann- og sumpplanter
fra avleiringene

Sivbelter

av gruveslam

Usammenhengende
ryllsiv

Et typisk

flaskestarr,

særlig bestående

dominerer

småstein

i disse bestandene.

av en annen karakter

inflata),

strøm.

Til forskjell

med avleiring

levermosematter,

er sand iblandet

og på grunner

og skogrrkvein.

Sandbekk

er oftest breitt og grunt

på begge sider av det korte elveleiet

nedre Eptavatn,

se fig. 13.

Størsteparten

er limnogen

flatmyr med dominans

av fattig tue- og fastmatte-

vegetasjon,

men med intermediære

dråg.

til dyrka mark, nyttes
stsida

er uberrt

bjrkeskogbestand
dominert

Vestsida,

som grenser

til beite og er delvis grøftet.

og grenser

i nordost

til et storre sump-

som gradvis

forandrer

karakter

bjrkeskog.

til blåbær-

- 40 -

Elveleiet består av et blokkhav av store stein med diameter
over 1 m.

Mellom steinene dominerer duskelvemose

dalecarlica)
(Scapania

(Fontinalis

sammen med mindre mengder av bekketvebladmose
undulata)

(Nardia

og nyremose

compressa).

På

toppen av steinene står store, opptil 15 cm lange skudd
av bekkegramose

(Racanitrium

aciculae)

(abellaria

inntorkete kiselalger

ofte hvitmalt av

spp).

Pa akkumulert

mellom steinene finnes frodige strandrør-bestand
av bjørk, trollhegg,

ørevier og mjlkerot.

gulldusk, krypsiv, grøftesoleie,
I sørenden av våtmarksområdet

og storblærerot.

Stedvis finnes rikt utviklet

med krypsiv, botnegras

og tjønngras, men

oftest er bunnen helt dekket av torvmose-arter
spp.) med innslag av gytjeblærerot.

En smal stripe nærmest

flyelstorvmose
stramneum)

Innenfor tuesamfunnet

vatmarka finnes

innsjøen preges av et blåtopp-, pors-

tuene er blåknapp, klokkesøte,
(Calliorgon

Vanlige arter ellers på
skogstjerne,

(Sphagnum

og Polytichum

kvitlyng, tranebær,

mol le),

grasmose

strictum.

finnes store arealer dominert av flaske(Sphagnum

starr og horntorvmoser

auriculatum

s.lat.).

forholdene er limnogene og svakt intermediære.
forekommende arter er mjlkerot,
gulldusk og pors.
(Sphagnum

utgjøres

og flaskestarr.

og torvull, dominert tuesamfunn.
slattestarr,

(Sphagnum

Flytebladsamfunn

av flotgras, hvit og gul ndkkerose. Nrmest
sivbelter av elvesnelle

vokser

er vannet ikke dypere enn

}-2 m flere hundre meter utover.
isoetid-samfunn

med innslag

I kulpene

dikevasshår

jord

duskull,

Ernærings-

Andre hyppig

slattestarr, myrhatt,

Lokalt dominerer bukkeblad og kysttorvmose

imbricatum)

enkelte fastmattepartier.

Andre inter-

mediære fastmatter er dominert av duskull, trådstarr og
bleiktorvmose

(Sphagnum

flaskestarr,

bukkeblad,

fleuosum)

med hyppig innslag av

gulldusk og myrhatt.

• ":

,

dK,."-"«:'73,#
,.._...
<'
.•.
........

·..,.,·

Fig. 13. Våtmarksområdet ved Eptavatnet sett fra Skailand og Østover.

våtmark.

I forgrunnen dyrka mark og beitet
På den andre sida av kanalen (østsida) mer uberørt våtmark. Foto SOD 5.08.82.

-
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Den nordre delen av våtmarkssamfunnet
sumpbjrkeskogen,

som grenser opp mot

er et fattig blåtoppdominert

stolpesamfunn.

Mange av de tidligere nevnte kravfulle arter mangler, og
i stedet finnes røsslyng, klokkelyng
sumpbjrkeskogen
klokkelyng,
(S .

skrubbær, kjøtt-torvmose

furutorvmose

bow

(S

og rd-torvmose

nemorcum)

som beites, er mer opprotet og med utydeligere

sanering.

Mange av de samme artene går igjen, men i tillegg

er her funnet geitsvingel,
klegg, kvitmyrak
elvesnellet

frynsestarr,

og smal soldogg.

og dikevasshår,

og vanlig hnsegras

V&tmark

utlppet.

Kryptvik

Det stre

lpet

igjen av materiale

I grøftene dominerer

UTM:

LK 41,

seg i

avsatt av elva.

69,

5 m o.h.

to løp like ovenfor

Tilbake er avstengte
i trkeperioder,

mindre tjern og et større på ca. 0,1 km2

Det største tjernet

rundt tjernet er rik både kvantitativ

gelsen omkring

og kvalitativ

fra jordbruket og kloakk fra bebyg-

(Kopperud pers.medd.).

av vegetasjonstyper

rundt tjernet er stort.

vest opptrer beitede sandbanker dominert av røsslyng,
sør svartorsumpskog
av skogrrkvein.

I
i

og i nord og øst fuktenger dominert

I nord brytes vegetasjonen

med blåleire uten større vegetasjon.

av partier

De mange ulike kanaler

og grøfter i forbindelse med det gamle elveleiet
stor variasjon

noen

i dag bare under de største flomtoppene.

og påvirket av avrenning

Mangfoldet

vasspepper

er i dag mer eller mindre fylt

som torker ut til sma grfter

Vegetasjonen

kystmyr-

finnes på bar torv i grøftene.

vd

gjennomstrømmes

myrmjlke,

mens dikesoldogg,

Fra gammelt av delte Sokndalselva

elvelp

(Sphagnum

).

Vestsida,

Z.2. 2.

I

dominerer blåtopp, røsslyng, blokkebær,

torvmyrull,

magellanicuw),

og bjønnskjegg.

i økologiske

for ulike plantesamfunn.

skaper

forhold, noe som skaper nisjer

-

-
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De tørreste sandbankene domineres av røsslyng, slåttestarr,
engkvein, dymose (Gymnocolea
Zanuginosum),

inflata),

sandmose (R. cancecenc),

cevicuata)

(Racomitrium

grmose

grftemose

og stedvis innslag av bjrk.

(Dieranella

P% fuktigere

partier overtar duskull, flaskestarr, Drepanocladus
phyus

og tovmoser (Sphagnum

spp).

tricho-

I svartorsumpskogene

er det tett kronedekke av svartor, mens følgende arter er
vanlige i skogbunnen: elvesnelle, englodnegras, myrhatt,
mjkerot,

slke,

vendelrot, v. bjprnemose (Polutrichum

og spriketorvmose (Sphagnum

squarrosum).

commune)

Fuktengene i tilknyt-

ning til tjernet domineres av skogrrkvein.

Andre vanlige

arter er elvesnelle, strandrør, slåttestarr, duskull, gulldusk,
mjdurt,

myrmjlke,

soleiehov og vasspepper.

Stedvis ogs

tørrere enger med diverse eng- og ugrasarter som brunrot,
kysthjørnekjeks, blodtopp og engsvinerot.

På blåleire i

strandsonen langs nordsida av vannet opptrer ryllsiv, nålsivaks, knerevehale, gråstarr og åkergråurt.
Rundt hele tjernet finnes et 5-30 m breitt sivsamfunn dominert
av flaskestarr og elvesnelle, se fig. 8.

Sivbeltet strekker

seg fra ca. 0,3 m høyde over vannstanden, som var lav i
undersøkelsestidspunktet, og til ca. 0,5 m vanndybde.

Andre

vanlige arter som inngår er gråstarr, slåttestarr, strandrør,
åkersnelle, grøftesaleie, myrfiol, myrhatt, myrmaure, fredløs,
spriketorvmose (Sphagnum
latum),

Drepanocladus

squarrosum),

trichophyllus

horntorvmose (S. auricuog sjeldnere breitt

dunkjevle, engkarse, brønnkarse og hymol.

Utenfor på dypere

vann overtar myksivaks, flotgras, tusenblad, krypsiv, sylblad,
mannastgras

og klovasshår.

På dyp større enn 1 m dominerer

undersjøiske enger av tusenblad med innslag av småtjønnaks,
kysttjnnaks

og krypsiv.

Vanligste arter i grøfter og elveleier er smatjnnaks,
hår, dikevasshår, kysttjønnaks og mannasøtgras.

klovass-

I de uttørkede

grøftene overtar sumpsivaks, myksivaks, elvesnelle, myrsauløk,
flaskestarr, krypkvein, ryllsiv, knerevehale, hymol,
og fjresivaks.

vasspepper

-
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8. BOTANISK VERNEVERDI
I samband med prosjektet "naturvitenskapelig undersøkelsesarbeid i de 10-års vernede vassdrag" har fagbotanikere diskutert seg fram til kriterier for verneverdi

(Moss 1981).

Her

blir botaniske verdikriterier definert som aspekter ved flora
og vegetasjon som ansees viktige for faget botanikk.
Stor vekt er lagt på å bevare et nett av "typevassdrag" for
regioner av landet. Med et typevassdrag menes at nedbørfeltet
må inneholde de floristiske elementene, vegetasjonssonene
landskapstypene som finnes i vedkommende region.
geografisk regioninndeling av Skandinavia
1977, 1983) fores nedbrfeltet

I en natur-

(Nordiske utredninger

til underregionen Hg-Jren

med Dalane i Vestlandets løv- og furuskogsregion.
bjrkeskogsamfunn,

og

Oseaniske

eikeskogsamfunn på sydhellinger i dalene

og meget sterk kulturpåvirkning ved beiting er viktige karaktertrekk i feltet.

Imidlertid mangler furuskog og feltet er for

lite i vertikal utstrekning til å inneholde subalpine og alpine
vegetasjonstyper.

Vassdraget kan derfor bare karakteriseres

som typevassdrag for de lavereliggende deler av Dalaneregionen.
Imidlertid er det eneste vassdrag av noen størrelse som har
sitt nedbørfelt i Egersundsfeltets

bergarter.

kan ikke erstatte Sokndalsvassdraget

Andre vassdrag

i så måte selv om deler

allerede er regulert og påvirket av gruvedrift.
På grunn av tidligere intensiv utnyttelse av utmarka, finnes
tydelige rester av gammel, kulturbetinget vegetasjon i feltet.
Viktigste eksempler er lyng- og grasheisarnfunnene og slåtternyrer, men også mange av skogbestandene bærer preg av beiting.
I lpet

av de siste 20-30 ar er driftsmatene i jordbruket endret

i retning av mindre utnyttelse av utmarka, selv om utmarksbeiting ved sau fortsatt finner sted i stor grad.

Av denne

grunn finnes nærmest alle suksesjonstadier fra skogløse lyngog grasheier til bjrkeskogssamfunn.

Ogs& de fleste bjrke-

skogssarnfunnene er labile og vil mest sannsynlig endres i

- 45 -

retning av furuskogssamfunn.

Feltet ligger derfor vel til

rette for undersøkelser av sekundrsuksesjoner.
heng må også nevnes primærsuksesjoner

denne sammen-

I

knyttet til kolonisering

av elveslam fra gruveindustrien.
Produksjonsmålinger

av plantesamfunnene er ikke utført, men

artssammensetningen gir ingen indikasjon p& naturlig hyproduktiv vegetasjon i feltet, kanskje med unntak av alme-lindeskog
og sumpvegetasjon rundt mesotrofe vannforekomster.

Sistnevnte

er dessuten i stor grad betinget av eutrofiering som flge
av avrenning fra jordbruksområder.
I positiv retning veier møtet mellom plantesamfunn av vestlig
og av østlig karakter.

Eikeskogssamfunnene

i dalsidene nederst

i vassdraget har stor likhet med eikeskogssamfunn

fra Agder

(Bjørnstad 1971), og må betraktes som vestlige utposter av
eikeskogene i Agder-fylkene.
Ingen sjeldne arter finnes i feltet, men noen arter med svært
begrenset utbredelse i Norge finnes, se fig. 14.
klokkeste,

srlandsasal,

Disse er

skaftevjeblom og firtann.

De to

førstnevnte har flere lokaliteter, mens de to sistnevnte har
en begrenset utbredelse, og mulighetene for at artene skal
utgå fra feltet er absolutt tilstede.
Totalt inneholder feltet 357 karplantearter.
56 antropochorer.

Av disse er minst

Sammenlignet med det langt større Bjerkreims-

vassdraget, som også er større i vertikal utstrekning, må dette
sies å være et stort tall.

I Bjerkreimsvassdraget

strert 350 arter (Ryvarden 1978).

er det regi-

Det samme gjelder i forhold

til det like store Lyngdalsvassdraget,

med 360 arter (Pedersen

1984).
To våtmarksområder
og artsrikdom.

skiller seg ut ved høy samfunnsdiversitet

Det limnogene myrkomplekset ved Eptavannet

har velutviklet sonasjon og deler er lite berørt av inngrep.
Tjernet ved Kryptevik inneholder rik vann- og sumpvegetasjon,
men er sterkt berørt av kulturpåvirkning bl.a. kloakkutslipp.
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9. VURDERING AV UTBYGGINGSPLANENE
ins

9.1. Utb

laner o

-alternativer

I dag er Barstadvassdraget
Lindland.

Kraftverket

utnyttet til kraftproduksjon

er fra tidlig i dette århundret med

en kapasitet på 2,5 MW. Fallhøyden
landshlen
Folgende

er på ca. 90 m, fra Ros-

(ca. 110 m o.h.) til Lindland
innsjer

er regulert; Eiavatnet

6 m og Kverven 3 m.

ved

De to sistnevnte

(12 m o.h.).
l,5 m, Heigravvatnet

innsjøene er mindre

enn 2 kn.
Fram til 1965 brukte Sandbekk gruver vann fra Orrestadvatnet
i produksjonen.

Orrestadvatnet

har derfor vært regulert

10 m.
Ved den nye reguleringen

som Dalane Elverk har lagt fram

planer om, vil nærmest hele Sokndalsvassdraget
Vann fra Mydland-,

Orrestad-

bli regulert.

og Steinevassdraget

planlegges

overfort gjennom tunnel til Barstadvatnet.

En rekke innsjer

planlegges

Det må presiseres

regulert,

se fig. 15 og tab. 5.

at planene bare er forelpige

og endringer kan skje.

tillegg vil flere elvestrekninger
flomtoppene minskes

9.2. Virkninger
Virkningene

få minsket vannføring

og

i nedre del av vassdraget.

på plantedekket

kan grupperes

skadevirkningene

I

som følge av utbyg ingen

i to typer.

på plantedekket

De direkte, umiddelbare

som følge av neddernming og

drenering er lettere å forutsi enn de indirekte effektene
som følge

av endret vannrytme,

grunnvannstand

og lokalklima.
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Tabell 5. Oversikt over tidligere og planlagt regulering.
Etter Dalene Elverks plan datert 3.6.1981 og Kopperud
(pers.medd.).
o

Vassdra

Tidligere
Planlagt
regulering

m o.h.

innsjø

regulering

Bars tadvassdrage t

Senkes
Senkes
Senkes

Dypingsvatnet
jell vatnet
Kverven
Heigravvatnet
Eiavatnet

176
176
139

Demmes O, 3 m
Senkes
1,2 m

Barstadvatnet

134

Ingen

Grsf

Ingen
Ingen
3 m
6 m

159

156

1

l, S m

1ternativ
Fjellavatnet

3 m
5 m
6 m

6 m
Demmes 0,3

m}

Senkes
2,l
Tillatelse

re

m

til

ulering_
reguleres

1 0

·m

l m

i korte

nedtapping

perioder

Steinevassdraget
Steine-

og Eidsvatnet

1,5 m

153

Ingen

Senkes

174

Demmes 1, 5 m \
m
10
Senkes
8,5 m J
(Opphørte
1 1967)

DPmmPS 1,5

Senkes

6 m

232

In en

Senkes

7 m

Demmes 0,5 m
Senkes
l m

1,5

m

Orrestadvassdraget:
Orrestadvatnet

Mydlandsvassdraget
M dlandsvatnet

De indirekte effektene

m} 7,5

m

2,5

Senkes

m

er ofte av langsiktig karakter.

er derfor stort sett bare de direkte virkningene
som er lagt til grunn ved vurderingen

Det

av utbyggingen

av virkningene.

Strand- og vannvegetasjonen

er tilpasset naturlige,

svingninger

Et kunstig inngrep i denne rytmen

forstyrrer

i vannstanden.
likevekten,

sterende vegetasjon.

noe som fører til endringer
I moderat regulerte

innsjøer

årvisse
i den eksi(opp mot

3-4 m), kan det fortsatt eksistere en relativt normalt utviklet
vannvegetasjon
på lengre sikt.

selv om artssammensetning

og sonering endres

Ved større regulering utarmes vegetasjonen

raskt og ved 6-7 m blir det lite eller ingenting igjen av
karplanter

(Rrslett

1980).

er erosjon i strandkanten.
vinterhalvåret
utvasking,

En fare selv ved moderat regulering
Det er særlig is som i løpet av

vil bryte opp vegetasjonsdekket

og resultatet kan i verste fall bli hvite vannkanter.

Imidlertid er det vanskelig

å forutsi virkningene

vannet tappes gjennom vinterhalvåret
Utvasking

med påfølgende

av substratet

føre til en eutrofiering

fordi måten

har stor betydning.

langs strendene vil i første omgang
av vannet fordi nye næringsstoffer

tilføres, men etter en tid innstilles en ny likevekt.
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En sammenlikning mellom de allerede regulerte innsjøene og
de uregulerte i vassdraget gir viktig informasjon, selv om
også andre faktorer som strandmorfologi kan være årsak til
forskjellene.

Gjennomgående er vannvegetasjonen

av mindre

mektighet i de regulerte vanna. Også artsantallet er lavere.
I Orrestad- og Eiavatnet er antallet vann- og sumpplanter
henholdsvis 12 og 11, mens det i de undersøkte uregulerte
vann med omtrent samme vannkvalitet varierer mellom 15 og
17, se tab. 4.

Også sonasjonsforholdene er annerledes idet

isotidene går høyere og ofte vokser sammen med egentlige landplanter.

Noen eksponerte lokaliteter i Eiavatnet bærer preg

av erosjon i strandkantene.

Dominansforholdene

er endret

i retning av tuedannende arter som blåtopp og arter med kraftig
rotsystem som krypkvein, trådsiv og slåttestarr.
Reguleringen vil fore til minsket vannfring

i elvestrekningene

nedenfor innsjøene i Orrestad-, Steine- og Barstadvassdraget.
Sokndalselva vil få samme midlere vannføring som i dag, men
elva får jevnere vannføring med mindre markante flomtopper.
Den mindre vannfringen

frer

til at avrenning av neringsrikt

vann fra jordbruksområdene blir mindre fortynnet.
vil bli eutrofiering,

Resultatet

i hvertfall i deler av elveleiene.

På

lengre sikt kan holer og stiltflytende partier av elveleiene
vokse igjen.

Resultatet vil imidlertid avhenge sterkt av

hvilken minstevannf@ring

Dalane Elverk p@legges & fore.

Mange av de mer produktive samfunnstypene langs vassdraget,
f.eks. fuktenger og limnogene myrkompleks, er betinget av
at elva legger igjen næringsrikt slam og andre partikler under
flomperioder.

Også våtmarksområdet ved Kryptevik vil sannsyn-

ligvis endres om flomtoppene reduseres.
f& mindre vanngjennomstrmning
groingstempo.

Tjernet vil bl.a.

og det kan fore til kt

gjen-
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9.3. Konklusjon
En regulering på under 2-3 m ventes ikke å ha særlig stor
virkning på vann- og strandvegetasjonen

i innsjøene, og særlig

ikke hvis reguleringen omfatter både en oppdemming og senkning.
Da vil vannstandsvekslingen

bare være litt større enn den

naturlige.
Regulering utover 2-3 mer
vatn og Orrestadvatn.

planlagt i Mydlandsvatn, Grosfjell-

Heigravvatnet er allerede regulert

6 m og planlegges ikke ytterligere regulert.

For Mydlandsvatnet

foreligger to alternativer, en senkning på 7 m og en senkning
på 2,5 m.

Sistnevnte er å foretrekke.

nedenforliggende

Av hensyn til det

våtmarksområdet ved Eptavatn anbefales minst

mulig av reguleringer av innsjene

ovenfor, srlig

av Grsfjell-

vatnet, slik at de naturlige flomtoppene ikke endres.
Orrestadvatnet

er den av de underskte

innsjene

med frrest

dokumenterte botaniske verdikriterier og en regulering her
vil gi få skadevirkninger.
Vannfringen

i elvestrekningene nedenfor innsjene

ma vare

av en slik størrelse at eutrofiering av vannmassene med gjengroing av hler

og stiltflytende partier unng&s.

-
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10. SAMMENDRAG
Oppdragsgiver for rapporten er Dalane Elverk, som har lagt
fram planer om videre utbygging av vannkraftressursene i Sokndalsvassdraget.

Feltunderskelsene

er utfrt

sommeren 1982

og tilsammen er det gått med 11 dager i felt.
Vassdraget er lokalisert lengst sør i Rogaland fylke, i regionen
Dalane.

Totalt er nedb@rfeltet

p

212 km.

Strsteparten

av arealet ligger under 400 m o.h., men noen topper er over
600 m o.h.

Terrenget er sværtkuppertog

tilhørende Egersundsfeltet.

består av bergarter

Disse bergartene er harde og

gir ved forvitring et dårlig substrat for plantevekst.

Løsmasser

finnes bare nederst i vassdraget i form av en elveslette.
Vegetasjonen er sterkt kulturpåvirket som følge av beiting
og annen utnyttelse i forbindelse med gårdsdrift.
nederste elvelpet

Langs det

forekommer avleiringer av gruveslam fra

tidligere gruvedrift ved Sandbekk.
Naturgeografisk inngr

nedbrfeltet

i underregionen Hg-Jeren

med Dalane i Vestlandets løv- og furuskogsregion (Nordiske
utrdninger 1977, 1983).

Feltet er for lite i vertikal utstrek-

ning til å karakteriseres som typevassdrag for Dalane-regionen,
men vassdraget er det eneste større vassdrag innenfor Egersundsfeltets grenser.

Dominerende vegetasjonstyper er bjrkeskogs-

samfunn med blåbær, smyle, gulaks, blåtopp, sauesvingel, engkvein, stormarimjelle og skrubbær i skogbunnen og skogløse
lyng- og grasheier dominert av røsslyng, klokkelyng, smyle,
sauesvingel og finnskjegg.
Rikere bjrkeskogsamfunn

finnes i dalskk

bregneutforming med bl.a. smrtelg)
i vassdraget (lågurtbjørkeskog).

(smabregne- og stor-

og i dalsidene nederst
Her finnes også alme-linde-

skoger og eikeskoger som i stor grad likner eikeskogene i
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Agder-fylkene.

Naturlig furuskog mangler, men plantede bar-

skoger forekommer hyppig.
De fleste innsjøene er dype, oppdelte i flere bassenger, oligotrofe og sterkt sure (pH mellom 4,8 og 5,2).

Isoetidene er

rikest utviklet og går ned til 5 m dyp, mens nymphaider og
elvesnellesump kun finnes i vindbeskytta viker.

Nedover i

vassdraget er vann- og strandvegetasjonen rikere både kvantitativt og kvalitativt.
som mesotrofe.

Enkelte mindre tjern må karakteriseres

Flere arter finnes kun her, f.eks. nålsivaks,

myksivaks, fjresivaks,

smatjnnaks,

dunkjevle og skaftevjeblom.
elvestrekninger

vasshararter, breitt

Fem av innsjene

og utvalgte

er spesielt undersøkt og omtales grundig i

rapporten.
Myrarealet er lite i feltet.

De største myrkompleksene er

limnogene myrer i tilknytning til hovedvassdraget og topogene
slåttemyrer.

Ellers finnes bare små myrkompleks mest i form

av rome- og bjnnskjeggdominerte

bakkemyrer.

Totalt inneholder feltet 357 karplanter.
56 antropochorer.

Av disse er minst

Suboseaniske og varmekjære, sørlige arter

er rikt representerte, men også flere euoseaniske arter inngår.
Fjellplantene og de østlige artene som finnes har bare svak
tilknytning til vedkommende floraelement.
Botanisk verneverdi for feltet som helhet omtales.
omrader med hy

verneverdi

m

Av del-

framheves vatmarkene ved Epta-

vatnet og Kryptevik.
De fleste reguleringene av innsjene

er sm& (under 3 m), og

vil ikke gi store skactevirkningerpå vann- og strandvegetasjonen.
Større reguleringer anbefales ikke unntatt i Orrestadvatnet.
Elvestrekningene

nedenfor innsjene

ma f& en s& stor vannfring

at eutrofiering og gjengroing av elvestrekningene unngås.
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VEDLEGG - FLORALISTE
Artene er satt opp i samme rekkefølge som i Lids (1974) flora. Tallene
angir krysslistelokaliteter i henhold til fig. 4 s.25. Arter angitt av
Dyring (1914) er merket D. Øvrige arter, som er funnet på andre lokaliteter, er spesielt kommentert.
For inndeling i floraelementer se kap. 6. Arter med svak tilknytning til
vedkommende floraelement er antydet med parantes i artslisten.
Antropochore arter er utskilt etter eget skjønn.
Eu
euoseaniske arter
S.o
sørlig oseaniske arter
Sub
suboseaniske arter
S
sørlige og sørøstlige arter
Ø
østlige og nordøstlige arter
F
fjellplanter
A
- antropochore arter

Bregner
Pteridium aquilinum
Cryptogramma crispa
Matteucia struthiopteris
Blechnum spicant
splenium
septentrionale
A. trichomanis
Athyrium filix-femina
Cystopteris fragilis
Thelypteris phegopteris
T. 1imbosperma
Gymnocarpium dryopteris
Drypteris carthusiana
D. dilatata
D. filix-mas
Polypodium vulgare
Equisetum arvense
E. fluviatile
E. palustris
E. sylvatica
Lycopodium annotinum
L. clavatum
L. selago
Selaginella selaginoides
Isoetes lacustris
I. echinospora
Bartrær
Pinus sylvestris

?'RE2.gs

Enfrøbladete
Typha latifolia
Sparganium angustifolium
s. ramosum
Calla palustris
Triglochin palustre

einstape
hestespreng
strutseving
bjnnkam
olavsk jegg
svartburkne
skogburkne
skjr lok
hengevinge
smør telg
fugletelg
brodd-telg
geittelg
ormetelg
sisselrot
åkersnelle
elvesnelle
myrsnelle
skoasnelle
stri kråkefot
myk kr&kefot
lusegras
dvergjamne
stivt brasmegras
mykt brasmegr as
furu
einer
barlind
breitt dunkjevle
flotgras
kjempe-piggknopp
myrkongle
myrsauløk

(0)
Suh

1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,D
10
0
1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17
D

2,D
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,D
D

Sub

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.16,17,D
1,3,10
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,D
1,5,6,7,0,12,14,D
1,2,3,5,7,8,9.10,11,12,13,14,16,D
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,17,D
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,D
9,11,17,B,D
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,D,F
5

1,2,8,11,12,13,15,16,17,D
5,10,13,D
D

(Suh)

1,2,3,4,10,14,D
D

1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,D
1,3,5,6,7,10,12,13,14,D

Sub

3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,D
l,2,3,4,S,6,7,8,9,10,11,12,13,l4,15,l6,l7,D
Linborgvat net
11

1,2,4,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,D
D

D,F
11
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Potanogeton
natanis
P. polygonifolus

P. iJU!::itllus
Scheuchs}la palustris
Phragmiltes

Cluuulils

Phalaris arundinaceae
Ant.hoxauthum odoratum
Phleum pratense
Alopecurus geniculatus
A. pratt:!IISl.S
Ayrostis canina cull.
A. stolonifera
A. tt:!IIUiS
Calauagrostis epigeios
C. purpurea
Holcus mollis
H. lctnatus
Aiza praecox
Deschaupsia caespitosa
D. flexuosa
Avena pratensis
A. pubescens
Sieglingia decunbens
Melica nutans
Molinia caerulea
Dctctylis glomerata
Pua annua
P. neiuoralis
P. pratensis
P. trivialis
Glyceria fluitans
Festuca ovina
• pratensis
f'. rubra
F. vivipara
Lolium multiflorwn
L. perenne
Nardus stricta
Bromus hordaceus
Elytregia repens
Roegneria canina
Er iophorum angustifoliun
E. vaginatum
Seirpus aciculares
S. caespitosus ssp. autriacus
S. caespitosus ssp. germanicus
S. uictmi
l latus
S. palustris
S. uniglumis
Rhyuchospora alba
Carex aquatilis
C. bigelowii
C. canescenls
C. echinuata
c. lasiocarpa
C. leporina
C. limosa
c. mayellanica
C. nigra
C. oederi
C. pallescens
C. panicea
C. pauciflorct
C. pilulifera
C. tosrata
C. tumuidicar
pa
C. vaginata
C. vesicaria
Juncus articulatus
J. bufonius
J. conylomeratus
J. effusus
J. filiforine
J. kochii
J. squarrosus
Luzula multiflora
L. pi losa
L. sylvatica

v. tjpnnaks
kyst t jpnnaks
Sub
sat
J øunuk s
(Ø)
sivl.ilum
takir
straudr<,llr
gulaks
A
timotei
knereverumpe
A
engreverumpe
hundekvein
krypkvein
engkvein
bergrørkvein
skogrørkvein
Sub
krattlodnegras
Sub
eng lodnegras
Eu
dverg smyle
sølvbunke
smyle
enghavre
s
dunhavre
Sub
knegras
hengeaks
blåtopp
A
hundegras
tun»rap
A
lundrapp
engrapp
ma.rkrapp
mannasøtgra.s
sauesvinyel
A
eng svingel
rdsvingel
(F)
geitsvingel
italiensk raiyras A
(Sub)A
raigras
finnskjegg
(S)
lodnefaks
kveke

hundekveke
duskull
torvull
nålsivaks
bjØnnskjegg
myksivaks
sumpsivaks
f jpresivaks
kvitmyrak
nordland starr
stivstarr
grastarr
stjernestarr
tradstar
harestarr
dystarr
frynsestarr
slåttestar.r
beitestarr
bleikstarr
kornsta.rr
sveltstarr
bratestarr
flaskestarr
grnstarr
slirestarr
sennegras
ryllsiv
paddesiv
knappsiv
lyssiv
trådsiv
dysiv
heisiv
engfrytle
hårfrytle
storfrytle

A

11,17,D
1,11,16,17 ,
11
F

:l,3,4,11,14,D
l,2,3,4,5,6,7,9,10,ll,12,13,14,15,l6,l7,D
l,2,3,4,5,b,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
5,7,8,10,ll,15,17,D,E
8,ll,12,14,15,17,D,E
2,5,6,7,8,9,ll,12,13,14,15,17,E
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
l,2,5,6,7,ll,12,13,l4,l5,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
D,E
1,4,5,6,9,10,ll,15
2,5,6,7,8,9,13,D,A,E
l,2,5,6,7,8,9,ll,12,14,17,D,E
B,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,l3,l4,l5,l6,l7,D
l,2,3,4,5,b,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
11
6,8,D
l,4,5,6,7,8,12,13,l6,D
2, 3, 7 ,u,E
l,2,3,4,5,b,7,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l3,l5,l6,l7,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
2,4,5,6,7,8,9,D,E
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,lJ
14,15,C,D
l,2,3,4,5,6,1,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D,E
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,14,15,16,17,D
5,6,8,9,ll,14,15,17,D,C
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
l,3,8,10,ll,16,17,D,A
14,17
3,5,6,7,8,9,10,ll,12,14,l5,l7,D,E
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
14,D,E

5,6,8,9,10,ll,14,l5,l7,D
4

ø
Sub

(Sub)
(Ø)

F

A

l,3,4,5,7,8,10,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
l,3,4,7,12,13,14,l5,l6,l7,D
11
l,3,4,5,7,13,14,16,17
3,4,7,12,13,14,D
11,12,D
3,11,15
11
3,16,17,D
6,D
vanlig over 400 ro o.h. Dufjell, Solliknuten
l,2,3,4,6,7,8,9,ll,l3,l5,l6,l7,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
17
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
3

(Sub)
(Ø)

Sub
Sub
Sub
Eu

12,16,17,F
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
4,8,D
l,2,4,5,6,7,9,l3,D,E
l,2,3,4,5,7,8,14,16,17,D,E
16, vanlig på bakkemyr over 400 m o.h.
3,5,8,13,16,lJ,l::
l,2,J,4,5,6,1,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D,F
3,4,13
spredte lokaliteter over 500 m o.h., Solliknuten
5,6,D
l,3,5,6,8,9,ll,12,13,15,17,D
l,2,7,8,ll,12,15,16,17,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,l6,l7
l,2,3,5,6,7,8,9,ll,l2,l3,l5,l7,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
17,C
3,4,8,16,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
l,2,3,5,7,8,9,10,ll,12,13,15,16,17,D
7,10
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Nartheciun ossifraguin
Ma ianthemuun bifoliuu
Polygouatumu interned iui
Convallaria ajalis
lris pseudacorus
Dactylorhiza aculata
Platanthera
chloranta
'I'ofrbladete
Salix aur ita
S. caprea
.S. einerea
S.
re pens
Juncus bulbosus
Populus trenula
Myrica gale
Corylus avellana
Betula nana
B. pubescens
B. verrucosa
Alnus glutinosa
Quercus petraea
Q. robur
Ulmus ylabra
Urtica dioica
Uwuulus lupinus
Rumex acetusa
IL acetosella
R. longifolius
R. obtusifolius
Polyyonium aviculare
P. convolvolus
P. cuspidatum
P. hydropiper
P. persicaria
P. toiuentosuuu
Chenopodium al buun
Atriplex patula
Moutia fontana
perjularia
arvensis
Scleranthus annuus
Sagina procuubens
Moehringia trinervia
Stellaria alsine
S. graminea
S. longiiolium
S. mnedia
Cerastiuu fontanuiu
Viscaria vulgaris
Lychnis flos-cuculi
Melandrium album
M. rubrum
Silene maritima
S. rupestre
S. vulgaris
Nymphaea alba
Nuphar luteum
Caltha palustris
Hanunculus acris
R. auricomis
R. ficaria
R. flammula
R. repens
Anemone nemoru:=.a
Funaria officinalis
Subularia aquatica
Teesdalia nudicaulis
Capsella bursa-pastoris
Raphanus raphanistrwn
Sinapis arvensis
Brassieca rapa
Barl:.>area vulyaris
Cardauuine pratens1s
Rorippa islandica
Sedwn ac:ce
S. anylicum
S. annuum
S. maximum
Ribes uva-crispa
P:cunus avium
P. padus
Malus sylvestris

rome
a j bloin
storkunvall
1 iljekonuvall
:..;verdlilje
f lekkiwarihand
gov nattfiol

SuL

l,3,4,7,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
l,2,3,4,5,6,7,B,9,10,ll,13,14,15,16,17,D

S.A

D,E

ørevier
selje
graselje
krypvier
krypsiV
osp
pors
hassel
dvergbjørk
v. bjørk
hengebj rk
svartor
vintereik.
somn,ereik
alm
stor-nesle
humle
storsyre
småsyre
h;oymol
byhøyrnol
tungras
vindelslirekne
parkslirekne
vasspepper
v. hønsegras
grnt
hnsegras
meldestokk
svinemelde
ki ldeurt
linbendel
ettrsknavel
tunarve
maurarve
bekkest jernebl on
grasstje1neblom
rustjerneblom
vassa:cve
v. arve
tjæreblom
hanekam
hvit jonsokblom
rød jonsokblom
strandsielle
småsmelle
engsnielle
stor npkkerose
gul nkkerose
soleiehov
engsoleie
nyresoleie

l,2,3,4,5,6,7,8,9,l0,11,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l3,l4,l5,l6,l7,D
3
l,3,4,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
{Sub)
l,2,3,4,5,6,7,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l3,14,l5,l6,l7,D
3,4,10,ll,12,13,15,16,17,D
Sub
l,2,4,5,6,7,8,9,lO,l2,l3,l5,D,E
s
(F)
vanlig over 400 m o.h.- Solliknuten
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
2,5,6,7,8,9,D,E
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
Sub
5,6,7,11,12,D
Sub
2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l4,l5,l6,D,E
s
6, 7 ,8,9,D,E
s
l,2,6,7,8,9,10,ll,12,15,17,D
A
A
D,E
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
3,5,6,8,9,ll,12,13,15,16,17,D
A
11,13,D
Sub,A
1,5,8,10,11,l2,l4,l5,l6,l7,D
A
D
A
{S)A
3, 5,E
6,11,15,16,17,D
5,ll,12,14,15,16,17,D
A
11,D
A
5,11,15,17,D,E
A
11,D
A
3,8,D
4,5,8,ll,12,14,15,16,l7,D
A
B,D
10,11,17,C,D,E
A
2,6,9,D
(S)
2,8,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
{Øl
6
A
l,3,4,7,10,ll,15,17,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,l6,l7,D
s
7,11,D,E
{Sub)
11,D,E
5
D, Rekeland,E
D,A,B
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
3,5,8,14,15,D
3,4,7,ll,12,17,D,F
l,3,4,5,6,7,10,ll,l2,l3,14,l5,l7,D,F
l,2,6,7,10,ll,12,15,16,17,D,E,F
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,13,14,l5,16,17,D
6,D,E
6,E
(Sul.i) l,2,3,5,6,lO,ll,12,13,14,l5,16,17,D
A
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l3,l4,l5,l6,D
A
5,D
11,12,
S.o
D
J,4,5,6,ll,15,16,D
A
D
A
C,D
A
D,E

vårkål
grøftesoleie
krypsoleie
hvitveis
jordrøyk
sylblad
sandkarse
gjetertaske
åkerreddik
kersennep

åkerkål
vinter-karse
engkarse
brnnkarse
bitter bergknapp
kystl.Jeryknapp
saber gknapp
smørbukk.
stikkelsber
mo:cell
hegg
villapal

2,5,7,8,9,10,ll,l5,l7,D,E
11,D,C

1,D
Sub

D

D

11,C,D
Eu

s
A

S.A

Sub,A

C,D
11,D
D,A,B

D,A
2,4,6,8,9,10,ll,D
10
9,17,E
l,8,10,12,13,15,D
D,E

-

Crataegus ealycind
C.

IIOIIJYua

Sorbus aucuparia
::;. l,ylir id.i
>. obtusifolia
5. subsiiuilis
Rubus

chaiaeorus

1daeus
saxatilis
H. fruticosus cull.
'raga±ia Vesca
Cuu,arum pd lustre
PvLenLilli.t erecta
Geuin rivale
G, urbanuun
id
Filipe11dulc1uln,ar
Alchemilla alp111a
A. vulgaris coll.
Sanguisorba otficinalis
H,,::;asp.
'l'cif0liumhybr1d11111
T. pratense
'i'. repens
Anthyllus vulneria
Lut.us corniculatus
Vicia cracca
V. orul.Jus

R.
R.

korallhag torn
v. hag torn
ruyn
t

ugndsal

norsk asal
sprlandsasal
molte
br ingelaet
tagebaer

4 -

A
A

D, E

(S)

l,2,J,4,5,b,7,8,9,10,ll,12,lJ,14,15,16,17,D
4,11,D,E

(S)

D

Sul.J
(F)

bjpnebar

jordbr
wyrhat t
tepperot

ark

en<jhumlel.Jl

D,

0111

lS)
krat thuunlebloiu
mjødurt
(F)
fjellmar 1kåpe
ugrasmar ikape
Eu
blodtopp
nyper
alsikelkløver
rødkløver
hvitkløver
rundbelg
tiriltunge
fuylevikke
vest.l.:rndsvikkt.: Eu
gjerdevikke
V. sepi uiu
(S)
knollerteknap
i.dthyrus 111ontanus
gaukesyre
Oxalis acetosella
(Sl
urakat.t
Geranium robertianun
skogstorkenebb
G. sylvaticum
lSl
bl åf j..er
Polygala vulgaris
klovasshår
Callitriche intermedia
dikevasshår
c. stagnalis
sn,åvasshår
C. vtrna
Eu
k.ristturn
[lex aquifoli um
platanlbnn
anus
Acer pseudoplat
(:.;)
trollhe9y
Rhatius frangula
S
lind
cordata
'1'1 lia
S
firkantper ikui
uii
icuuuInaculat
llyper
s
p ikkper ik uun
petforatur
Ii.
Eu
fagerper ikuuu
IL pul<.;hrum
S.o
skaf tevjeblonu
Elatine hexandra
suualsoldogs
Drusera anglica
(Sub)
dikesoldugg
D. intermedia
rund soldogg
D. rotundifolia
åkerstemorsblomst A
Viola arvensis
engfiol
V. canina
myrfiol
V. palustre
skogfiol
V. riviniana
stemorsblo111i:;t
V. tricholor
geiterams
Chami1erion angustifolium
berymJølke
Epilobium collim.uu
kratt.mjølke
E. montanum
111yrmjølke
i::. palustre
A
greinmjØlke
E. roseum
trollurt
Cucaea alpina
tusenblad
Myr iophyllum alt1=rniflorum
hesterumpe
Hippurus vulgaris
::;krubbær
Cornus suecica
hundekjeks
Anthriscus sylvestris
gjeldkarse
Pimpinelli1 saxifraga
A
skvallerkål
Aegopodium podograria
sløke
Angelica sylvestris
s
mjølkerot
Peuct!danum palustre
(K)
kyst.bjørnekjeks
lleradeum sphondylium
perlevintergrponn
Pyn.1la minor
kvitlyng
Audromeda polifolia
rypebær
Arctostaphylos alpina
melLær
A. ura-ursi
klokkelyng
Sub
Erica tetralix
tranebær
Oxycoccus quadripetalus
røsslyng
Calluna vulgaris
blåbær
Vaccinium myrtJ.llus
blokkebæ1
V. uliginoswn
tyttebær
V. vit.is-idaea
Empetrum nigrum & hurmaphroditum - krekling
Eu
Primula vulgar1s
kusymre
gulldusk
Lysimachia thyrsiflora
s
fredløs
L. vulgar-is
skogstjerne
'l'rientaliseuropaea
fjørekoll
Armeria maritima
bukkeblad
Menyanthes trifoliata

13,u,i::
vanlig over 400 m o.h.Dufjell, Solliknuten
l,2,J,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
l,5,6,7,9,10,11,D
S,b,13,C,D
2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,D
l,2,J,4,5,b,7,8,9,ll,lb,17,D,F
l,2,3,4,S,b,7,8,9,10,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
6,D
10,D
2,4,5,6,7,u,9,10,ll,15,17,D
1,3,4,5,D
l,2,4,6,7,U,9,10,ll,13,17,D
5, 6, 11,15,A, D
4,11,13,D
3,5,10,ll,13,14,15,D
2,5,8,11,15,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
C,D
2,4,5,6,7,8,9,13,14,16,17,D
2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,D

F,

D

5,6,7,U,9,10,14,15,17,D
2,5,6,7,8,9,10,13,15,16,17,D
l,2,4,5,6,8,,10,ll,13,15,16,17,D
3,4,b,U,D,E
2,7,D
7,D,E
2, 11
11,17,D,F
11,D
D

11,12,lJ,1'1,D
2,4,5,6,7,9,13,14,17,D
2.,b,7,10,D,E
l,2,3,5,6,7,U,9,lO,ll,l3,l5,l6,l7,D
4,5,7,8,16,D
D
D

17
3,14,16,17,D
l,3,4,ll,12,14,15,16,l7,D
7,15,D
D

l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,D
2,6,7,9,10,13,D
C,DE
5,7,9,10,11,12,13,17,D
D

2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,15,l7,D
3,5,6,U,9,ll,16,17,D,E,F
11
6

9, 11,D,
F

l,2,J,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
7,15,D,E
14,D
11,C,E
5,6,9,10,11,13,15,D
7,11,13,17,D,F
11
D

1,3,12,15,16,17,D,F
vanlig over 400 m o.h.-Solliknuten
1,3,7,8,10,14,15,16,17,D
l,J,4,5,7,12,13,14,15,16,17,D
l,2,J,4,11,12,13,16,17,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
l,2,J,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
l,3,4,8,9,10,12,13,16,17,D
6,D,E
l,2,5,6,7,11,12,13,15,16,17,D,F
5,6,11,D
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16,17,D
A,D
1,2,3,4,5,6,7,13,16,17

-

IF'raxinui
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Årsberetning 1975.
Naturvitenskapelige interesseri de vassdrag som behandles av
kontaktutvalget for verneplanen for vassdrag 1975-1976.
Dokumentasjonen er utarbeidet av: Cand.real. E. Boman, cand.real.
P.E. Faugli, cand.real. K. Halvorsen. Særtrykk fra NOU 1976:15.
Faugli, P.E. 1976. Oversikt over våre vassdrags vernestatus.
(Utgått)
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Gjessing, J. (red.) 1977. Naturvitenskap og vannkraftutbygging.
Foredrag og diskusjoner ved konferanse 5.-7. desember 1976.
Arsberetning 1976 - 1977. (Utgatt)
Faugli, P.E. 1978.. Verneplan for vassdrag./ National plan for
protecting river basins from power development. Særtrykk fra
Norsk geogr. Tidsskr. 31. 149-162.
Faugli, P.E. & Moen, P. 1979. Saltfjell/Svartisen.
Geomorfologisk oversikt med vernevurdering.
Relling, • 1979. Gaupnefjorden i Sogn. Sedimentasjon av
partikulært
materiale i et marint basseng.
Prosjektleder: K. Nordseth.
Spikkeland, I. 1979. Hydrografi og evertebratfauna i innsjøer
i Tovdalsvassdraget 1978.
Earsten, S. 1979. Fluvialgeomorfologiskeprosesseri
Jostedalsvassdraget. Prosjektleder:
J. Gjessing.
Bekken, J. 1979. Kynna. Fugl og pattedyr. Mai - juni 1978.
Halvorsen, G. 1980. Planktoniske og littorale krepsdyr
innenfor vassdragene Etna ogDokka.
Moss, O. & Volden, T. 1980. Botaniske undersøkelseri Etnas
og Dokkas nedbørfelt med vegetasjonskart over magasinområdene
Dokkfl6y 0g Rotvoll/Rossjden.
Faugli, P.E. 1980. Kobbelvutbyggingen - geomorfologiskoversikt.
Sandlund, T.& Halvorsen, G. 1980. Hydrografi og evertebrater
i elver og vann i Kynnavassdraget, Hedmark, 1978.
Nordseth, K. 1980. Kyna-vassdraget i Hedmark. Geo-faglige
og hydrologiske interesser.
Bergstrøm, R. 1980. Sjåvatnområdet - Fugl og pattedyr, juni 1979.
Årsberetning 1978 og 1979.
Spikkeland, I. 1980. Hydrografi og evertebratfaunai
vassdragene i Sjåvatnområdet, Telemark 1979.
Spikkeland, I. 1980. Hydrografi og evertebratfauna
i
vassdragene pi Lifjell, Telemark 1979.
Gjessing, J. (red.) 1980. Naturvitenskapelig helhetsvurdering.
Foredrag og diskusjoner ved konferanse 17.-19. mars 1980.
Røstad, o.w.1981. Fugl og pattedyr i Vegårsvassdraget.
Faugli, P.E. 198l. Tovdalsvassdraget - en fluvialgeomorfologisk
analyse.
Moss,
& Nass, I. 1981. versikt over flora og vegetasjon
i Tovdalsvassdragets nedbørfelt.
Faugli, P.E. 1981. Grda - en geofaglig vurdering.
Bogen, J. 1981. Deltaet i Veitastrondsvatni Årøy-vassdraget.
Halvorsen, G. 1981. Hydrografi og evertebrateri
Lyngdalsvassdrageti 1978 og 1980.
Lauritzen, s.-E.1981. Innføring i karstmorfologiog
speleologi. Regional utbredelse av karstformer i Norge.

.0.

Nr. 28 Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1981. Botaniske
inventeringer i Lifjellområdet.
Nr. 29 Eldøy, S. 1981. Fugl i Bjerkreimsvassdraget i Rogaland,
med supplerende opplysninger om pattedyr.
Nr. 30 Bekken, J. 1981. Lifjell. Fugl og pattedyr.
Nr. 31 Schumacher, T. & Løkken, s. 1981. Vegetasjon og flora
i Grimsavassdragets nedbørfelt.
Nr. 32 Arsberetning 1980.
Nr. 33 Sollien, A. 1982. Hemsedal. Fugl og pattedyr.
Nr. 34 Eie, J.A., Brittain, J. & Huru, H. 1982. Naturvitenskapelige
interesser knyttet til vann og vassdrag på Varangerhalvøya.
Nr. 35 Eidissen, B., Ransedokken, O.K. & Moss, o.a.1982.
Botaniske inventeringer av vassdragi Hemsedal.
& Pedersen, A. 1982. Botaniske inventeringer
Nr. 36 Drangeid, S.0.B.
i Vegårvassdragets nedbørfelt.
Nr. 37 Eie, J.A. 1982. Hydrografi og evertebrater i elver og vann
i Grimsavassdraget, Oppland og Hedmark, 1980.
Nr. 38 Del I. Halvorsen, G. 1982. Ferskvannsbiologiskeunderskelser i Joravassdraget, Opland, 1980.
Del II. Blakar,
I.A. 1982. Kjemisk-fysiske forhold i Jaravassdraget (Dovrefjell) med hovedvekt på ionerelasjoner.
Nr. 39 Nordseth, K. 1982. Imsa og Trya. Vurdering av geo-faglige
interesser.
Nr. 40 Arsberetning 1981.
Nr. 41 Eie, J.A. 1982. Atnavassdraget. Hydrografi og evertebrater
- En oversikt.
Nr. 42 Faugli, P.E. 1982. Naturfaglige forhold - vassdragsplanlegging.
Innlegg med bilag ved Den 7. nordiske hydroloqiske konferanse 1982.
Nr. 43 Sonerud, G.A.1982. Fugl og pattedyr i Atnas nedbørfelt.
Nr. 44 Jansen, I.J. 1982. Lifjellomrdet - Kvartærgeologisk og
geomorfologisk oversikt.
Nr. 45 Faugli, P.E. 1982. Bjerkreimvassdraget - En oversikt
over de geofaglige forhold.
Nr. 46 Dalviken, K. & Faugli, P.E. 1982. Lomsdalsvassdraget En fluvialgeomorfologiskvurdering.
Nr. 47 Bjirnestad,G. & Jerstad, K. 1982. Fugl og pattedyr i
Lyngdalsvassdraget, Vest-Agder.
Nr. 48. Sonerud, G.A. 1982. Fugl og pattedyr i Grimsas nedbØrfelt.
Nr. 49. Bjerke, G. & Halvorsen, G. 1982. Hydrografi og evertebrater
i innsjøer og elver i Hemsedal 1979.
Nr. 50. Bogen, J. 1982. Mrkrivassdraget og Feigumvassdraget Fluvialgeomorfologi.
Nr. Sl. Bogen, J. 1982. En fluvialgeomorfologiskundersøkelse av
Joravassdraget med breområdet Snøhetta.
Nr. 52. Bendiksen, E. & Schumacher,T. 1982. Flora og vegetasjon
i nedbørfeltene til Imsa og Trya.
Nr. 53. Bekken, J. 1982. Imsa/Trya. Fugl og pattedyr.
Nr. 54. Wabakken, P. & Sorensen, P. 1982. Fugl og pattedyr i Joras
nedbørfelt.
Nr. 55. Sollid, J.L. (.red.)1983. Geomorfologiskecg kvartærgeologiske
registreringer med vurdering av verneverdieri 15 tiårsvernede
vassdrag i Nord- og Midt-Norge.

Nr. 56. Bergstrøm, R. 1983. Kosånavassdraget. Ornitologiske
undersokelser 198l.
Nr. 57. Sørensen, P. & Wabakken, P. 1983. Fugl og pattedyr i Finnas
nedbrfelt. Virkninger ved planlagt kraftutbygging.
Nr. 58. Bekken, J. 1983. Frya. Fugl og pattedyr.
Nr. 59. Bekken, J. & Mobæk, A. 1983. Ornitologiske interesser i
Skkundas utvidede nedbØrfelt.
Nr. 60. Skattum,E. 1983. Botanisk befaring av 11 vassdrag på sørog Østlandet. Rapport til Samlet plan for forvaltning av
vannressursene.
Nr. 61. Eldøy, S. & Paulsen, B.-E. 1983. Fugl i Sokndalsvassdraget
i Rogaland, med supplerendeopplysninger om pattedyr.
Nr. 62. Halvorsen, G. 1983. Hydrografi og evertebrateri
Kosånavassdraget1981.
Nr. 63. Drangeid, S.0.B. 1983. Kosina - Vegetasjon og Flora.
Nr. 64. Halvorsen, G. 1983. Ferskvannsbiologiskeundersøkelser
i Råkåvatn-området, Lom og Skjåk, Oppland.
Nr. 65. Eidissen, B., Ransedokken, O.K. & Moss, 0.0. 1983.
Botaniske undersøkelser i Finndalen.
Nr. 66. Spikkeland, I. 1983. Hydrografi og evertebratfaunai
Sokndalsvassdraget 1982.
Nr. 67. Sjulsen, .E. 1983. Sokndalsvassdraget- En geofaglig
vurdering.
Nr. 68. Bendiksen, E. & Moss, .0. 1983. Skkunda og tilgrensende
vassdrag. Botaniske undersøkelser.
Nr. 69. Jerstad, K. 1983. Fugl og pattedyr i Hekkfjellområdet,
Lyngdalsvassdraget.
Nr. 70. Bogen, J. 1983. Atnas delta i Atnsjen. En fluvialgeomorfologiskundersokelse.
Nr. 71. Bekken, J. 1984. Øvre Glomma. Ornitologiske interesser
og konsekvenser av planlagt utbygging.
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79/0l
79/02
79/03
80/01
80/02

80/03
80/04
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82/01
83/01
83/02
83/03
83/04

P.E.
Fluvialgeomorfologisk
befaring
i Nyset-Steggjevassdragene.
Bogen, J.
Geomorfologisk
befaring
i Sundsfjordvassdraget.
Bogen, J.
Austerdalsdeltaet
i Tysfjord.
Rapport
fra
geomorfologisk
befaring.
Faugli,
P.E.
Fluvialgeomorfologisk
bearing
i Kvanangselv,
Nordbotnelv
og Badderelv.
Faugli,
P.E.
Fluvialgeomorfologisk
befaring
i Vefsnas nedbørfelt.
Faugli,
P.E.
Geofagligs befaring
i :aovdenområdet,
Setesdal.
Faugli,
P.E.
Geomorfologisk
befaring
i nedre deler
av
Laksågas
nedbørfelt,
Nordland.
Faugli,
P.E.
Ytterligere
reguleringer
i Forsåvassdraget
fluvialgeoorfologisk
befaring.
Faugli,
P.E. & Halvorsen,
G. Naturvitenskapelige
forhold
planlagte
overføringer
til sønstevatn,
Imingfjell.
Karlsen,
.G.
& Stene,
R.N.
BØvra i Jotunheimen.
En fluvialgeomorfologisk
undersøkelse.
Prosjektledere:
J. Gjessing
&
K. Nordseth.
Faugli,
P.E.
Fluvialgeomorfologisk
bearing
i delfelt
Kringlebotselv,
Matrevassdraget.
Faugli,
P.E.
Fluvialgeomorfologisk
befaring
i Tverrelva,
sideelv
til Kvalsundelva.
Ralling,
O. · Gaupnefjorden
i Sogn.
(Utgått,
ny rapport
nr. 7 1979)
Faugli,
P.E.
Fluvialgeomorfologisk
l::efaring
av Øvre Tinnåa
(Tinnelva).
Faugli,
P.E.
Geofaglig
bearing
i Heimdalen,
Oppland.
Faugli,
P.E.
Fluvialgeomorfologisk
befaring
av Aursj8-omradet.
Wabakken, P.
Vertebrater,
med vekt på fugl og pattedyr,
i
Tovdalsvassdragets
nedbørfelt,
Aust-Agder.
Brekke,
o. Ornitologiske
vurderinger
i forbindelse
med en
utbygging
av vassdragene
Etna og Dokka i Oppland.
Gjessing,
J.
Fluvialgeomorfologisk
befaring
i Etnas og
Dokkas nedbrfeit.
Engen, I.K.
Fluvialgeomorfologisk
inventering
i de nedre
delene
av Etna og Dokka.
Prosjektleder:
J. Gjessing.
Hagen, J.0.
& Sollid,
J.L.
Kvartargeologiske
trekk
i
nedslagsfeltene
til Etna og Dokka.
Faugli,
P.E.
Fyrde kraftverk
- Fluvialgeomorologisik
beffaring
av Stigedalselv
m.m.
Halvorsen,
K. Junkerdalen
- naturvitenskapelige
forhold.
Bilag til konsesjonssøknaden
Saltfjell
- Svartisen.
Nordseth,
K. Gaula i Sor-Trindelag.
En hydrologisk
og
fluvialgeomorfologisk
vurdering.
Moen, P.
Geofaglig
befaring
av Sjavatnomrdet.
Moen, P.
Fluvialgeomorfologisk
vurdering
av sørlivassdraget.
Arnesen, M.R. & Østbye, T. Geologi, botanikk og ornitologi
langs Belva.
Sammenfatning av eksisterende materiale.
Sjulsen,
1983. Jrpelandsvassdraget
- en geofaglig oversikt.
Befaringsrapport med verdivurdering.

.E.

84/01 Sjulsen, O.E., Hveem, B.L. & Bergstrom, R. Vurdering av de
geofaglige, botaniske og ornitologiske forholdene i forbindelse
med videre utbygging av Skafså-anleggene i Telemark fylke.

