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FORORD
Denne rapporten er laget på oppdrag for og finansiert av Sigdal
Elverk i forbindelse med deres planer om utbygging av Horgavassdragt, Buskerud fylke.

Rapporten er ment å skulle utdype

de botaniske interessene i vassdraget, som et supplement til
de opplysningene

som allerede foreligger i konsekvensanalysen

fra Sigdal Elverk.

På tilsvarende måte foretas det i regi

av Kontaktutvalget ogsa underskelser

innenfor ferskvannsbio-·

logi og ornitologi.
Feltarbeidet foregikk i perioden 20.-23. august 1984, og ble
utfort av cand.mag. Stig Hvoslef og cand.real. Britt Hveem.
Stig Hvoslef har deltatt i bearbeidelsen av materialet, særlig
i forbindelse med vann- og sumpvegetasjon og flora.

Britt

Hveem har hatt hovedansvaret for rapportskrivingen.
Finn Wischmann, Botanisk Museum, Toyen, har kontrollbestemt
noen karplanter.

I tillegg har han gitt viktige opplysninger

om flora og vegetasjon i nedbørfeltet, samt stilt krysslister
fra omrdet

til disposisjon.

Ogs& Torstein Engelskjon,

Botanisk Museum, Tøyen, har stilt til disposisjon krysslister
fra nedbørfeltet.

Harald Kvisle, Landbrukskontoret

har gitt gode råd og vært behjelpelig med flybilder.
Andersen, Kontaktutvalget

i Sigdal,
Øivind

i Oslo, har tegnet hydelagskart

fra området, mens Tove Nordseth, samme sted, har stått for
maskinskrivingen.
En takk til alle disse!

Oslo, oktober 1984

Britt Hveem
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l.

INNLEDNING

Sigdal Elverk skal søke om konsesjon for vasskrafutbygging
i Horgavassdraget,
rud.

Sigdal, Flesberg og Rollag kommuner i Buske-

Rapporten er laget på oppdrag for Sigdal Elverk i den

forbindelse.
Med konsesjonssknaden
loven, flge

skal det, etter Vassdragsregulerings-

undersokelser og vurderinger av virkningene pa

bl.a. naturvitenskapelige

forhold ved kraftutbygging.

Hensikten

er bl.a.
- å hindre at verneverdig natur går tapt,
- å dokurænterenaturverdier, slik at opplysninger om disse
kan arkiveres for bruk i vitenskapelig

sammenheng seinere

dersom konsesjon gis,
bist&

med faglige r&d for a unnga at unodig skade pa

naturmiljøet oppstår dersom konsesjon gis (Halvorsen 1983).
Rapporten er ment å supplere de botaniske opplysningene som
fra før foreligger i "Konsekvensanalyserapporten

for Horga

Kraftverk" og i "Supplerende informasjon og vurderinger" til
den samme analysen.

Det er lagt spesiell vekt på vegetasjons-

typer, saneringer og flora i og langs planlagt regulerte vatn
og elvestrekninger.

I tillegg er tatt med flora-registreringer

fra et par lokaliteter innafor nedbørfeltet

som ikke blir direkte

berørt av utbyggingsplanene.
Enkelte tilrådinger i denne rapporten avviker fra vurderingene
i konsekvensanalysen.

-
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2. UNDERSKELSESOMRADET
2.1. Beli

enhet o

topo rafi

Horgavassdraget ligger i Sigdal, Flesberg og Rollag kommuner
i Buskerud fylke.

Det renner ut i innsjen

feltet er ca. 120 km.

Soneren.

Nedbr-

Folgende kartblad i M 7ll-serien dekker

området: 1715 II, 1715 III, 1714 I, 1714 IV.
Fig. 2 viser et høydelagskart over området.

Som en ser, ligger

mesteparten av nedbørfeltet mellom 300 og 500 m o.h.
vassdraget hører hjemme i underregionen Buskerud og Opplands
barskoger i regionen Nordlig boreale forfjellsregion (Nordiske
Utredninger 1977, 1983).

Her beskrives vannskilleterrenget

som platåterreng, avbrutt av til dels markerte fjellformer.
Nedbrfeltet

rommer de hoyeste terrengformene i vest og nord-

vest, jevnt skranende st-

og srstover.

er mer platå- og kollepreget.

Srstre

halvdel

Øvre og nedre halvdel møtes

i Grimesund - Horgevatn-området i midtre strøk, og dreneres

så via Horgesetervatn nordover mot Soneren.

2.2. Grunnforhold
Fig. 3 viser geologisk kart over utbyggingsområdet, mens fig. 4
i grove trekk viser løsmassedekningen.
I et supplement til Forprosjektets konsekvensanalyse, omtales
nedbørfeltets grunnforhold (Heltzen 1984).
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Kraftverkets nedbørfelt, driftstunnel og stasjonsområde ligger
innenfor prekambriske bergartsformasjoner
En mektig rivningsbreksje

(grunnfjell).

som går i ca. N-S-lig retning, deler

området i 2 forskjelligartede bergartsgrupper,

i vest Telemarks-

formasjonen og i øst Kongsberg-formasjonen.
Telemarks-formasjonens
lig Telemarkgranitt

bergarter i området er i det alt vesent-

og finkornet gneis med en rekke mer eller

mindre uregelmessige
Kongsberg-formasjonen

soner av granitt-pegmatitt.
er sammensatt av

båndgneis, gabbro,

kvartsdioritt og Kongsberggranitt.
Endel av disse bergartene er blant de mer næringsrike grunn-

fjellsbergartene.
Den store rivningsbreksjen,

som i dette området går gjennom

Horgas forsenkning fram mot Sonerens østende, er 100-300 m
mektig.

Det er ikke bare i selve breksjesonen at oppknusningen

har funnet sted.

Denne effekten kan ofte sees i den østenfor-

liggene bergarten i flere hundre meters avstand fra breksjen.
Bergarten på vestsiden av breksjen er derimot vanligvis lite
påvirket.

Granittiske bergarter dominerer i breksjen.

Det

er for det meste granittporfyrer, gjerne gjennomvevet av kvartsårer, som iblant kan opptre så tett at bergarten får et hvitt
utseende.

I breksjen fins også jaspisaktig kvarts som gjerne

har yngre innvevninger av kvartsårer.
Rivningsbreksjen
forsenkningen

har gitt foranledningen til den karakteristiske

i terrenget.

Her finner vi det meste av lsav-

setnigene og flere vann og tjern.
De dominerende bergartene har gjennomgående liten overflateforvitring.
in situ.

Det er derfor sparsomt med jordsmonn som er dannet

-
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Over den øvre marine grense er bunnmorene det mest utbredte
løsmateriale.

Mesteparten av bunnmorenejorden er skogsmark,

da den jevnt over er for grunn eller for steinholdig til å
gi god dyrkningsjord.
Morenedekket er jevnt over tynt slik at berggrunnen mange steder
stikker opp over dekket.

De største breavsetninger fins hoved-

sakelig i rivningsbreksjens

forsenkning.

2.3. Klima
Nedbostasjonen

Hi&sen i Sigdal ligger innafor nedbrfeltets

grenser, 1 km nordvest for Horgesetervatn,

402 m o.h.

Arsned-

børen for stasjonen er 843 mm, beregnet for perioden 19311960 (Data fra Det norske meteorologiske

institutt 1981).

Tabell 1. Gjennomsnittlige nedbørverdier for normalår i mm.
(Data fra Det norske meteorologiske institutt 1981).
Stasjonsnavn
Hiåsen i Sigdal

Obs.per. H.o.h.
1900-

402

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Året

53 39 32 45 56 80 110 100 90 84 88 66 843

Nærmeste temperaturmålestasjoner

er Lyngdal i Numedal, ca.

10 km sør for Horgesetervatn, og Veggli, 20 km vest for Horgesetervatnet.
Tabell 2. Gjennomsnittstemperatur for normalår (1931-1960) for nærmeste
målestasjoner (Bruun 196 7).
Lyngdal
i Numedal
Veggli

M o.h.
F
J
M
A
M
J
J
N
A
s
0
290
-7,1 -6,2 -2,1 3,2 9,1 13,3 15,5 13,9 9,2 3,9 -1,3
226

D
Ar
-4,6 3,9

-8,3 -6,8 -2,7 2,3 8,2 12,2 14,7 13,4 8,9 3,7 -1,8 -5,8

3,2

Som en ser av tabell 2, faller det mest nedbør i juli og august
og minst i februar og mars.

Veggli har jevnt over et kjligere

-

klima enn Lyngdal.

9 -

Begge stasjonene har imidlertid en tempera-

turdifferanse mellom kaldeste og varmeste måned på mer enn 20°c.
Generelt kan sies at området har et klima på grensa mellom
suboseanisk og kontinentalt klima, med tyngdepunkt mot det
kontinentale.

2.4. Kultur åvirknin
2.4.1.

Jordbruk

Det er ca. 870 daa jordbruksareal i nedbørfeltet og 26 gårdsbruk.

Antall storfe er lite (ca. 50)

setervatn.

Husdyrbeiting

og konsentrert om Horge-

i utmark har gått sterkt tilbake

(jfr. Konsekvensanalysa).

2.4.2.

Skogbruk,

tommerfl@ting

Hele vassdraget har vart brukt i forbindelse med tmmerfl0ting
tidligere.

I dag er slik bruk opphørt.

Det drives

imidlertid aktiv skogsdrift innafor hele området, for en stor
del som flatehogst, særlig i midtre og sørlige strøk.

De beste

skogsboniteter finner en langs vatn og vassdrag.

2.4.3.

Veier

Offentlige og private veier krysser gjennom store deler av
vassdraget.

- 10 -

2.4.4.

Turisme,

hytter,

friluftsliv

Det foreligger en utmarksplan for Gryteelvas nedbrfelt

fra

1971 som foreslår at det bygges 300-400 hytter fordelt på 15
år.

Det er bygget ca. 50 hytter etter at planen ble utarbeidet.

I alt er det godkjent

105 hytter i Sigdals del av utmarks-

planen og70 i Rollag.

Ved Halvorset er det en campingplass.

Nedbørfeltet er et naturlig utfartsområde for nedre Buskerud
og lokalbefolkningen.
Bruken av nedborfeltet til friluftsliv er i forste rekke knyttet
til hyttene.

Det er lite trafikk av dagsturister.

vannene er det en del båttrafikk.

I de største

I elvene er det for lite

vann til at padling er mulig, og Grunntjern, Øgnevatn og Grytevatn er så små at de er lite interessante for padling.
Bading foregår særlig i tilknytning til hyttene.
er et attraktivt vann for bading.
Kilde: Konsekvensanalysa.

2.5. Vannkvalitet
Tabell 3. ppsummering

av vannkvalitetsforholdene.

SØNDRE DELFELT

NORDRE DELFELT

- Noe lav pH-verdi
- Lav alkalitet
- Lavt innhold av
organisk stoff
- Blott vann
- Oligotroft/dystroft
- Lav primærproduksjon
- Ubetydelig bakteriologisk forurenset

- Meget lav pH-verdi
- Meget lav alkalitet
- Hyt inhold av
organisk stoff
- Blott vann
- Dystroft
- Lav primærproduksjon
- Horga noe bakteriologisk forurenset,
for øvrig ubetydelig
- Lav turbiditet
- Middels oksygenrike
dypvannsmasser

- Lav turbiditet
- Oksygenrike dypvannsmasser

Lvnesvatn

-

11 -

Vannkvalitetsundersøkelser viser at vassdraget kan deles i
to delfelt etter vannkvaliteten.

Den søndre delen består av

Lovnesvatn med Skjelåa, den nordre delen av det resterende
av nedbørfeltet.

Dette samsvarer med den geologiske inndelingen.

Vannkvaliteten er oppsummert i tabell 3.
Vannet kan kort karakteriseres som surt, humusholdig og næringsfattig.

Dette er i samsvar med vegetasjonsregistreringene

rundt vannene.

pH-verdien i vassdraget har i lopet av vel

ti ar sunket fra 6-7 til 4,5-6.
Kilde: Konsekvensanalysa.

- 12 -

3. MATERIALE OG METODER
3.1. Tidli ere underskelser
Deler av Horgas nedbrfelt
ligere.

har vart bes@kt av botanikere tid-

I forbindelse med den Norske Myrreservatplan,

i Buskerud undersøkt av Edd Magne Torbergsen
vurdert Lkmyran,

(1980).

er myrer
Han har

som ligger i sørenden av Lauvnesvatn.

Botanikerne Torstein Engelskjon og Finn Wischamnn, begge
Botanisk Museum, Oslo, har inventert enkeltlokaliteter med
tanke p& floraregistreringer.
og Tekslehogget,
har han underskt

Engelskjn

har bes@kt Lindteigen

slått sammen til lok. 7 i artslista.

Videre

Roliholet E, Øverbyseter og Snaråsen, alle

bak Halvorset, i artslista slatt sammen til lok. 6.

Dessuten:

sørøstre deler av Lauvnesvatn, innarbeidet i lok. 1 i artslista.
Wischmann har bl.a. inventert LØkmyran, jfr. lok. 4 i artslista.
Forøvrig har han bidratt med generelle opplysninger fra hele
nedb@rfeltet.

3.2. Arets undersokelser
Under feltarbeidet er det hele tida foretatt floraregistreringer.
Dessuten ble vegetasjonstypenes
sammensetning beskrevet.

kvalitative og kvantitative

For endel elvestrekninger ble vege-

tasjonstyper og -grenser tegnet inn på økonomisk kartverk.
Disse oppbevares ved Kontaktutvalget
En vegetasjonssonering

i Oslo.

langs overgangen myr - sump er beskrevet

ved transektanalyse.
Vannvegetasjonen

i innsjøene er kun undersøkt ved hjelp av

fridykking og kasterive.
Spesielle undersøkelser av lav- og mosefloraen

i området er

ikke foretatt.

Latinske plantenavn følger Lids (1974) flora.
Fig. 5 viser de undersøkte lokalitetene fra årets feltarbeid.
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4. FLORA
Det er til nå registrert ca. 270 karplanter i Horgas nedbørfelt.
Tallet må betraktes som et minstetall, da systematiske underskelser

avomrader

ikke er foretatt.

som ikke berøres direkte av utbyggingsplanene
Artslista er basert på egne feltnotater

og krysslister stilt til disposisjon av Finn Wischmann og Torstein Engelskjin.
Artene kan deles i plantegeografiske
har sin utbredelsestyngde.
Flora-Atlas-komiteens
Hultens

grupper utfra hvor de

Inndelingen bygger i hovedsak på

kartotek fra Botanisk Museum, Oslo, og

(197l) Atlas ver

vixternas utbredning i Norden.

Den

geografiske avgrensningen av elementene følger i grove trekk
Bendiksen

&

Halvorsen

(1981).

Artsnavnene fdlger i hovedtrekk Lid (1974).

Imidlertid er

det foretatt noen sammenslåinger:
Krekling

(Empetrum nigrum) og

er slått sammen til en gruppe
Samtlige marikpe-arter

fjelkrekling
(E. coll.).

(Alchemilla spp.) er slått sammen til

en gruppe med unntak av fjellmarik@pe
Tranebær

(E. hermaphroditum)

(A. alpina).

(Oxycoccus quadripetalus) og småtranebær

carpus) er slått sammen til en gruppe

4.1. Vestli

(0. micro-

(0. coll.).

element

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

Det er arter som har

sitt tyngdepunkt i et belte langs kysten.

Artene som hører

til dette elementet i Horgavassdraget, vokser alle i et relativt
bredt belte langs kysten, i artslista omtalt som suboseaniske.

-
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10 arter hører i større eller mindre grad hjemme i dette elementet.

De fleste er knyttet til fuktige lokaliteter som myr

eller sump.

Rome (Narthecium ossifragum) vokser pa myra omkring utlpet
av bekken fra Glomsmyr ved Lauvnesvatn.

Arten befinner seg

her på en av de nordligste lokalitetene i østlandsområdet.

Skrubber (Cornus suecica) er funnet ved Lkmyran,

sir for Lauv-

Bjonnkam (Blechum spicant) vokser i subalpine bakker

nesvatn.

i bratt granskog langs Raudåa ved Snaråsen, 656 m o.h.

4 .·2.sør li
Srlige

element

arter har sin hovedutbredelse i den sommergronne lv-

skogsregionen.

De stiller krav både til nedre temperatur-

grense vinterstid og relativt høye sommertemperaturer.

I Norge

er disse artene knyttet til gunstige lokaliteter i lavlandet,
primært i sør-Norge.
11 arter er knyttet til denne gruppa i Horgavassdraget.

Arter

som lønn (Acer plantanoides), hassel (Corylus avellana), ask
(Fraxinus excelsior) og rødhyll (Sambucus racemosa) er primært
funnet i nedre deler av feltet.

Trollhegg (Rhamnus fragula)

vokste dessuten også i en velutviklet gråor-heggeskog ved Lauvnesvatn.

Blåveis (Hepatica hobilis) vokser flere steder i

nedbirfeltet.

I flge

Wischmann representerer disse skogs-

områdene største utbredelse av arten på grunnfjellslokaliteter
i Norge.

Høyestliggende voksested for blåveis befinner seg

da også innenfor nedbørfeltet; nemlig ved Tekslehogget, ca.
700 m o.h.

Knolerteknapp

sør for Lauvnesvatn.

(Lathyrus montana) vokser pa Lkmyran

-

4.3. Srstli
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element

Til denne artsgruppa regnes arter som i Nord-Europa har en
sørøstlig utbredelse, som regel med spesielle temperaturkrav.
hjemme i denne gruppa, nemlig snerprorkvein

3 arter hrer

(Calamagrostis arundinacea), vassrorkvein
mjokerot

(Peucedatum palustre).

(C. canescens) og

Alle forekommer i forbindelse

med noe mere næringsrike sumplokaliteter, bl.a. mellom Horgesætervatnet og Halvorseth.

4.4.

stli

element

Her inngår arter som synes å kreve et mer eller mindre kontinentalt klima.
10 arter regnes i artslista til denne gruppa.

Blystarr

(Carex

livida) er funnet både i våte partier på mellomrik myr ved
nedre Aurhlen,
vokser ogs
stygius).

og ved Lkmyran.

ved Lkmyran.

Det samme gjr

(C. loliacea)
nykkesiv

I forbindelse med hogstfelt ved Lkmyran

en dessuten arter som tyrihjelm
og ballblom

Nubbestarr

(Trollus europea).

(Juncus
finner

(Aconitum septentrionale)
Grana

(Picea abies) er til

dels skogsdannende i nedbørfeltet, først og fremst i nedre
åssider på mektige sedimentlag.

Den inngår imidlertid som

kodominant sammen med furu i store deler av området
med bærlyngbarblandingsskogen.

i forbindelse

- 17
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4.5. Fjellplanter
7 av artene

i artslista

til fjellvegetasjon.
Lkmyran,
glauca)

har sin hovedutbredelse

Flere er lokalisert

gronvier

fidus) ble funnet ved ekslehogget,
forekommer

Rabbesiv

(S. phylisopholia).

Det er imidlertid

stor sannsynlighet

innafor

i forbindelse

Det gjelder bl.a. solvvier

ca. 370 m o.h.

g

i tilknytning

lokaliteter

i hoydeniv&

med

(Salix
(Juncus tri-

600-700 m o.h.

for at flere fjellplanter

i nedbørfeltet

som ikke er under-

skt.

4.6. Fordeling

mellom

Horgavassdraget
geografiske
viser

eo rafiske elementene

representerer

elementer.

spesielle

et møtepunkt

mellom

flere plante-

Ca. 40 arter av de 270 registrerte

utbredelsesmonstre,

De fleste registrerte
lokaliteter,

de

se fig. 8 s. 19.

artene er knyttet

noe som sannsynligvis

til våte eller fuktige

først og fremst skyldes

underskelsesmetodikken.

4.7. Spesielle

kommentarer

Flere arter i vassdraget
og er mindre vanlige

Myggblom

til enkeltarter

viser

spesielle

utbredelsesmnstre

i regionen:

(Hammarbya paludosa)

er en liten unnselig

orkideart

(se fig. 6) som vokser på torvmosernyrer og hengemyr
Arten forekommer
områder.

spredt i Norden, med tyngdepunkt

I Horgavassdraget

sør for Lauvnesvatnet.

er den registrert

(Lid 1974).

i sørlige

på myrområder

-
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0

d

C

b

a

I

{

I

i

\

I

e

}

I

\

'

\

d
C

J

(/.).

g=

Hammarbya pa/udosa (L.) 0. K. Myggb 1 om.
c= fra dyp mosetue. d= dvergeks. e =i frukt. f = blomst (").
bladspiss med yngleknopper ('/,). Syn. Ma/axis pa/udosa L. Sw.

Fig. 6. (Etter Nordhagen 1970).

Brunskjene

område.

Schoenus ferrugineus L. B ru n s k j e n e.
a = småaks; dekkskjell fjernet så børstene ses ( 8/1).
små.aks ( 1/1), c = nøttfrukt med børster, d = do. uten borster (
(1/,).

b

=

Fig. 7. (Etter Nordhagen 1970).

(Schoenus ferrugineus) er en annen plante fra samme
Det er et halvgras som vokser i store, tette tuer,

prinært på kalkrik myr.

I Lid (1974) er følgende østlandske

lokaliteter oppført: Aker, Østre Toten, Modum, Nedre Eiker,
Skoger.

Lokaliteten i Flesberg kommer altså i tillegg.

Se fig. 7.
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Engmarihand

-

(Dactylorhiza incarnata) er en orkide som tidligere

vokste på Glomsmyr ved Lauvnesvatn.

Den er nå sannsynligvis

forsvunnet fra området pga. grøfting

(jfr. Wischmann pers.medd.).

Ant.arter
n1
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Plantegeografisk
V

S
S

Ø

F

s

s
fordeling
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element
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= Fjellplanter

ø
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-
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Artsliste

- Horgas
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nedbrfelt.

Krysslistelokaliteter:
l. Vestsida
av Lauvnesvatn
(ca.
370 m o.h.)
2. Horga fra Horgstervatnet
ned til
Soneren
3. Nedre og vre
Aurhlen
(ca.
310 m o.h.)
4. Samleliste
- nordre
berørte
områder
5. Lkmyran
s/ Lauvnesvatn
(ca.
370 m o.h.)
6. Åser bak Halvorseth
(500-656
m o.h.)
7. Omrdet
Lindteigen
- Tekslehogget
(420-718
8. Restgruppe
- div.
andre
lokaliteter
innafor

Karsporeplanter

(seller,

Athyrium
filix-femina
A. distentifolium
Blechnum
spicant
Dryopteris
assimilis
D. dilatata
D. f i lix-mas
Equisetum
arvense
E. fluviatile
E. palustre
E. pratense
E. sylvaticum
Gymnocarpium
dryopteria
Icoetes
lacustris
I. echinospora
Ly sopodium
annotinum
L. clavatum
L. inundatum
L. selago
Matteuccia
struthiopteris
Polypodium
vulgare
Pteridium
aquilinum
Selaginella
selaginoides
Thelypteris
phegopteris

Trer,

bregner,

kr&kefotpZanter)

Skogburkne
fjellburkne
bjonnkam
sauetelg
geittelg
ormetelg
åkersnelle
elvesnelle
myrsnelle
engsnelle
skogsnelle
fugletelg
stivt
brasmegras
mjukt brasmegras
stiv
krakefot
mjuk kråkefot
myrkråkefot
lusegras
strutseveng
sisselrot
einstape
dvergjamne
hengeving

busker

Acer platanoides
Alnus incana
Betula
nana
B. pubescens
B. verrucosa
Corylus
avellana
Daphne mezereum
Juniperus
communis
Myrica
gale
Picea
abies
Pinus
sylvestris
Populus
tremula
Prunus
padus
Rhamnus frangula
Rubus idaeus

lonn
gråor
dvergbjork
vanlig
bjork
hengebj rk
hassel
tysbast
einer
pors
gran
furu
osp
hegg
trollhegg
bringebær

1

(103-308

m o.h.)

m o.h.)
nedbørfeltet

2
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4

5

6

X

X

X

X
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F
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S alix aurita

caprea
cinerea
,'c' glauca
hastata
lapponum
nigircans
pentandra
£. phylicifolia
repens
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Viburnum opulus
c'

.'
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•
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•
•
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1

ørevier
selje
gråselje
slvvier
bleikvier
lappvier
svartvier
istervier
grnnvier
krypvier
raudhyll
rogn
krossved
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lung
lndromeda polyfolia
F. uva-ursi
Calluna vulgaris
mpet rum coll.
oxycoccus coll.
Vaccinium myrtillus
V. ulgiginosum
v. vitis-idaea

kvitlyng
mj lber
røsslyng
krekling
tranebær
blåbær
blokkebær
tyttebær

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CraS og ha lvgras
lgrostis canina
stolonifera
l.
l.
tenuis
1nthoxant hum odoratum
'arex brunnescens
c:. buxbaumii
C:. canescens
c. chordorrhiza
e. digitata
c. dioica
C. echinata
c:. flava
e. juncella
c:. lasiocarpa
C. leporina
c:. limosa
c.. livida
c. loliacea
magellanica
C. nigra
C. oederi
C. pallescens
C. panicea
C:. pauciflora
c. pilulifera
c. rostrata
C. tumidicarpa
c. vaginata
Calamagrostis arundinacea
Cc. canescens

••

hunde kvein
krypkvein
engkvein
gulaks
seter starr
klubbestarr
gråstarr
strengstarr
finger starr
tvebo starr
stjernestarr
gulstarr
stolpestarr
trådstarr
hare starr
dystarr
blystarr
nubbe starr
frynse starr
slåttestarr
beitestarr
bleikstarr
korn starr
sveltstarr
bråtestarr
flaske starr
grøn starr
slire starr
snerprrkvein
vassrrkvein
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1

c. epigeios
c. purpurea

Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
D. flexuosa
Elytrigia repens
Eriophorum angustifolium
E. latifolium
E. vaginatum
Festuca ovina
F. rubra
Glyceria fluitans
Hierochlo€ odorata
Juncus alpinus
J. articulatus
J. bufonius
J. bulbosus
J. conglomeratus
J. effusus
J. filiformis
J. trifidus
J. stygius
Luzula miltiflora
L. pilosa
L. sudetica
Melica nutans
Milium effusum
Molinia caerulea
Nardus stricta
Phleum commutatum
P. pratense
Phragmites communis
Poa annua
P. nemoralis
P. pratensis
Rhynchospora alba
R. fusca
Roegneria canina
Seirpus caespitosus
s. hudsonianus
Schoenus ferraineus

bergrrkvein
skogrørkvein
hundegras
slvbunke
smyle
kveke
duskull
breiull
torvull
sauesvingel
rdsvingel
mannas@tgras
marigras
skogsiv
ryllsiv
paddesiv
krypsiv
knappsiv
lyssiv
trådsiv
rabbesiv
nykke siv
engfrytle
hrfrytle
myrfrytle
hengeaks
my skegras
blåtopp
finnskjegg
fjell timotei
timotei
takrør
tunrapp
lundrapp
engrapp
kvitmyrak
brunmyrak
hundekveke
bjnnskjegg
sveltull
brunskjene
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Aconitum septentrionale
Anchiellea millefolium
A. ptarmica
Actaea spicata
Ajuga pyramidalis
Alchemilla alpina
A. coll.
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Antennaria dioica

tyrihjelm
ryllik
nyseryllik
trollbær
jonsokkoll
fjellmar ikåpe
marikåpe-arter
kvitveis
slake
vanlig kattefot

8

X

X
X

X

X

X

X
X

X
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-----

burot
2rtemi.siavulgaris
stakekarse
arbarea stricta
vinterkarse
vulgaris
soleihov
Caltha palustris
blåklokke
Campanula rotundifolia
ugrasklokke
C. rapunculoidea
gjetertaske
Capsella bursa-pastoris
karve
'arum carvi
vanlig arve
c. fontanum
Chamaenerion angustifolium gjeitrams
meldestokk
Chenopodium album
Chrysanthemum leuchantemum prestekrage
åkertistel
Cirsium arvense
c. heterophyllum
kvitbladtistel
c. palustre
myrtistel
Comarum palustre
myrhatt
Convallaria majalis
liljekonvall
suecica
skrubbær
'ornus
sumphaukeskjegg
'repis paludosa
Ivactylorhizafuchsii
skogmarihand
I. mculata
flekkmarihand
Lvroseraanglica
smalsoldogg
intermedia
dikesoldogg
I». rotundifolia
rundsoldogg
uphrasia stricta
vanlig yentrst
mjpdurt
ilipendula ulrnaria
I'ragaria vesca
markjordbær
Galeopsis bifida
vrangdå
C. tetrahit
kvassdå
Galium sparine
klengemaure
G. boreale
kvitmaure
G. palustre
myrmaure
sumpmaure
G. uliginosum
G. verum
gulmaure
Geranium bohemicum
bråtestorknebb
G. robertianum
stankstorkenebb
G. sylvaticum
skogstorkenebb
Geum rivale
enghurnleblom
myggblom
llamrnarbya
paludosa
Jlepatica nobilis
blåveis
svever
IIieraciumspp.
H. urnbellaturn
skjermsveve
Hypericum maculatum
firkantperikum
Lactuca alpina
turt
Jathyrus montanus
knollerteknapp
pratensis
gulskolm
).
vårerteknapp
vernus
l,eontondom autumnalis
f¢lblom
Linnaea borealis
linnea
Lobelia dortmanna
botnegras
Lotus corniculatus
tiriltunge
Iysimachia thyrsiflora
gulldusk
liai
anthemum bifoliurn
maiblom
Matricaria inodora
balderbrå
It. matricarioides
tunbalderbrå
Melampyrum pratense
stormarimjelle
11. sylvaticurn
småmarimjelle
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Melandrium rubrum
Mentha arvensis
Menyanthes trivoliata
Moehringia trinervia
Moneses uniflora
Myosotis arvensis
Myriophyllum alterniflorum
Narthecium ossifragum
Nuphar lutea
Nymphaea alba (s.l.)
Orthilia secunda
Oxalis acetocella
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Pedicularis palustris
Peucedanum palustre
Pinguicula vulgaris
Plantago major
Polygonatum verticullatum
Polygonum aviculare
P. lapatifolium
P. tomentosum
P. viviparum
Potamogeton alpinus
P. gramineus
P. pusillus
Potentilla erecta
P. norvegica
Prunella vulgaris
Pyrola minor
Ranunculus acris
R. auricomus
R. repens
R. reptans
Rubus chamaemorus
R. saxatilis
Rurnex acetosa
R. acetosella
R. longifoli us
Sagina procumbens
Saussurea alpina
Scheuchzeria palustris
Scutellaria galericulata
Sedum annum
Solidago virgaurea
Sparganium angustifolium
Spergula arvensis
Stellaria graminea
s. longifolia
Subularia aquatica
Succisa pratensis
Taraxacum spp.
Trientalis europaea

raud jonsokblom
åkermynte
bukkeblad
maurarve
olavsstake
akerminneblom
tusenblad
rome
gul nkkerose
hvit nkkerose
nikkevintergrnn
gaukesyre
firblad
jåblom
vanlig myrklegg
mjlkerot
tettegras
groblad
kranskonvall
tungras
rdt hnsegras
grint hnsegras
harerug
rusttjnnaks
grastjnnaks
smatjnnaks
tepperot
norsk mura
blåkoll
perlevintergrønn
engsoleie
nyresaleie
krypsoleie
evjesoleie
molte
teiebær
engsyre
småsyre
hymole
tunarve
fjell tistel
sivblom
skjoldbærer
småbergknapp
gullris
flotgras
linbendel
grasstjerneblom
rustjerneblom
sylblad
blåknapp
løvetann-arter
skogstjerne
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1
Trifolium medium
T. pratense
T. repens
Trollius europaens
Tussilago farfara
Urtica dioica
Utricularia intermedia
u. ochroleuca
u. minor
Valeriana sambucifolia
Veronica chamaedrys
v. officinalis
v. scutellata
Vicia cracca
v. sylvatica
Viola canina
v. epipsila
v.palustris
v. riviniana
V. tricolor
Viscaria vulgaris

skogkldver
raudklover
kvitklver
ballblom
hestehov
stornesle
gytjeblærerot
mellomblærerot
småblærerot
vendelrot
tveskjeggveronika
legeveronika
veikveronika
fuglevikke
skogvikke
engfiol
stor myrfiol
my rfiol
skogfiol
stemorsblom
tjæreblom

2

3

4

5

6

7

3

X
Xx

ø

X

X

Xx

X

X

Xx

X
X
X

X

Xx

X
X
X

X

X

X
X

X

(S)

X
X
X
X

X

X

X

X

s

X

X

X

X

X

- 26 -

5. VEGETASJONSBESKRIVELSE
En generell presentasjon av vegetasjonstypene

gis i kap. 5,

mens ulike delområder er nærmere behandlet i kap. 6.

5.1. SkogstYper
5.1.1.

Fastmarksskog

Røsslyngfuruskog

og lavfuruskog

innafor nedbørfeltet,
Lavfuruskog

er vanligste vegetasjonstyper

særlig i nordlige områder.

forekommer på grunnlendt mark, ofte med flekker

av bart fjell, gjerne på høyder i terrenget.
som lys

og grå

med krekling

reinlav

Reinlavarter

dominerer i feltsjiktet, ofte sammen

og sigdmoser.

På dypere jordsmonn overtar rossungfuruskog.
inneholder et tjukt, seigt råhumussjikt.

Jordsmonnet
Små skjørtegraner

er vanlig i busk- og tresjiktet, det samme er bjørk.
dominerer i feltsjiktet.
forekommer.

Krekling

er også vanlig.

vokser særlig i tilknytning til sedi-

mentære avsetninger i skrånende terreng.
en overgangstype mellom osslungfuruskog
med arter fra begge skogstypene.
bl&ber,

viktigste treslag.
tytteber,

div. sigdmoser.

Blåbær

I hoyereliggende omr&der vokser dvergbj0rk.

Beyng-barblandingsskog

var furu

Røsslyng

blokkeber,

Vegetasjonen utgjør
og bl&bergranskog,

I det undersøkte området

I undervegetasjonen
skogstjerne,

inngår bl.a.

etasjemose,

furumnose,

Denne skogen utgjør vanligste vegetasjonstype

i de lavereliggende områdene.

-
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Blåbærgranskog forekommer først og fremst nederst mot dalbunnen i lisidene.
Soneren.

Størst forekomst finner en i åssida ned mot

I undervegetasjonen

dominerer blåbær.

Tyttebær, smyle,

hårfrytle, maiblom, skogstjerne, etasiemose (Hylocomnium
splendens) og sigdmosearter (Dicranum spp.) forekommer ofte.
Rikere granskogsutforminger,

med lågurt-preg fra arter som

gaukesyre, kvitveis og engkvein forekommer bl.a. orkring Horgsætervatnet.

5.1.2.

Sumpskog

Furumyrskog danner en åpen skog med forkrøplede furuer og endel
bjørk på ei matte av torvmosearter.

Denne sumpskogen kan danne

relativt store bestander pa torvdekte flater i furuskogsomrAder
og rundt dystrofe skogstjern, bl.a. langs øvre deler av Skjelåa.
Endel av artsinventaret finner en igjen i de fattigste myrtypene.
Vanlige arter er rosslung, kekling,

blokkebe,

torvull, molte,

furumose (Pleruozium schreberi), filtsigd (Dicranum rugosum),
usttorvmose

(Sphagnum fuscum).

inngr

i hoyereliggende omrader - dvergbjork.

pors,

I omr&der under ca. 400

m o.h.

Forskjellige utforminger av gråorsumpskoger forekommer innafor
de undersøkte delene av nedbørfeltet langs myr-, vann- og elvekanter:
Vanligst er en fattig blåtopp-gråor-utforming som danner kantsone foran fastmarkskogen langs store deler av elvestrekningene.
Vegetasjonen er relativt artsfattig.

tepperot, gullris, myrfiol.

Pors

Her inngår urter som

og vierarter forekommer i busk-

sjiktet, mens bjørk oq spredte furuer danner tresjiktet sammen
med gr&or.
Adskillig

mindre alminnelig er en pråor-isterviersumpskog.

Den vokser på steder med bevegelig, oksygenrikt og relativt
næringsholdig vann, langs bekker og forsenkninger i terrenget.

-
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Denne vegetasjonen er kun funnet i tilknytning til Horga, langs
nedre del av bekken fra Langetjern.
i tresjiktet, svartvier
dessuten istervier

og gråselje

og selje.

myrmaure,

i busksjiktet.

Mjødurt

sjiktet, ellers kan nevnes gulldusk,
vassorkvein,

Gråor dominerer

@kem&ne,

Her vokser

dominerer flekkvis feltmyrhatt,

myrfiol,

skog-

og

skjoldberer.

Gråor-hepgeskog

er en mer utbredt vegetasjonstype,

næringskrevende

substrat knytta til flommark i dalbunnen.

serlig på
Den

vokser i forsenkninger på V-sida av Lauvnesvatn og langs store
Tresjiktet består av gråor, bjørk

deler av Horga.

og osp.

Den

har et tett busk- og feltsjikt, med en variabel undervegetasjon.
Arter som forekommer er hegg,
selje,

svartvier,

orevier

a@or,

roan,

0sp,

trollhegg,

gr%-

og pors i busksjiktet, diverse hg-

stauder og relativt næringskrevende gras- og halvgrasarter i
feltsjiktet.

5.2. Myr
Myrene har ofte en heterogen sammensetning der mange forskjellige plantesamfunn opptrer innafor et lite område.

Det er van-

lig å gruppere myrsamfunnene etter 3 økologiske gradienter:
tue - løsbunn, myrflate - myrkant og fattig - rik.

Her er

myrene ordnet på grunnlag av den siste gradienten, jfr. bl.a.
Hesjedahl

(1973).

Vanligvis vil imidlertid mindre deler av

myra også inneholde rikere eller fattigere partier enn hovedgruppa den plasseres under.
I tillegg kan myrene deles inn etter deres form og plassering i
terrenget

(Moen

&

Pedersen 1981).

og svakt hellende bakkemyr

I Horgavassdraget er flatmyr

(helling 4-6°) de vanligste terreng-

formene.
Overgangen mellom tresatte myrtyper og sumpskoger er glidende.
Tresatte myrområder i forsenkninger i et skogsområde vil her ofte
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karakteriseres
Skjela.

som en sumpskog, for eksempel furumyrskogen ved

Tresatte myrkanter rundt åpne myrflater omkring vatn

og tjern betegnes derimot som myr i denne rapporten.
Regnvannsmyr

(ombrotrof myr) er den fattigste myrtypen vi har.

I Horgavassdraget dekker de kun små arealer i form av tuer i
veksling med fattig jordvannspåvirket fastmattemyr.
kommer oftest med spredte .furuer
og ristuer av røsslyng,

molte,

400 m o.h.: dvergbjok),
Fattigmyr

og bjørk
blokkebær

De fore-

i busk- eller tresjikt,
og pors

(eller over

med fattige torvmoser i bunn.

og mellommyr

er ofte vanskelig

skille fra hverandre,

da artsinnholdet for en stor del er det samme, mens gruppene
skilles på forekomst av enkelte, mer næringskrevende arter i
mellommyr.

Ofte vil en på ei myrflate finne de fattigste utform-

ingene mot midten på ei flatmyr eller øverst på ei bakkemyr,
og mer mellomrik myr mot kanten eller nederst på

yra.

arter er bjonnskjegg,

tepperot,

rosslyng,

torvulZ,

I de nedre, svakt rikere delene kommer i tillegg arter

trådsiv.

som solvvier,
hatt,

bl@topp,

Felles

myrfiol,

lappvier,

gstarr,

sl@ttestarr,

flaskestar,

myr-

mi@lkerot.

I nedbørfeltet er det i forbindelse med myrvegetasjon langs
vatn og elver vanlig å se at bjonnskjega

dominerer med en arts-

fattig vegetasjon øverst og lengst vekk fra elva, mens blåtopp
overtar dominansen i det flomvannsoåvirkede området.
ogs

artsrikdommen, bl.a. med strre

Her øker

innslag av mellommyr-arter.
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5.3. Ve etas'on ved o
5.3.1.

Elvekantveaetas

i elver oa vatn
jon

Vegetasjonen som behandles her knyttes i fagterminologien først
og fremst til geolittoralen, dvs. den delen av elvekanten som
ligger mellom høyeste vårflomgrense og laveste sommervannkant.
I Horgas nedbørfelt vil en grov klassifisering kunne gi følgende
hovedtyper av elvekant og elvekantvegetasjon:
Elvelop

over

bat

fjell

og grove

blokker

Vanligst i forbindelse med fosser oa stryk.

Vegetasjonsfritt

elvefar, eventuelt med spredt, artsfattig mosevegetasjon.
omgitt av til dels vegetasjonsfritt
røsslyng.furuskog

Ofte

svaberg, eventuelt lav-

på skrint jordsmonn.

eller

Forekommer bl.a. ved elva

mellom Grunntjern og Øynesvatn, og nedenfor Mjovatn i Skjelåa.
Elveløp

over fjell

med stein

og finsedimenter

Vanlig i forbindelse med roligere løp.
røtter og motstandsdyktighet
slak elvekant.
dannes.

mot erosjon.

ytterst

fukteng

med arter som bl&topp,

myriol

i sona innafor.

Elvelop

Gir bra feste for
Bred flomsone med

Velutviklet vannvegetasjon

Sumpveaetasjon

vegetasjon.

(organisk eller mineraljord)

(se eget avsnitt) kan

(se eget avsnitt).
solvbunke,

Blåtoppteppeot,

starrater,

Ofte kantskog innerst, med sumpskogs-

Vanlig i samtlige elver.

p@ finsedimentert

materiale

I forbindelse med sakteflytende vann, i bakevjer og rolige
høler.

Erosjonsutsatt.

sving av elva.
med levermoser.

Ofte med bratt erosjonsskrent i ytter-

Skrenten er gjerne vegetasjonsls

eller bevokst

Forekommer langs hølene i Gryteelva.

Langs

rolige, rette strekninger akkumuleres finsedimentert materiale,
og lange strandsoner dannes, med sumpvegetasjon

i vannkanten og

gradvis overgang til fuktengspreget kantvegetasjon innafor.
Slike saneringer fins bl.a. ved Aurhlene.

Lignende vegetasjon

vokser langs beskyttede strender i de lavereliggende innsjøene.
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5.3.2.

Sumpvegetasjon

Sumpvegetasjon

rommer både arter som primært

i vann, og arter som foretrekker

vokser med røttene

høy grunnvannstand,

men som

tåler tørke i større deler av vekstsesongen.
Langs strendene
Flaskestarr

i Horgavassdraget

dominerer

elvesnelle

hogstarrsump.

og kan være enerådende,

men

kan også opptre som dominanter.

tr@dsiv,

arter forovrig:

5.3.

vanligvis,

og trådstarr

fattig

dominerer

myrhatt,

bukkeblad,

guldusk,

Vanlige
fredlos.

Vannvegetasjon

.3.

I Horgavassdraget
Samfunn

av

kan vannvegetasjonen

kortskuddspZanter.

arter som indikerer
Forekommer

grovt deles i tre:

Rosettplanter.

næringsfattige

forhold

vokse ned til 5-6 meter under optimale
nå £insedimentert

arter: botnegras,

Vanlige

(Rrslett

1980, 1983).

vatn som botnegras-brasmegrassamfunn.

i samtlige

individtetthet

Konkurransesvake

lysforhold.

substrat

krypsiv,

stivt

Kan
størst

og grunne lokaliteter.
og mjukt

basmegas,

sylblad.
Samfunn

med

flytebladsplanter:

i næringsfattige
innsjøer.

rose,

arter foretrekker

sediment; mens smalbladete

strømmende vatn.
mellom

vatn og av langskuddsplanter

Bredbladete

løst organisk

Økt innslag av kortskuddsplanter

Flotgras

Horgsætervatn
sammen med

vanligste

og Halvorseth

botnegras,

krypsiv,

i næringsrike

stillestående

vatn, med

arter også trives i

art.

På rikere lokaliteter

inngår også
tusenblad,

hvit

og gul

mellom-

nøkke-

og

sm@blereot.
Samfunn

av

Zanaskuddsplanter:

lokaliteter.

Forekommer

form av tusenblad-samfunn.
stendig.

vrige

Ofte knyttet

til mer næringsrike

i nedre del av bekk fra Langetjern,
Arten dekker bekken nesten full-

arter: krypsiv,

mellomblrerot,

grasti@nnaks.

i
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5.4. Kulturbetinqet

vegetasjon

Sl&tt- og beitep&virket
ning til gardsbruk

eng.

vegetasjon

og beitemark,

Kulturspredte

forekommer sarlig

primært

Denne vegetasjonstypen

under endring

pga. endrede

bruksformer.

Endel av bl&toppmyrene

vært nyttet til slikt bruk.

Den mest artsrike

floraen

forekommer
Nitrofil

fant vi i tilknytnig

ved Horgesætervatnet.

i grøftekanten

vegetasjon

særegen vegetasjon

til uarassamfunnet

Endel av den samume floraen

langs veiene

i forbindelse

og sløke fore-

er i dag sannsynligvis

har sannsynligvis

nær grustaket

tilknyt-

i form av blåtoppfu.kt-

arter som lyssiv, blåknapp

kommer ofte.

i

i 01:trådet.

med hugstflater danner en

med innslag av bringebær, mjødurt og geite-

rams.
Kloakkutslipp er antakelig
grønnalger

årsak til et lokalt algeoppslag

i elva ved Halvorset.

med
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6. LOKALITETSBESKRIVELSE
6.1. De nedre berørte vatna
€.1.1.

Lau»nesvatnet

Vatnet er omgitt av bratte åser i nord og øst, og flatere
partier rundt sørligste del og i vest.
Røsslyngfuruskog

dorni.nererpå de flate partiene, eventuelt med

Økt innslag av lys- og grå reinlav oå toppene.
blandingskog er vanlig i nord og øst.

Bærlyngbar-

Blåbærgranskog forekommer

ofte nederst i slike lier, på tjukkere lag av løsmasser.
skogstyper, med gråor-heggeskog,

Rikere

forekommer omkring elveoset ved

Evjua og i forsenkninge= på østsida av vatnet.
Store myromrader ekker
bl.a. Lkmyran,

terrenget omkring Srvatnet.

et ode

so

er underskt

Her ligger

av Edd Magne

Torbergsen i focbindelse med den norske myrreservatplanen
(Torbergsen 1980).
Lkmyran

klassifiseres

som ei verneverdig myr av lokal interesse.

Myrområdet krysses av to bilveier.

Nordre del av Lkmyran

drenerer mot Lauvnesvatnet.
Flatmyr og svakt hellende bakkemyr dominerer.
hovedsakelig

fattig - intermediær, men rikere innslag forekommer,

primært langs
myrområdet.
bl&%knapp,

Vegetasjonen er

nordlige del og langs bekkedråg som krysser
Myra har et suboseanisk innslag av pors, skrubbær,

kvitmurak

og fagetovmose.

er nordlig/alpine arter.

Dvergbjork

og rustorvmose

Forøvrig finner en her fine gradienter

mellom fast- og mykmatter og mellom regnvannsernært og jordvannsernærte partier.
området.

Tørr furuskog av røsslyng-typen omgir

(m)

1,0

!;
0,0

7

---- ----- ---

0

røsslyng
molte
tyttebær
kvitlyng
pors
trådsiv
slåttestarr
cf. vasstorvmose
grasmose
tranebær
vassklomose
vortetorvmose
kvasstarr
flaskestarr
kvit nøkkerose

Calluna vulgaris
Rubus chamaemrus
Vacciniumvitis-idaea
Andromeda polyfolia
Myrica gale
Juncus filiformis
Carex nigra
Sphagnumcf.cusoidatum
Calliergonstrarineum
Oxycoccusquadripetalus
Drepanocladusfluitans
Sphagnumpapillosum
Carex lasiocarpa
C. rostrata

Nymphaea alba

_)

5

4

iii.'-

7

'

-

II
1

14

U

2.

I
2

L'

meter

3

--• --

1111

-- --- -• -

--

N

-- -- --

Fig. 9. Transekt som viser saneringen myr - sump i søltjern, Lauvnesvatn.
Dekningsgrad angitt etter Hult-Sernanders dekningsskala.

?

4

-

ta

-
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Finn Wischmann

har også inventert

arter her, bl.a. blystarr,

rekke interessante

tyrihjelm,

starr,

muggblom

gjerne til ekstremrik
Interessant
myr i st
avsnørt
består

fra Lauvnesvatn

bekken

Sltjernet

dels ved hjelp av flytetorv

av tykke lag med dy.

Særlig mot fastlandet
danner

som omkranser
Substratet
finner en

fine saneringer,

til
med

av en eller noen få arter som

utover mot vannkanten,

se fig. 9.

er i dag sterkt forstyrret

ligere har det imidlertid

fra Gloms-

som gradvis endrer karakter

Vegetasjonen

flater som er totalt dominert

Selve Glomsmyr

art knyttes

er i dag

Torva holdes på plass av holmene utafor.

hverandre

nubbe-

Sistnevnte

finner en også omkring

ut i Sltjernet.

fattig hgstarrsump.

hand

nykkesiv,

og bunskjene.

brede belter med gjengroingsmyr

avloser

og funnet en

myr.

vegetasjon

som munner

tjernet.

dette området

pga. grfting.

vært registrert

orkidearten

Tid-

engmari-

på denne myra.

Lauvnesvatn

er såpass stort at vind- og bølgeerosjon

sump- og vannvegetasjonen.
på egnet substrat

Slik vegetasjon

i forbindelse

med grunne,

bl.a. store deler av sørvatnet,

i Pøllvika

6.1.2.

omking

Planlagte

Det planlagte

magasinom&der
magasinområdet

vatnet og Horgsetervatnet.
senkningen

omfatter

finnes derfor primært
beskytta

viker,

og ved Evjua.

Hogsetervatnet
Grimesundvatnet,

Vatna er langsmale,

som er oppstått

begrenser

i forbindelse

Horge-

og ligger i for-

med en N - S-gående

forkastning.
Lav- og rsslyngfuruskog
er vanligste
av tjukkere
hogst.

og barblandingsskog

vegetasjonstyper.
1¢smasselag

Blåbærgranskog

Berggrunnen

er imidlertid

som gir god skogsbonitet

dekket

og aktiv flate-

finner en særlig i nedre del av Horgseter-

vatn og vest for Grimesundsvatnet.
lågurtpreg

med furudominans

fra urter og gras.

Enkelte

steder her også med

-
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Større myrområder er først og fremst knyttet til tangen mellom
Mjovatnet, Grimesundsvatnet

og Brandbutjern, mest som furumyr-

skog med fattig myrvegetasjon.
Terrenget faller generelt relativt bratt ned i innsjøene.
Substratet er grov stein og blokkmark.

Vannvegetasjonen er

derfor sannsynligvis sparsomt utviklet.
I forbindelse med utløp fra bekker og elver er det imidlertid
lagt opp endel løsmasse som gir gode voksebetingelser
analysa Kartblad 1816/155).
Gryteoset.

(Konsekvens-

Vannvegetasjonen er kun undersøkt i

Substratet her består av grov stein, sand og dy.

Vegetasjonen preges av en blanding av undervannsvegetasjon
(botngras,

flytebladplanter
elvesnelle,

flotgas

kanten er flaskestar
her, mens elvesnelle

6.2. De h
6.2.1.

mjukt

og gul

basmegas,

nøkkerose

mellomblererot,

er vanlige).

flekkvis dominant.

og

Krypsiv

I strandvokser også

forekommer spredt uti vannet.

erelig ende berørte vatna

Grunntjern

Blåbærgranskog preger de bratte skråningene på vestsida av
vatnet.

Forøvrig domineres landskapet av åpen lav-·og røsslyng-

furuskog, med fattige bjnnskjegg-myrer

i lavere deler av

terrenget.
Grunntjern har store grunne partier.

Undersøkte lokaliteter

hadde i strandsonen små bestand med fattig høgstarrsurnp.

På

substrat av dy, grus og blokkmark vokste dessuten velutviklede
botnegras-brasmegras-samfunn.

Vegetasjonen dannet fine soner-

inger, se fig. 10.

-

0

Flaskestarr

Carex

Elvesnelle
Botngras
Krypsiv

Equisetum fluviatil
Lobelia dortrnanna
Juncus bulbosus

Pjukt

Isotetes

brasmegras

Stivt brasmegras
Flotgras

rostrata

echirx:>spora

I.
lacustris
Sparagnium angustifolium

0.5

1.0

1.5

dyp
2,0 (m)

-

6.2.2.
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gnevatn

Bratte svaberg, eventuelt med svært åpen lav- og rsslyngfuruskog og endel ospe-oppslag preger hele østsida av vantet.

På

vestsida ligger flaterepartier med fattig- og mellommyr, ofte
med vierbord mot vannkanten.

Andre steder går myra gradvis over

i fattig hgstarr-sump.
Glisne botnegras-brasmegrassamfunn og flytebladsamfunn ble
observert primært i tilknytning til grunne partier i nordvest
og midtre deler av vatnet (Kartblad 1816/162-3).

Substrat på

undersøkte lokaliteter: stein, grus, sand.

6.2.3.

Grutevatnet

Glissen furuskog omgir vatnet i øst og søndre deler av vestsida.
Fattig til mellommyr dekker de flatere områdene i nord, ofte med

if

vierarter mot vannkanten.
De nordlige delene av vatnet, utenfor myrstrekningene, er i
følge kartblad 1816/161 grunne områder som faller innenfor planlagt reguleringssone.
utløp.

Det samme gjelder omkring Gryteelvas

Substratet på undersøkte lokaliteter i vatnet besto av

grove blokker og dy.

Alle vannplantesamfunn var representert i

moderate mengder, fattig høgstarrsump primært utenfor myrflatene.

6.3. Berørte elvestreknin er
€.3.1.

Skiel&a

Elva faller ca. 65 mover

en ca. 3,5 km lang strekning.

Den

passerer gjennom Mjovatn og de rolige lonene ved øvre og nedre
Aurholen.

Ellers går den i mer eller mindre strykpartier, for

det meste gjennom røsslyngfuruskog og bærlyngbarblandingsskog
med endel gran.
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Velutviklede elvekantsoneringer forekommer, særlig mellom
Lauvnesvatn og Mjovatn, med en velutviklet bord av fuktengpreget
vegetasjon med blåtopp-dominans ytterst og Økende innslag av artsfattig gråorskog innafor, foran den ordinære skogsvegetasjonen.
I øvre enden av Mjovatn ligger ei stor, velutviklet blåtoppmyr,
med arter som kvitmyrark,

brunmyrak,

b%knapp,

mjolkerot.

Utenfor myra vokser en stor elvesnellebestand.
Nedenfor Mjovatn går elva i strykpartier over bart fjell
omkranset av tørr furuskog.
Rundt begge Aurhlene

Utpreget elvekantvegetasjon mangler.

forekommer store mellomrike myrflater.

I den stilleflytende elva på dy-bunn vokser sumparter som
elvesnele,

krypsiv,

flaskestarr

og tr&dstar.

spredte forekomster med elvesnelle,

Utenfor vokser

sammen med flotgras.

På elvekanten innafor vokser en sterkt flomvannspåvirket myr
med blåtopp-dominans og mye pors.
konstarr,
jamne,

kvitmyak,
mjodut,

Arter som inngar: myrfiol,

brunmyrak,

bl&knapp,

sveltul,

sveltstarr,

dverg-

nykkesiv.

Terrenget rundt AurhØlene er sterkt preget av flatehogst.

6.3.2.

Elvestrekningene

mellom

Grunntjern,

gnevatn

Fra Grunntjern faller elva jevnt ca. 65 mover
Ribbe.

og Grutevatnet

1 km ned til

Den går i stryk over bratte, tildels nakne svaberg,

omgitt av svært glissen furuskog.

Ribbe er et skogstjern omgitt

av bjØnnskjegg-myrer, furuskog og med barblandingsskog på
gunstigere lokaliteter.
Fra Ribbe faller elva ytterligere et lite stykke via Moslontjern
til Haukelitjern og Grytevatn.
gjennom bjrke-

Siste strekningen går dels

og viervokste blåtoppmyrer.

-

6. 3.3.

39 -

Gryteelva

Fra den gamle fløtningsdammen ved Grytevatn renner Gryteelva
gjennom bærlyng-barblandingsskog

Elva faller ca. 100 mover

Gryteosen og Grimesundsvatn.
strekning på ca. 4 km.
blokkmark.

og blåbærgranskog ned til
en

Øvre del renner dels over svaberg og

Løpet er for en stor del vegetasjonsfritt, med unntak

av spredte moseforekomster.
Lenger nede renner elva roligere gjennom mer heterogent substrat,
med stein og grus i løpet.

Her finner vi en klart avsatt elve-

kantsone med blåtoppbord ytterst og lenger inn: fattig gråorkantskog med einer.
Store deler renner imidlertid gjennom flate strekninger med
utvidelser i elveløpet, dels over finsedimentert materiale.
fukteng som
Ved disse hdlene fins partier med bltoppdominert
i yttersving avgrenses mot elva av en bratt erosjonsskrent,
jfr. avsnittet om elvekantvegetasjon
flomvannspåvirkede

i kapitlet foran.

Større

myrer av mellommyr-typen omgir hølene, i

veksling med blåbærgranskog.
Hlene

inneholder mye vannvegetasjon med dominans av flotgras

og botngras.
Stabile elverer

er også utviklet her.

vegetasjon av blåtopp

De inneholder en sluttet

i feltsjiktet og bjrke-

og gråor-oppslag

i busk- og tresjiktet.

6.3.4.

Hoga

Horga faller ca. 200 m over 4 km, fra Horgsetervatnet til Soneren.
Bortsett fra de øvre partiene ned til fossen nedenfor Halvorset
går elva i jevne stryk over svaberg og blokkmark.

Elvekantvege-

tasjonen er for det meste ensartet, med en bord av blåtoppfukteng
ytterst og forskjellige utforminger av gråorkantskog innafor.

-
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Vegetasjonen rundt består for en stor del av blåbærgranskog,
eventuelt med barblandingspreg

på mer eksponerte steder.

Øvre del skiller seg ut artsmessig som nedbørfeltets artsrikeste område, noe som sannsynligvis bl.a. har sammenheng med
de geologiske forholdene - med mer næringsrike breksje-bergarter
og relativt store sedimentære avsetninger.
en frodig gråor-isterviersumpskog
fra Langetjern.

Her forekommer bl.a.

langs bekken som renner ut

Dessuten vokser i elva tette vannplantebestander,

med noe rikere langstarrsump i elvekanten, flytebladssamfunn og
undervannsvegetasjon,
I

bl.a. store bestander med tusenblad.

forbindelse med Horgas samlop med Tverr&a er det lagt opp ei

elveøyr av steinblokker.

Den er for det meste vegetasjonsfri,

men spredte tuer av blåtopp og sølvbunke forekommer.
Nedre del av Horga krysser marin grense.
stri, og blokkmark dominerer elveløpet.
klare utslag i vegetasjonen,
rundt synes å Øke.

Elva går her fortsatt
Grensa gir seg ingen

selv om artsinnholdet i barskogen

I tillegg til artene nevnt under blåbær-

granskog, kommer bl.a. storbregnearter som einstape og skogburkne
inn enkelte steder.
De siste hundre meterne før Soneren er Horgas elvekanter delvis
forbygd.

Gråor-isterviersumpskog

danner her kantvegetasjon.

Elvelopet rett ovenfor Soneren er ca. 20 m bredt.

Det gar i

stryk med mye grov stein og grus, og uten nevneverdig vannvegetasjon.

6.3.5. Tverrelva
Tverrelva er en liten sideelv til Horga som renner med relativt
jevnt og bratt fall fram til samlopet.
skog, med bl%ber og ometeg,
langs elvebredden.

Elva renner gjennom gran-

og dels med fattig gr&orkantskog

Løpet er fylt med store blokksteiner, med

enkelte moseforekomster

som eneste vegetasjon.
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6.4. Områder som ikke direkte berøres av utbvq in
Tekslehogget,
vest.

72l m o.h. danner nedbrfeltets

grense mot sr-

Denne fjelltoppen rommer endel interessant klippevege-

tasjon med gunstige lokaliteter for en artsrik, til dels varmekjær vegetasjon i forbindelse med solvendte lesider, bl.a. med
arter som blåveis
v&eteknapp.

(høyest registrerte voksested i Norge) og

-
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7. BOTANISK VERNEVERDI
7.1. Generelt om området
I samband med prosjektet "naturvitenskapelig undersøkelsesarbeid
i de l0-prs vernede vassdrag" har fagbotanikere diskutert seg
fram til kriterier for verneverdi
verdikriterier

(NOU 1983).

Her blir botaniske

definert som aspekter ved flora og vegetasjon som

ansees viktige for faget botanikk.

For nærmere utdyping - se

vedlegg.
Stor vekt er lagt på å bevare et nett av "typevassdrag" for
Med et typevassdrag

regioner av landet.

menes at nedbrfeltet

må inneholde de floristiske elementene, vegetasjonssonene
landskapstypene

som finnes i vedkommende region.

geografisk regioninndeling

av Skandinavia

og

I en natur-

(Nordiske utredninger

1977, 1983) fores Horgas nedb@orfelt til underregione Buskerud og
Opplands barskoger, under Nordlig boreal forfjellsregion.
Terrenget beskrives som platåterreng

i vannskilleområder,

markerte, vide hoveddaler og V-formede sidedaler som faller bratt
nederst mot hoveddalen, men vider seg ut i mykere former i øvre
platå-områder.

Vegetasjonen består av glisne barskoger, ofte

med mye furu, og kende

bjrkeinnslag

mot fjellet.

Under-

regionen rommer også store fattigmyrer og eksentriske høgmyrer
(regnvannsmyr).

I grove trekk synes altså Horgavassdraget typisk

for underregionen.

Klimaet er imidlertid mer suboseanisk enn hva

som er typisk, selv om variasjonen mellom regionens nordlige og
sørligere deler synes å være stor.
Interessant i botanisk sammenheng er imidlertid møtet mellom de
ulike floraelementer.

Her møtes østlige, kontinentale arter,

vestlige oseaniske arter og sørlige varmekjære arter.
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Flesteparten av de planlagt berørte vatna er fra før regulert.
I store deler av midtre og sørlige området drives det aktiv
skogsdrift.
del.

Endel aktiv gårdsdrift forekommer særlig i sørlige

I hele området ligger hytter, og Horgavassdraget er i dag

mye brukt som rekreasjonsområde.
av vassdraget.

Veier går gjennom store deler

Alt i alt må en derfor kunne si at vassdraget

er for berørt til å kunne karakteriseres som representativt for
underregionen slik kravene stilles bl.a. i forbindelse med
nevnte prosjekt.

7.2. Botanisk verdi i enkeltområder
Størst variasjon og mangfold finner en langs Horga fra Horgsetervatn og ned, og i området rundt Lauvnesvatn.

Rivningsbreksjen

som Horga følger gir opphav til relativt næringsrike forhold for
vegetasjonen.
massene her.

I samme retning virker de relativt mektige løsGrunnfjellet som Lauvnesvatnet

og Kongsberg-formasjonens
tivt gode næringsforhold
i floraen:

ligger på (gabbro

båndgneiser) gir også opphav til relafor plantedekket.

Dette lar seg avlese

I fdlge Finn Wischmann, Botanisk Museum, finner en

i disse omrdene

landets stirste forekomst av bl&veis utenfor

det næringsrike Oslo-feltet.
Av de underskte

omradene skiller fdlgende

lokaliteter seg

ut i botanisk sammenheng:
Av særlig stor verdi er sumpvegetasjonen

i øvre del av Horga

fra bekken fra Langetjern og ned til Halvorseth.
holder både vegetasjenstyper

Området inne-

og arter som er sjeldne i nedbør-

feltet.
To myrområder i tilknytning til Lauvnesvatnet, nemlig Lkmyran
i sir og myromrdet

omkring bekkens utlp

myr skiller seg også ut.

i Sdltjern fra Gloms-
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At Lkmyran
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er interessant skyldes flere forhold: fint utviklede

gradienter mellom fast- og mykmatter og mellom ombrotrof og
minerotrof myr.

Stort innslag av suboseaniske arter.

sjeldne arter, bl.a. brunskjene.

Endel

Kjennskap til denne arten som

kun forekommer på noen få lokaliteter på Østlandet ville sannsynligvis Økt myras verneverdi ytterligere i myrreservatplanen
(Torbergsen 1980).
Området omkring søltjern danner også en interessant lokalitet,
omkranset av fine flytetorvmatter og med brede, velutviklede
saneringer fra sump til gjengroingsmyr.
Også myrområdene omkring Aurhdlene inneholder endel interessante
arter.

Her forekommer også velutviklede gradienter.

området er imidlertid forstyrret av flatehogst.

Deler av

-
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KONSEKVENSER AV UTBYGGING

lanene

Kraftverksplanene forutsetter regulering av Lvnesvatn,
tjern, gnevatn,
setervatn.
overfrt

Grunn-

Grytevatn, Grimesundvatn, Horgevatn og Horge-

Skålavatn øverst i Nedalsvassdraget er foreslått

til ytjern.

Med unntak av Grunntjern og Skålavatn har de andre vannene tidligere vrt

regulert, dels i forbindelse med tmmerfltning,

dels i forbindelse med kraftproduksjon.
Tidligere og foreslåtte reguleringshøyder fremgår av tabell 5.
Tabell 5. Tidligere og foreslåtte reguleringshøyder.

Magasin
Lvnesvatn
Horgesetervatn
Horgevatn/
Grimesundvatn
Grytevatn
Øgnevatn
Grunntjern

Reguleringshoyder (m)
Tidligere
Foreslåtte
Hevn.
Totalt
Senkn.
Hevn.
Totalt
Senkn.
1,4
0,4
1,8
1,4
1,15
2,55
1,95
3,7
0
1,95
1,9
5,6
1,85

0
0

0,3

2,1
1,4
uregulert

1,85

2,0

3,6

5,6

2,1
1,4

1,1
2,0
1,5

2,4
1,8
2,5

3,5
3,8
4,0

Kraftverkets hovedinntak vil være ved ny dam som anlegges ca.
325 meter nedstrøms eksisterende dam ved Horgesetervatn.

Fra

inntaket vil vannet bli ført i en 5,5 km lang tunnel til kraftstasjonen ved Soneren.
tunnelen.

Tre bekker vil bli ført inn på drifts-

Fig. 1 viser planlagte reguleringsmagasin med over-

f@rings- og driftstunnel, kraftstasjon m.m.
Kraftverket er beregnet å gi 35 GWh pr. år.

-
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Det er tre sentrale elvestrekninger
Skjel&a

fra Lovnesvatn til Horgevatn

Grutelva
Horga

i vassdraget:

fra Grytevatn til Grimsundvatn
fra Horgesetervatn til Soneren

For Skjel

vil minstevannføringen

om sommeren i en del år være

begrenset til avrenningen fra bekkens nedbørfelt mellom
vannene, med mindre det slippes en viss vannmengde ut av Lvnesvatn.

Vannfiringen om vinteren vil ke.

I Grytelva vil minstevannføringen
verdig fra dagens forhold.
fringen

om sommeren ikke avvike nevne-

Vårflommen vil dempes og vintervann-

vil oke.

Horga vil store deler av året ha avrenning bare fra eget felt
hvis det ikke slippes en viss vannmengde.
flommer vil det

g

I vårflommer og regn-

en del vann i overlop, men stort sett vil

avrenningen bli ført til kraftstasjonen.

Bekkene nedenfor

påslippene ved Langetjern, Svartebekken og Tverråa vil tørrlegges.

8.2. Konsekvenser av utb

in

I dag er ingen av vatna regulert mer enn 2,l m.

Lauvnesvatnet

er primært regulert ved senking, mens resten først og fremst
er regulert gjennom en heving av vannspeilet.
Virkningene av reguleringer er både direkte og indirekte.

De

indirekte effektene som følge av endret vannrytme, grunnvannstand og lokalklima er ofte av langsiktig karakter og vanskelig
å forutsi.

Her er derfor primært lagt vekt på de direkte konse-

kvensene av utbyggingen.
Strand- og vannvegetasjonen

er tilpasset naturlige, årvisse

svingninger i vannstanden.

Et kunstig inngrep i denne rytmen

forstyrrer likevekten, noe som fører til endringer i den eksi-

-

sterende vegetasjon.
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I moderat regulerte innsjøer (opp mot

3-4 m), kan det fortsatt i en viss grad eksistere vannvegetasjon
under LRV.

Imidlertid forstyrres saneringen, flytebladsamfunn

forsvinner, og oftest sitter en igjen med et glissent botnegrasbrasmegrassamfunn.

Ved større reguleringer utarmes vannvege-

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

(Rørslett 1980, 1983).

En fare selv ved moderat

regulering er erosjon i standkanten.
erosionen

mulighet til & arbeide

I magasiner fr

p

tidligere upvirka

nytt substrat og nye topografiske forhold.
dannes, med virkning

p

bakkene ogs& ovafor

avhenger av mange faktorer:

strandmark, med

Nye strandplan
strandsonen.

Forlopet

Reguleringsprogrammet, blgepavirk-

ning, jordbunnsforhold, topografi, isforhold, grunnvannsvariasjoner og vegetasjonsdekket.

Erosjonseffekten er større jo mer

finkorna og mindre blokkholdig materialet er, og jo større
hellingen på terrenget er.
korttidsregulering

De største skadene forekommer ved

med stor reguleringsamplitude

(Andersen 1983,

Nilsson 1981) .
Vanlige vegetasjonstyper

rundt vatna er myrkant, fuktengbord,

artsfattig blåtoppgråorkantskog,
og bratt skrent med fastmarkskog.

ore-hegge-skog

(Lauvnesvatn)

Vanlig særlig i øvre områder

er en fastmarkskog på skrinn jordsmonn over berg.

Fastmarkskogen

vokser ofte på hellende terreng, mens de øvrige gjerne har en
slak gradient mot vannflata.

På relativt grunne, beskytta loka-

liteter er det vanlig med en fattig hgstarrsump

ytterst.

Ved reguleringer gjelder generelt for flate myrstrekninger

at

deler av torva kan løsne i nivåer under HRV, og danne flytematter.

Det har allerede skjedd i noen av vatna i forbindelse

med tidligere reguleringer. En blanding av fint og grovt sediment, knyttet sammen av røtter fra for eksempel blåtopp-tuer vil
til en viss grad kunne motvirke erosjon i den nye strandflata.
På bratt skrånende terreng med tynt jordsmonn vil derimot løsmassene lett rase ut, og dermed fjerne muligheter for etablering
av ny vegetasjon,

slik at lyse, vegetasjons løse striper blir

synlig under perioder med LRV.
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8.2.1.

Regulerte

-

vatn

Lauvnesvatn:

Alternativ A og B:

En vannstandsregulering på 2,55 m i Lvnes-

vatn kan sannsynligvis berøre deler av de omtalte myrområdene
rundt dette vatnet.

Særlig gjelder dette myr- og sumpområdene

omkring søltjern, som periodevis vil stå fullstendig under vann.
Store deler av holmene som i dag holder flytetorva på plass,
vil også forsvinne, og torva vil sannsynligvis løsrives fra
bukta og etterlate seg en gjormepl.
berøre de nedre deler av Lkmyran.

Reguleringen vil ogsa
Det er ut fra foreliggende

kartmateriale vanskelig å si i hvor stor grad oppdemming til
planlagt HRV vil virke inn på myrvegetasjonen her.

Imidlertid

er det fare for forsumpning i tilknytning til bekkedråg og forsenkninger.

Hvis så skjer, kan det bety at lokaliteter med

mer sjeldne arter, spesielt brunskjene,

kan rammes.

Horgsetermagasinet:

Ved alternativ A vil en få en regulering på 5,6 m, mot dagens,
som tilsvarer maks. l,95 (Horgsetervatn).
311 m o.h.
styrret.

Planlagt HRV:

Vannvegetasjonen vil sannsynligvis bli sterkt forTerrenget rundt magasinet er for en stor del bratt.

Her vil sannsynligvis jordsmonnet vaskes ut slik at
sjonsfri,

lys

stripe dannes

en vegeta-

i området fra HRV til LRV.

og sir for vatna ligger flatere partier.

Nord

Myrene ved Aurhdlene

omkring Skjel&as utlip i Horgevatnet blir sterkt berrt.

Den

velutviklede sumpvegetasjonen nord for dagens Horgsetervatn vil
også bli sterkt forstyrret.
Alternativ B innebærer ytterligere 1,9 m økning av HRV til
HRV l12,9.

Forstyrrelsene nevnt under alt. A vil generelt

forsterkes.

Bl.a. vil sannsynligvis all vannvegetasjon for-

svinne.
re

om&den:

Alternativ A:

De planlagt neddemte områdene i forbindelse med

regulering av Grunntjern, Øgnevatn og Grytevatn preges for det
meste av fattigmyr og røsslyngfuruskog.

Størst effekt får regu-
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leringen av Grunntjern, da vatnet fra før er uregulert.
Vannvegetasjonen

i samtlige vatn er fra før relativt sparsom

og artsfattig.

8.2.2.

Regulete

elvestrekninger

Skjelåa vil få en sterkt redusert vannføring sommerstid, og
Økt vintervannføring.

Gryteelva vil få en noe dempet vårflom

og noe Økt vintervannføring.

Horga vil derimot oppleve tørr-

legging dersom en ikke pålegger minstevannføring.

Det samme er

tilfelle i forbindelse med bekkeinntakene til Horgas sidebekker.
Kunnskapene om reguleringseffekter
mangelfulle.

på elvestrekninger er i dag

Generelt kan imidlertid sies at den primære

effekten av redusert

vannføring

i ei elv er at forholda for

vann- og sumpvegetasjonen endres, slik at elvekantsoneringen
gror til (Nilsson 1977, Andersen 1983).

På gunstig substrat

vil dessuten tørrlagte områder i elveløpet gro til dersom eventuelle overskuddsslipp

ikke er for omfattende.

Dersom det sommertørre elveløpet utsettes for kraftig vintervannføring, er det imidlertid stor sannsynlighet for at den
nyetablerte vegetasjonen

i de tørrlagte deler av elveløpet og

langs elvekanten vil skylles bort, slik at vegetasjon vanskelig
etablerer seg utenfor kantskogen.
Elvestrekninger med regulert
noe kt

vintervannfring,

vannfring,

dvs.

demnet v&rflom og

vil ofte kunne f% ei stripe trels

kantvegetasjon der strendene er slake, og substatet
Den utjevnede vannfringa

gjr

imidlertid a

velegnet.

standsonen

blir

smal, og en sekundær suksesjon vil kunne foregå over tidligere
etablert sanering, slik at grensene viskes ut (Nilsson 1977,
Andersen 1983).
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Av de berørte elvestrekningene,

er konfliktene med de botaniske

interessene størst i øvre del av Horga, mellom bekken fra
Langetjern og Halvorset.

Ei tørrlegging her vil sannsynligvis

forstyrre den fint utviklede sump- og vannplantevegetasjonen.

8.2.3.

Veier,

massetipp

m.m.

I forbindelse med forprosjektet for Horga-utbyggingen,
av ingenirfirmaet

Stromme, uttales at det kun er aktuelt med

kortere og midlertidige veistrekninger
driften.

utarbeidet

i forbindelse med anleggs-

Lokalisering er ikke angitt og derfor vanskelig åta

stilling til her.
Kartblad 3.1 i Konsekvensanalysen

fra Strømme har tegnet inn

massetippen ved Horgsetervatn bl.a. i bekken fra Langetjern og
langs Horga.

Dette vil skade den omtalte sumpvegetasjonen.

8.3. Konklusjon
De største konfliktområdene mellom utbyggingsplanene

og de

botaniske interessene er knyttet til Lauvnesvatn og øvre del av
Horga.

Fra en botanisk synsvinkel er det ønskelig å unngå en

ytterligere heving av vannstanden i Lauvnesvatnet.
Dersom konsesjon gis til utbygging av vassdraget, er det dessuten nskelig

& f& bygd terskler i elvelpet

slik at sump- og vannvegetasjonen

fram til Halvorseth,

blir minst mulig forstyrret.

Massetippen ved Horgsetervatnet bør avgrenses til øvre sida av
bekken fra Langetjern, og massen bør plasseres slik at elvekant
og elvelop ikke berores mer enn hva som i dag er tilfelle med
grustaket.
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9.

SAMMENDRAG

Rapporten er skrevet på oppdrag for og finansiert av Sigdal
Elverk i forbindelse med planer om utbygginga av Horgavassdraget,
Sigdal, Flæsberg og Rollag kommuner i Buskerud.
Nedbørfeltet rommer 120 km2.
mellom 300 og 500 meter.

Største del ligger i hydesonen

Terrenget skråner fra nordvest mot

sørøst, med utflating mellom 300 og 400 rn i midtre og sørøstre

områder.
Grunnfjellbergarter

dominerer, med Telemark-formasjonens

grunn-

fjellsområde representert i vest og den noe rikere Kongsbergformasjonen i øst.

Disse møtes i en forkastningssone midt på,

her er dannet breksjebergarter
lokalitetene.

som gir opphav til de rikeste

Løsmasser forekommer først og fremst i forbind-

else med forsenkninger i terrenget.
Klimaet ligger på overgangen mellom kontinentale og suboseaniske
forhold, med relativt mye nedbør, og store forskjeller i sommerog vintertemperatur.
Lyngfuruskog dominerer innafor hele nedbørfeltet.

På lokali-

teter med tykkere jordsmonn er dessuten barlyngbarblandingsskog
vanlig, mens blåbærgranskog

først og fremst forekommer nederst i

lisider i brattere skraninger, bl.a. i Økende grad langs Horga
ned mot Soneren.

Av sumpskog dominerer de fatige

u±formingene.

Flatmyrer og svakt hellende bakkemyrer er van
vatn og langs forsenkninger som bekkesig i terrenget.
og mellomrike myrtyper med bjnnskjeggklart vanligste myrtyper.

Fattig-

og bl?cop-dominans

Regnvannsmyrer foreommer

hovedsakelig

som tuepartier i fattigmyrene, mens rikere myrdrå; finnes i
lavere partier, først og fremst kjent fra Ldkmyran

er

sr

for

Lauvnesvatn, myromr&dene rundt Mjovatn og langs Aurh@lane i
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Skjelåa.

LØkmyran har forøvrig også fine gradienter mellom

regnvannsmyr og jordvannsmyr og mellom fastmatter og mykmatter.
Av vann-

Fattig higstarrsump er vanligste sumpvegetasjon.
vegetasjon utgjør botngras-brasmegrassamfunn
vanligste typer.

og flotgrassamfunn

Rikeste og mektigste sump- og vannvegetasjons-

typer finner en i forbindelse med øvre deler av Horga, fra
bekken fra Langetjern til Halvorseth.

Soltjern, srvest

i

Lauvnesvatn, representerer imidlertid en interessant sanering
fra myr- til sumpvegetasjon.
Tilsammen er registrert ca.270 arter høyere planter.

Tallet repre-

senterer et minstetall, da store deler av nedbørfeltet utenfor
de direkte berørte områdene ikke er undersøkt.

Floraen fordeler

seg jevnt på artsgrupper med vestlig, sørlig og østlig
utbredelsestyngde,

og avdekker således et interessant planteForekomsten av den sjeldne arten brun-

geografisk grenseland.
skjene

forsterker dette inntrykket.

Flesteparten av de planlagt berørte vatna er regulert fra før.
Konflikter mellom botaniske interesser og dagens utbyggingsplaner finner en først og fremst i tilknytning til Lauvnesvatnet
og øvre deler av Horga.

Dersom konsesjon gis, foreslås at

Lauvnesvatn ikke reguleres høyere enn til dagens HRV. Dessuten
br terskler bygges i vre del av Horga, slik at dagens vannstand opprettholdes.

Eventuell massetipp bør avgrenses til øvre

side av bekken fra Langetjern, og massen bør plasseres slik at
elvekant og elvelp
felle med grustaket.

ikke berores mer enn hva som i dag er til-
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Fig. 11. Store, grunne områder med surnpvegetasjon preger sørenden
av Lauvnesvatn. Foto: Bjørn Walseng.
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Fig. 12. Surnpvegetasjon og flytetorv-partier i Søltjern, Lauvnesvatn.
Se også fig. 9. Foto: Bjørn Walseng.
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Fig. 13. Svakt hellende bakkemyrer med bjønnskjegg omkring
Grunntjern.
Foto: Gunnar Halvorsen.
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Fig. 14. Grytelva under høstflommen. De ytre delene av graskanten
(midtre flomsone) står under vann. Blåtoppfukteng med økende
grad av einer, bjørk og gråor foran barblandingsskogen.
Foto: Bjørn Walseng.

KRITERIER FOR BOTANISK VERDI

Vedlegg •

(Etter Moss

&

Volden 1980)

Naturen oppfattes som en ressurs (og dermed av verdi) på flere
måter (Dahl 1977), - nemlig som opplevelsesressurs, produksjonsressurs, genetisk ressurs og informasjonsressurs.
vitenskapelige verdier,

De natur-

innbefattet botanikk, har tilknytning

til de 3 siste kategorier; i særdeleshet den aller siste.
Begrepet vern

kommer først inn når disse verdiene er spesielt

sårbare og/eller trues av Ødeleggelse eller omfattende endringer.
Her må en som overordnet mål forsøke åta

vare på høyproduktive

typer, og typer vi har lite av andre steder.
Det er neppe mulig

a

gi en detaljert og helt gjennom objektiv

vurdering av de naturvitenskapelige verdier i ett område.

Selv

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

Vurderingen vil derfor alltid innebære en viss grad

av usikkerhet.
I de senere arene har en arbeidet mye med utformingen av kriterielister for vurdering av naturvitenskapelig

verneverdi.

Sorn

grunnlag for vurdering av botaniske verdier i dette tilfellet,
vil en stotte seg til f6lgende verdikriterier.

Med "objekt"

menes her en enkel forekomst såvel som et større eller mindre
område.
1)

Rekkefølgen er tilfeldig.

Typiskhet

(epresentativitet).

Objektet inneholder

flora og vegetasjon som er karakteristisk for t

store

en
mr&de

regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
2)

Sjeldenhet.

Objektet inneholder spesielle enkeltarter

eller vegetasjonstyper
stder.

som er sjeldne, eller mangler, andre

3) Mangfold

(diversitet).

innenfor et objekt.

Et uttrykk for variasjonsrikdom
Det kan eksempelvis være snakk om antall

arter (artsrikdom) eller biotopdiversitet

(mangfold eller

mosaikk av forskjellige vegetasjonstyper).
4)

Produktivitet.

Planteproduksjon er en forutsetning for

alt annet liv på jorda.

Vanligvis blir derfor høy produktivitet

ofte forbundet med høy botanisk verdi.

Fra et strengt natur-

vitenskapelig synspunkt kan imidlertid et lavproduktivt område
vere av like hoy verdi.

Det avgjorende er hvordan objektet

forholder seg til omkringliggende områder.
5)

Klarhet/storelse.

Et klart utformet objekt er velegnet

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

Objektet br

vere av en slik storrelse at

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

Del

av sammenheng.

Et objekt kan representere et viktig

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

Foskning/undervisning.

a) Objektet egner seg som referanseomr&de
botanisk forskning.
digvis vre

for sammenliknende

Et slikt område trenger ikke ndven-

"uberørt".

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

objekt.

Dvs. nøkkelområder hvor det gjennom

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

Gjelder både nær- og fjernområder

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

Det finnes flere overganger og sammenhenger mellom punktene
ovenfor.

Punktene l-6 har med objektets "egenverdi." å gjøre,

men tjener også som indirekte kriterier for objektets potensielle

betydning for biologisk forskning.

Ved vurderingen

en ogsa ta stilling til graden av uberrthet

ma

(kulturpavirkning)

som kan tillates.
Marker

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

spesialområder som er aktuelle ved vurdering av botanisk verneverdi.
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Blåbærgranskog forekommer først og fremst nederst mot dalbunnen i lisidene.
Soneren.

Størst forekomst finner en i åssida ned mot

I undervegetasjonen

dominerer blåbær.

Tyttebær, smyle,

hårfrytle, maiblom, skopstjerne, etasiemose (Hylocomnium
splendens) og sigdmosearter (Dicranum spp.) forekommer ofte.
Rikere granskogsutforminger,

med lågurt-preg fra arter som

gaukesyre, kvitveis og engkvein forekommer bl.a. ankring Horgsætervatnet.

5.1.2. Sumpskog
Furumyrskog danner en åpen skog med forkrøplede furuer og endel
bjørk på ei matte av torvmosearter.

Denne sumpskogen kan danne

relativt store bestander pa torvdekte flater i furuskogsomrader
og rundt dystrofe skogstjern, bl.a. langs øvre deler av Skjelaa.
Endel av artsinventaret

finner en igjen i de fattigste myrtypene.

Vanlige arter er osslung,

krekling, blokkeber, torvul,

molte,

furumose (Pleruozium schreberi), filtsigd (Dicranum rugosum),
rusttorvmose (Sphagnum fuscum).

I omrader under ca. 400 m o.h.

inngår pors, i høyereliggende områder - dvergbjørk.
Forskjellige utforminger av gr&osumpskoger

forekommer innafor

de undersøkte delene av nedbørfeltet langs myr-, vann- og elvekanter:
Vanligst er en fattig blåtopp-pråor-ut,forming som danner kantsone foran fastmarkskogen langs store deler av elvestrekningene.
Vegetasjonen er relativt artsfattig.

tepperot, gullris, myrfiol.

Her inngår urter som

Pors og vierarter forekommer i busk-

sjiktet, mens bjørk oq spredte furuer danner tresjiktet sammen
med gr@or.

Adskillig mindre alminnelig er en gråor-isterviersumpskog.
Den vokser på steder med bevegelig, oksygenrikt og relativt
næringsholdig vann, langs bekker og forsenkninger i terrenget.
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Denne vegetasjonen er kun funnet i tilknytning til Horga, langs
nedre del av bekken fra Langetjern.

Gråor

dominerer

i tresjiktet, svartvier og gråselje i busksjiktet.
dessuten istervier og selje.

Her vokser

Mjødurt dominerer flekkvis felt-

sjiktet, ellers kan nevnes gulldusk, myrhatt, myrfiol, skog- og

vassokvein,

myrmaure, &kerm@ne, skjoldbener.

Gråor-hepgeskop er en mer utbredt vegetasjonstype, serlig på
næringskrevende

substrat knvtta til flommark i dalbunnen.

Den

vokser i forsenkninger på V-sida av Lauvnesvatn og langs store
Tresjiktet består av gråor, bjørk og osp.

deler av Horga.

Den

har et tett busk- og feltsjikt, med en variabel undervegetasjon.
Arter som forekommer er hegg, a@or,

selje, svatvier,

oevier

og pors

roan,

0sp,

trolZhegg, gr%-

i busksjiktet, diverse hog-

stauder og relativt næringskrevende

gras- og halvarasarter i

feltsjiktet.

5.2.

Myr

Myrene har ofte en heterogen sammensetning der mange forskjellige plantesamfunn opptrer innafor et lite område.

Det er van-

lig å gruppere myrsamfunnene etter 3 Økologiske gradienter:
tue - lsbunn,

myrflate - myrkant og fattig - rik.

Her er

myrene ordnet på grunnlag av den siste gradienten, jfr. bl.a.
Hesjedahl

(1973).

Vanligvis vil imidlertid mindre deler av

myra også inneholde rikere eller fattigere partier enn hovedgruppa den plasseres under.
I tillegg kan myrene deles inn etter deres form og plassering i
terrenget

(Moen

&

Pedersen 1981).

og svakt hellende bakkemyr

I Horgavassdraget er flatmyr

(helling 4-6°) de vanligste terreng-

formene.
Overgangen mellom tresatte myrtyper og sumpskoger er glidende.
Tresatte myrområder i forsenkninger i et skogsområde vil her ofte
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karakteriseres
Skjelåa.

som en sumpskog,

Tresatte

og tjern betegnes

Regnvannsmyr

derimot

rundt åpne myrflater

dekker de kun små arealer

kommer oftest med spredte
og ristuer av røsslyng,

myrtypen

fastmattemyr.

og bjørk

blokkebær

De fore-

i busk- eller tresjikt,
og pors

er ofte vanskelig

vi har.

(eller over
i bunn.

å skille fra hverandre,

for en stor del er det samme, mens gruppene

skilles på forekomst
mellommyr.

av enkelte,

mer næringskrevende

Ofte vil en på ei myrflate

ingene mot midten
og mer mellomrik

arter i

finne de fattigste

myr mot kanten eller nederst

svakt rikere delene kommer i tillegg

myrfiol,

I nedbørfeltet

lappvier,

sl@ttestarr,

tepperot,
arter

flaskestar,

myr-

mi@lkerot.
er det i forbindelse

vatn og elver vanlig
fattig vegetasjon
overtar

gstarr,

torvul,

Felles

trådsiv.

I de nedre,

rosslyng,

på myra.

bl@topp,

hatt,

utform-

på ei flatmyr eller øverst på ei bakkemyr,

arter er bjonnskjegg,
som solvvier,

vatn

i form av tuer i

med fattige torvmoser

og mellommyr

da artsinnholdet

furuer

molte,

400 m o.h.: dvergbjork),

omkring

ved

som myr i denne rapporten.

med fattig jordvannspåvirket

Fattigmyr

furumyrskogen

(ombrotrof myr) er den fattigste

I Horgavassdraget
veksling

myrkanter

for eksempel

dominansen

også artsrikdommen,

med rnyrvegetasjon langs

å se at bjonnskjegg

dominerer

med en arts-

øverst og lengst vekk fra elva, mens blåtopp
i det flomvannspåvirkede

området.

Her Øker

bl.a. med større innslag av mellommyr-arter.

-

5.3. Ve etas'on ved o
5 • .3. 1.

30
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i elver oa vatn

Elvekantvegetasjon

Vegetasjonen som behandles her knyttes i fagterminologien først
og fremst til geolittoralen, dvs. den delen av elvekanten som
ligger mellom høyeste vårflomgrense og laveste sommervannkant.
I Horgas nedbørfelt vil en grov klassifisering kunne gi følgende
hovedtyper av elvekant og elvekantvegetasjon:
Evelop

over

bart

fjell

og grove

bokker

Vanligst i forbindelse med fosser oa stryk.

Vegetasjonsfritt

elvefar, eventuelt med spredt, artsfattig mosevegetasjon.
omgitt av til dels vegetasjonsfritt
rosslyngfuruskog

Ofte

svaberg, eventuelt lav-

p% skrint jordsmonn.

eller

Forekommer bl.a. ved elva

mellom Grunntjern og Øynesvatn, og nedenfor Mjovatn i Skjelåa.
Elveløp

over fjell

med stein

Vanlig

i forbindelse

og finsedimenter

med roligere

røtter og motstandsdyktighet
slak elvekant.
dannes.

Velutviklet

Sumpveaetasjon

med arter som bl&topp,

myrfiol

i sona innafor.

vegetasjon.

Vanlig

Bred flomsone med

vannvegetasjon

(se eget avsnitt)

(se eget avsnitt).

solvbunke,

Ofte kantskog

i samtlige

EZvel@op p& finsedimentet

Gir bra feste for

mot erosjon.

ytterst

fukteng

løp.

(organisk eller mineraljord)

kan

Blåtopp-

starater,

tepperot,

innerst, med sumpskogs-

elver.

materiale

I forbindelse med sakteflytende vann, i bakevjer og rolige
høler.

Erosjonsutsatt.

sving av elva.
med levermoser.

Ofte med bratt erosjonsskrent i ytter-

Skrenten er gjerne vegetasjonsls

eller bevokst

Forekommer langs hølene i Gryteelva.

Langs

rolige, rette strekninger akkumuleres finsedimentert materiale,
og lange strandsoner dannes, med sumpvegetasjon

i vannkanten og

gradvis overgang til fuktengspreget kantvegetasjon innafor.
Slike soneringer fins bl.a. ved Aurhlene.

Lignende vegetasjon

vokser langs beskyttede strender i de lavereliggende innsjøene.
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5.3.2.

Sumpvegetasion

Sumpvegetasjon

rommer både arter som primært vokser med røttene

i vann, og arter som foretrekker høy grunnvannstand,

men som

tåler tørke i større deler av vekstsesongen.
Langs strendene
Flaskestarr

hogstarrsump.

dominerer vanligvis, og kan være enerådende, men

elvesnelle

og trådstarr

kan også opptre som dominanter.

trådsiv,

arter forøvrig:

5.3.3.

dominerer fattig

i Horgavassdraget

myrhatt,

bukkeblad,

gulldusk,

Vanlige
fredløs.

Vannvegetasjon

I Horgavassdraget
Samfunn

av

kan vannvegetasjonen

kortskuddsplanter.

Rosettplanter.

arter som indikerer næringsfattige
Forekommer

grovt deles i tre:

forhold

Konkurransesvake

(Rørslett 1980, 1983).

i samtlige vatn som botnegras-brasmegrassamfunn.

vokse ned til 5-6 meter under optimale
individtetthet

lysforhold.

Kan
Størst

nå £insedirnentert substrat og grunne lokaliteter.

Vanlige arter: botnegras,

krypsiv,

stivt

0g mjukt

brasmegas,

sylblad.
Samfunn

med flytebladsplanter:

i næringsfattige
innsjøer.

vatn og av langskuddsplanter

Bredbladete

løst organisk

arter foretrekker

sediment; mens smalbladete

strømmende vatn.

Flotgras

mellom Horgsetervatn
rose,

Økt innslag av kortskuddsplanter

vanligste

og Halvorseth

sammen med botnegras,

krypsiv,

i næringsrike

stillestående

vatn, med

arter også trives i

art.

På rikere lokaliteter

inngår også
tusenblad,

hvit

og gul

mellom-

nøkke-

og

sm%blererot.
Samfunn

av

lanaskuddsplanter:

lokaliteter.

Forekommer i nedre del av bekk fra Langetjern,

form av tusenblad-samfunn.
stendig.

Ofte knyttet til mer næringsrike

vrige

Arten dekker bekken nesten full-

arter: krypsiv,

mellombeerot,

gastjonnaks.

i
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5.4. Kulturbetinet

vegetasjon

Slått- og beitepåvirket

vegetasjon

ning til gardsbruk og beitemark,

eng.

Kulturspredte

kommer ofte.

forekommer serlig

primært i form av blåtopp.fukt-

arter som lyssiv, blåknapp og sløke fore-

Denne vegetasjonstypen

er i dag sannsynligvis

under endring pga. endrede bruksformer.
har sannsynligvis

Endel av blåtoppmyrene

vært nyttet til slikt bruk.

Den mest artsrike floraen fant vi i tilknytnig
naer grustaket ved Horgestervatnet.
forekommer i grftekanten
Nitrofil vegetasjon
særegen vegetasjon

i tilknyt-

til ugrassamfunnet

Endel av den samme floraen

iangs veiene i omradet.

i forbindelse med hugstflater danner en
med innslag av bringebær, mjødurt og geite-

rams.
Kloakkutslipp er antakelig årsak til et lokalt algeoppslag med
grønnalger

i elva ved Halvorset.
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6. LOKALITETSBESKRIVELSE
6.1.

nedre berørte vatna

De

C.1.1.

Lauvnesvatnet

Vatnet er omgitt av bratte åser i nord og øst, og flatere
partier rundt sørligste del og i vest.
RØsslyngfuruskog dorni.nerer
på de flate partiene, eventuelt med
Økt innslag av lys- og grå reinlav oå toppene.
blandingskog er vanlig i nord og øst.

Bærlynghar-

Blåbærgranskog forekommer

ofte nederst i slike lier, på tjukkere lag av løsmasser.

Rikere

skogstyper, med gråor-heggeskog, forekommer omkring elveoset ved
Evjua og i forsenkninger
Store myromrader ekker
bl.a. Lkmyran,

pa

ostsida av vatnet.

terrenget omkring Srvatnet.

et ode

so

Her ligger

er unders0kt av Edd Magne

Torbergsen i focbindelse med den norske myrreservatplanen
(Torbergsen 1980).
Lkmyran

klassifiseres som ei verneverdig myr av lokal interesse.

Myrområdet krysses av to bilveier.

Nordre del av Lkmyran

drenerer mot Lauvnesvatnet.
Flat.myr og svakt hellende bakkemyr dominerer.

Vegetasjonen er

hovedsakelig fattig - intermediær, men rikere innslag forekommer,
primært langs
myrområdet.
bl&knapp,

nordlige del og langs bekkedråg som krysser

Myra har et suboseanisk innslag av pors,

kvitmurak

og fagertorvmose.

er nordlig/alpine arter.

Dvegbjork

skrubbær,

og rusttorvmose

Forøvrig finner en her fine gradienter

mellom fast- og mykmatter og mellom regnvannsernært og jordvannsernærte partier.
området.

Tørr furuskog av røsslyng-typen omgir

(m)

1,0

!;
0, 0

7

---- ----- ---

0

røsslyng
molte
tyttebær
kvitlyng
pors
trådsiv
slåttestarr
cf. vasstorvmose
grasmose
tranebær
vassklomose
vortetorvmose
kvasstarr
flaskestarr
kvit nøkkerose

Calluna vulgaris
Rubus chamaemrus
Vacciniumvitis-idaea
Andromeda polyfolia
Myrica gale
Juncus filiformis
Ca.rex nigra
Sphagnumcf.cusoidatum
Calliergonstrarineum
Oxycoccusquadripetalus
Drepanocladusfluitans
Sphagnumpapillosum
Carex lasiocarpa
C. rostrata
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Fig. 9. Transekt som viser saneringen myr - sump i søltjern, Lauvnesvatn.
Dekningsgrad angitt etter Hult-Sernanders dekningsskala.
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Finn Wischmann har også inventert dette området og funnet en
rekke interessante arter her, bl.a. blustarr,
starr,

tyrihjelm,

muggblom

og brunskjene.

nukkesiv,

nubbe-

Sistnevnte art knyttes

gjerne til ekstremrik myr.
Interessant vegetasjon finner en også omkring bekken fra Glomsmyr i st

som munner ut i Sltjernet.

Sltjernet

er i dag

avsnørt fra Lauvnesvatn dels ved hjelp av flytetorv som omkranser
tjernet.

Torva holdes på plass av holmene utafor.

består av tykke lag med dy.

Substratet

Særlig mot fastlandet finner en

brede belter med gjengroingsmyr som gradvis endrer karakter til
fattig hØgstarrsump.

Vegetasjonen danner fine soneringer, med

flater som er totalt dominert av en eller noen få arter som
avløser hverandre utover mot vannkanten, se fig. 9.
Selve Glomsmyr er i dag sterkt forstyrret pga. grfting.

Tid-

ligere har det imidlertid vært registrert orkidearten engmarihand

på denne myra.

Lauvnesvatn er såpass stort at vind- og bølgeerosjon begrenser
sump- og vannvegetasjonen.

Slik vegetasjon finnes derfor primært

på egnet substrat i forbindelse med grunne, beskytta viker,
bl.a. store deler av sørvatnet, i Pllvika

6.1.2.

Planagte

magasinomr&der

omking

og ved Evjua.

Hogsetervatnet

Det planlagte magasinområdet omfatter Grimesundvatnet, Horgevatnet og Horgsetervatnet.

Vatna er langsmale, og ligger i for-

senkningen som er oppstått i forbindelse med en N - S-gående
forkastning.
Lav- og rsslyngfuruskog

og barblandingsskog med furudominans

er vanligste vegetasjonstyper.

Berggrunnen er imidlertid dekket

av tjukkere 1¢smasselag som gir god skogsbonitet og aktiv flatehogst.

Blåbærgranskog finner en særlig i nedre del av Horgseter-

vatn og vest for Grimesundsvatnet.
lågurtpreg fra urter og gras.

Enkelte steder her også med

-
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Større myrområder er først og fremst knyttet til tangen mellom
Mjovatnet, Grimesundsvatnet

og Brandbutjern, mest som furumyr-

skog med fattig myrvegetasjon.
Terrenget faller generelt relativt bratt ned i innsjøene.
Substratet er grov stein og blokkmark.

Vannvegetasjonen

er

derfor sannsynligvis sparsomt utviklet.
I forbindelse med utløp fra bekker og elver er det imidlertid
lagt opp endel løsmasse som gir gode voksebetingelser
analysa Kartblad 1816/155).

Vannvegetasjonen

(Konsekvens-

er kun undersøkt i

Gryteoset . Substratet her består av grov stein, sand og dy.
Vegetasjonen preges av en blanding av undervannsvegetasjon
flytebladplanter

og

(botngras, mjukt brasmegras, mellomblærerot,

elvesnelle, flotgras og gul nøkkerose er vanlige).
kanten er flaskestarr flekkvis dominant.

I strand-

Krypsiv vokser også

her, mens elvesnelle forekommer spredt uti vannet.

6.2. De hø erelig ende berørte vatna
6.2.1. Gunntjern
Blåbærgranskog preger de bratte skråningene på vestsida av
vatnet.

Forøvrig domineres landskapet av åpen lav-·og røsslyng-

furuskog, med fattige bjonnskjegg-myrer

i lavere deler av

terrenget.
Grunntjern har store grunne partier.

Undersøkte lokaliteter

hadde i strandsonen små bestand med fattig høgstarrsump.

På

substrat av dy, grus og blokkmark vokste dessuten velutviklede
botnegras-brasmegras-samfunn.

Vegetasjonen dannet fine soner-

inger, se fig. 10.

-

0

Flaskestarr
Elvesnelle
Botngras
Krypsiv
Pjukt brasmegras
Stivt brasmegras
Flotgras

rostrata
Equisetum fluviatil
Lbelia
dortmanna
Juncus bulbosus
Isotetes
echinospora
I.
lacustris
Sparagnium angustifolium
Carex

0.5

1.0

15s

dyp
2,0 ()

- 37

6.2.2.

-

gnevatn

Bratte svaberg, eventuelt med svært åpen lav- og rsslyngfuruskog og endel ospe-oppslag preger hele østsida av vantet.

På

vestsida ligger flatere partier med fattig- og mellommyr, ofte
med vierbord mot vannkanten.

Andre steder går myra gradvis over

i fattig higstarr-sump.
Glisne botnegras-brasmegrassamfunn og flytebladsamfunn ble
observert primært i tilknytning til grunne partier i nordvest
og midtre deler av vatnet (Kartblad 1816/162-3).

Substrat på

undersøkte lokaliteter: stein, grus, sand.

6.2.3.

Grutevatnet

Glissen furuskog omgir vatnet i øst og søndre deler av vestsida.

,

Fattig til mellommyr dekker de flatere områdene i nord, ofte med
vierarter mot vannkanten.
De nordlige delene av vatnet, utenfor myrstrekningene, er i

følge kartblad 1816/161 grunne områder som faller innenfor planlagt reguleringssone.
utlp.

Det samme gjelder omkring Gryteelvas

Substratet pa underskte

grove blokker og dy.

lokaliteter i vatnet besto av

Alle vannplantesamfunn var representert i

moderate mengder, fattig hØgstarrsump primært utenfor myrflatene.

6.3. Berrte
e.3.1.

elvestreknin er

Skiel&a

Elva faller ca. 65 mover

en ca. 3,5 km lang strekning.

Den

passerer gjennom Mjovatn og de rolige lonene ved øvre og nedre
Aurholen.

Ellers går den i mer eller mindre strykpartier, for

det meste gjennom rsslyngfuruskog
med endel gran.

og bærlyngbarblandingsskog
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Velutviklede elvekantsoneringer forekommer, særlig mellom
Lauvnesvatn og Mjovatn, med en velutviklet bord av fuktengpreget
vegetasjon med blåtopp-dominans ytterst og Økende innslag av artsfattig gråorskog innafor, foran den ordinære skogsvegetasjonen.
I øvre enden av Mjovatn ligger ei stor, velutviklet blåtoppmyr,
med arter som kitmyrark,

brunmyrak,

bl%knapp,

mjolkerot.

Utenfor myra vokser en stor elvesnellebestand.
Nedenfor Mjovatn går elva i strykpartier over bart fjell
omkranset av tørr furuskog.
Rundt begge Aurhlene

Utpreget elvekantvegetasjon mangler.

forekommer store mellomrike myrflater.

I den stilleflytende elva på dy-bunn vokser sumparter som
elvesnelle,

krypsiv,

flaskestarr

og tr&dstar.

spredte forekomster med elvesnelle,

Utenfor vokser

sammen med flotgras.

På elvekanten innafor vokser en sterkt flomvannspåvirket myr
med blåtopp-dominans og mye pors.
konstarr,
jamne,

kvitmyak,
mjodurt,

brunmyrak,

bl@knapp,

Terrenget rundt Aurhlene

6.3.2.

Arter som inngår: myrfiol,

Elvestekningene

sveltul,

sveltstarr,

nykkesiv.

er sterkt preget av flatehogst.

melom

Grunntjern,

gnevatn

Fra Grunntjern faller elva jevnt ca. 65 mover
Ribbe.

dverg-

og Grutevatnet

1 km ned til

Den går i stryk over bratte, tildels nakne svaberg,

omgitt av svært glissen furuskog.

Ribbe er et skogstjern omgitt

av bjinnskjegg-myrer, furuskog og med harblandingsskog på
gunstigere lokaliteter.
Fra Ribbe faller elva ytterligere et lite stykke via Moslontjern
til Haukelitjern og Grytevatn.
gjennom bjrke-

Siste strekningen går dels

og viervokste blåtoppmyrer.

-
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39 -

Gruteelva

Fra den gamle fløtningsdammen ved Grytevatn renner Gryteelva
gjennom bærlyng-barblandingsskog
Gryteosen og Grimesundsvatn.
strekning på ca. 4 km.
blokkmark.

og blåbærgranskog ned til

Elva faller ca. 100 mover

en

Øvre del renner dels over svaberg og

Løpet er for en stor del vegetasjonsfritt, med unntak

av spredte moseforekomster.
Lenger nede renner elva roligere gjennom mer heterogent substrat,
med stein og grus i løpet.

Her finner vi en klart avsatt elve-

kantsone med blåtoppbord ytterst og lenger inn: fattig gråorkantskog med einer.
Store deler renner imidlertid gjennom flate strekninger med
utvidelser i elveløpet, dels over finsedimentert materiale.
Ved disse hdlene fins partier med bl&toppdominert fukteng som
i yttersving avgrenses mot elva av en bratt erosjonsskrent,
jfr. avsnittet om elvekantvegetasjon
flomvannspåvirkede

i kapitlet foran.

Større

myrer av mellommyr-typen omgir hølene, i

veksling med blåbærgranskog.
Hlene

inneholder mye vannvegetasjon med dominans av flotgras

og botngras.
Stabile elverer

er også utviklet her.

vegetasjon av blåtopp

De inneholder en sluttet

i feltsjiktet og bjrke-

og gråor-oppslag

i busk- og tresjiktet.

6.3.4.

Hoga

Horga faller ca. 200 mover

4 km, fra Horgsetervatnet

til Soneren.

Bortsett fra de øvre partiene ned til fossen nedenfor Halvorset
går elva i jevne stryk over svaberg og blokkmark.

Elvekantvege-

tasjonen er for det meste ensartet, med en bord av blåtoppfukteng
ytterst og forskjellige utforminger av gråorkantskog innafor.

-
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Vegetasjonen rundt består for en stor del av blåbærgranskog,
eventuelt med barblandingspreg på mer eksponerte steder.
Øvre del skiller seg ut artsmessig som nedbørfeltets artsrikeste område, noe som sannsynligvis bl.a. har sammenheng med
de geologiske forholdene - med mer næringsrike breksje-bergarter
og relativt store sedimentære avsetninger.
en frodig gråor-isterviersumpskog
fra Langetjern.

Her forekommer bl.a.

langs bekken som renner ut

Dessuten vokser i elva tette vannplantebestander,

med noe rikere langstarrsump i elvekanten, flytebladssamfunn og
undervannsvegetasjon,

bl.a. store bestander med tusenblad.

I forbindelse med Horgas samløp med Tverråa er det lagt opp ei
elveøyr av steinblokker.

Den er for det meste vegetasjonsfri,

men spredte tuer av bl&topp

og solvbunke

Nedre del av Horga krysser marin grense.
stri, og blokkmark dominerer elveløpet.
klare utslag i vegetasjonen,
rundt synes å Øke.

forekommer.
Elva går her fortsatt
Grensa gir seg ingen

selv om artsinnholdet i barskogen

I tillegg til artene nevnt under blåbær-

granskog, kommer bl.a. storbregnearter som einstape

og skogburkne

inn enkelte steder.
De siste hundre meterne før Soneren er Horgas elvekanter delvis
forbygd.

Gråor-isterviersumpskog

danner her kantvegetasjon.

Elveløpet rett ovenfor Soneren er ca. 20 m bredt.

Det går i

stryk med mye grov stein og grus, og uten nevneverdig vannvegetasjon.

6.3.5.

Tverrelva

Tverrelva er en liten sideelv til Horga som renner med relativt
jevnt og bratt fall fram til samløpet.
skog, med bl&ber

og ometelg,

langs elvebredden.

Lpet

enkelte moseforekomster

Elva renner gjennom gran-

og dels med fattig gr&orkantskog
er fylt med store blokksteiner, med

som eneste vegetasjon.
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6.4. Områder som ikke direkte berøres av utbvq in
Tekslehogget,
vest.

721 m o.h. danner nedbørfeltets grense mot sør-

Denne fjelltoppen rommer endel interessant klippevege-

tasjon med gunstige lokaliteter for en artsrik, til dels varmekjær vegetasjon i forbindelse med solvendte lesider, bl.a. med
arter som bl@veis
v@eteknapp.

(hoyest registrerte voksested i Norge) og

-
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7. BOTANISK VERNEVERDI
7.1. Generelt om området
I samband med prosjektet "naturvitenskapelig undersøkelsesarbeid
i de l0-prs vernede vassdrag" har fagbotanikere diskutert seg
fram til kriterier for verneverdi
verdikriterier

(NOU 1983).

Her blir botaniske

definert som aspekter ved flora og vegetasjon som

ansees viktige for faget botanikk.

For nærmere utdyping - se

vedlegg.
Stor vekt er lagt på å bevare et nett av "typevassdrag" for
Med et typevassdrag

regioner av landet.

menes at nedbrfeltet

må inneholde de floristiske elementene, vegetasjonssonene
landskapstypene som finnes i vedkommende region.
geografisk regioninndeling

av Skandinavia

og

I en natur-

(Nordiske utredninger

1977, 1983) fores Horgas nedb@orfelt til underregione Buskerud og
Opplands barskoger, under Nordlig boreal forfjellsregion.
Terrenget beskrives som platåterreng i vannskilleområder,
markerte, vide hoveddaler og V-formede sidedaler som faller bratt
nederst mot hoveddalen, men vider seg ut i mykere former i øvre
platå-områder.

Vegetasjonen består av glisne barskoger, ofte

med mye furu, og kende

bjrkeinnslag

mot fjellet.

Under-

regionen rommer ogs& store fattigmyrer og eksentriske hgmyrer
(regnvannsmyr).

I grove trekk synes altså Horgavassdraget typisk

for underregionen.

Klimaet er imidlertid mer suboseanisk enn hva

som er typisk, selv om variasjonen mellom regionens nordlige og
sørligere deler synes å være stor.
Interessant i botanisk sammenheng er imidlertid møtet mellom de
ulike floraelementer.

Her møtes østlige, kontinentale arter,

vestlige oseaniske arter og sørlige varmekjære arter.
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Flesteparten av de planlagt berørte vatna er fra før regulert.
I store deler av midtre og sørlige området drives det aktiv
skogsdrift.
del.

Endel aktiv gårdsdrift forekommer særlig i sørlige

I hele området ligger hytter, og Horgavassdraget er i dag

mye brukt som rekreasjonsområde.
av vassdraget.

Veier går gjennom store deler

Alt i alt må en derfor kunne si at vassdraget

er for berørt til kunne

karakteriseres som representativt for

underregionen slik kravene stilles bl.a. i forbindelse med
nevnte prosjekt.

7.2. Botanisk verdi i enkeltområder
Størst variasjon og mangfold finner en langs Horga fra Horgsetervatn og ned, og i området rundt Lauvnesvatn.

Rivningsbreksjen

som Horga fdlger gir opphav til relativt neringsrike forhold for
vegetasjonen.
massene her.

I samme retning virker de relativt mektige
Grunnfjellet som Lauvnesvatnet

og Kongsberg-formasjonens
tivt gode næringsforhold
i floraen:

ls-

ligger på (gabbro

båndgneiser) gir også opphav til relafor plantedekket.

Dette lar seg avlese

I f6lge Finn Wischmann, Botanisk Museum, finner en

i disse områdene landets største forekomst av blåveis utenfor
det næringsrike Oslo-feltet.
AV de underskte

omr&dene skiller fdlgende

lokaliteter seg

ut i botanisk sammenheng:
Av særlig stor verdi er sumpvegetasjonen

i øvre del av Horga

fra bekken fra Langetjern og ned til Halvorseth.
holder både vegetasjonstyper

Området inne-

og arter som er sjeldne i nedbør-

feltet.
To myrområder i tilknytning til Lauvnesvatnet, nemlig Lkmyran
i sir og myromr&det omkring bekkens utlip i Sltjern
myr skiller seg også ut.

fra Gloms-
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At Lkmyran

-

er interessant skyldes flere forhold: fint utviklede

gradienter mellom fast- og mykmatter og mellom ombrotrof og
minerotrof myr.

Stort innslag av suboseaniske arter.

sjeldne arter, bl.a. brunskjene.

Endel

Kjennskap til denne arten som

kun forekommer på noen få lokaliteter på Østlandet ville sannsynligvis Økt myras verneverdi ytterligere i myrreservatplanen
(Torbergsen 1980).
Området omkring Sdltjern danner også en interessant lokalitet,
omkranset av fine flytetorvmatter og med brede, velutviklede
saneringer fra sump til gjengroingsmyr.
Ogs& myromradene omkring Aurhlene
arter.

inneholder endel interessante

Her forekommer også velutviklede gradienter.

området er imidlertid forstyrret av flatehogst.

Deler av

-

8. UTBYGGINGSPLANER.
8.1. Utb

ins
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KONSEKVENSER AV UTBYGGING

lanene

Kraftverksplanene forutsetter regulering av Lvnesvatn,

Grunn-

tjern, Øgnevatn, Grytevatn, Grimesundvatn, Horgevatn og Horgesetervatn.
overfrt

Skålavatn øverst i Nedalsvassdraget er foreslått

til ytjern.

Med unntak av Grunntjern og Skålavatn har de andre vannene tidligere vrt

regulert, dels i forbindelse med tommerfltning,

dels i forbindelse med kraftproduksjon.
Tidligere og foreslåtte reguleringshøyder fremgår av tabell 5.
Tabell 5. Tidligere

Magasin
Lvnesvatn
Horgesetervatn
Horgevatn/
Grimesundvatn
Grytevatn
Øgnevatn
Grunntjern

og foreslåtte reguleringshoyder.
(m)
Reguleringshyder
Tidligere
Foreslåtte
Senkn.
Hevn.
Totalt
Senkn.
Hevn.
Totalt
0,4
1,8
1,4
1,15
2,55
1,4
1,95
1,9
3,7
5,6
0
1,95

1,85

0
0
0,3

2,1
1,4
uregulert

1,85

2,0

3,6

5,6

2,1
1,4

1,1
2,0
1,5

2,4
1,8
2,5

3,5
3,8
4,0

Kraftverkets hovedinntak vil være ved ny dam som anlegges ca.
325 meter nedstrøms eksisterende dam ved Horgesetervatn.

Fra

inntaket vil vannet bli fort i en 5,5 km lang tunnel til kraftstasjonen ved Soneren.
tunnelen.
frings-

Tre bekker vil bli ført inn på drifts-

Fig. 1 viser planlagte reguleringsmagasin med overog driftstunnel, kraftstasjon m.m.

Kraftverket er beregnet å gi 35 GWh pr. år.
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Det er tre sentrale elvestrekninger
Skjel&a

fra Lovnesvatn til Horgevatn

Grutelva
Horga

i vassdraget:

fra Grytevatn til Grimsundvatn
fra Horgesetervatn til Soneren

For Skjel& vil minstevannføringen

om sommeren i en del år være

begrenset til avrenningen fra bekkens nedbørfelt mellom
vannene, med mindre det slippes en viss vannmengde ut av Lvnesvatn.

Vannfringen

om vinteren vil ke.

I Grytelva vil minstevannføringen
verdig fra dagens forhold.
fringen

om sommeren ikke avvike nevne-

Vårflommen vil dempes og vintervann-

vil ke.

Horga vil store deler av året ha avrenning bare fra eget felt
hvis det ikke slippes en viss vannmengde.
flommer vil det

g

I vårflommer og regn-

en del vann i overlop, men stort sett vil

avrenningen bli ført til kraftstasjonen.

Bekkene nedenfor

påslippene ved Langetjern, Svartebekken og Tverråa vil tørrlegges.

8.2. Konsekvenser av utb

in

I dag er ingen av vatna regulert mer enn 2,l m.

Lauvnesvatnet

er primært regulert ved senking, mens resten først og fremst
er regulert gjennom en heving av vannspeilet.
Virkningene av reguleringer er både direkte og indirekte.

De

indirekte effektene som følge av endret vannrytme, grunnvannstand og lokalklima er ofte av langsiktig karakter og vanskelig

å forutsi.

Her er derfor primært lagt vekt på de direkte konse-

kvensene av utbyggingen.
Strand- og vannvegetasjonen

er tilpasset naturlige, årvisse

svingninger i vannstanden.

Et kunstig inngrep i denne rytmen

forstyrrer likevekten, noe som fører til endringer i den eksi-

-

sterende vegetasjon.
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I moderat regulerte innsjer

(opp mot

3-4 m), kan det fortsatt i en viss grad eksistere vannvegetasjon
under LRV.

Imidlertid forstyrres saneringen, flytebladsamfunn

forsvinner, og oftest sitter en igjen med et glissent botnegrasbrasmegrassamfunn.

Ved større reguleringer utarmes vannvege-

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

(Rørslett 1980, 1983).

En fare selv ved moderat

regulering er erosjon i strandkanten.
erosjonen

mulighet til arbeide

I magasiner far strandpå tidligere upåvirka mark, med

nytt substrat og nye topografiske forhold.
dannes, med virkning

p

bakkene ogs& ovafor

avhenger av mange faktorer:

Nye strandplan
strandsonen.

Forlpet

Reguleringsprogrammet, bØlgepåvirk-

ning, jordbunnsforhold, topografi, isforhold, grunnvannsvariasjoner og vegetasjonsdekket.

Erosjonseffekten er større jo mer

finkorna og mindre blokkholdig materialet er, og jo større
hellingen på terrenget er.
korttidsregulering

De største skadene forekommer ved

med stor reguleringsamplitude

(Andersen 1983,

Nilsson 1981) .
Vanlige vegetasjonstyper

rundt vatna er myrkant, fuktengbord,

artsfattig bl%toppgraorkantskog,
og bratt skrent med fastmarkskog.

ore-hegge-skog

(Lauvnesvatn)

Vanlig særlig i øvre områder

er en fastmarkskog på skrinn jordsmonn over berg.

Fastmarkskogen

vokser ofte på hellende terreng, mens de øvrige gjerne har en
slak gradient mot vannflata.

På relativt grunne, beskytta loka-

liteter er det vanlig med en fattig hgstarrsump

ytterst.

Ved reguleringer gjelder generelt for flate myrstrekninger
deler av torva kan løsne i nivåer under HRV, g
matter.

at

danne flyte-

Det har allerede skjedd i noen av vatna i forbindelse

med tidligere reguleringer. En blanding av fint og grovt sediment, knyttet sammen av røtter fra for eksempel blåtopp-tuer vil
til en viss grad kunne motvirke erosjon i den nye strandflata.
På bratt skrånende terreng med tynt jordsmonn vil derimot løsmassene lett rase ut, og dermed fjerne muligheter for etablering
av ny vegetasjon,

slik at lyse, vegetasjons løse striper blir

synlig under perioder med LRV.
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8.2.1.

-

vatn

Regulerte

Lauvnesvatn:
Alternativ A og B:

En vannstandsregulering på 2,55 m i Lvnes-

vatn kan sannsynligvis berøre deler av de omtalte myrområdene
rundt dette vatnet.

Særlig gjelder dette myr- og sumpområdene

omkring søltjern, som periodevis vil stå fullstendig under vann.
Store deler av holmene som i dag holder flytetorva på plass,
vil også forsvinne, og torva vil sannsynligvis løsrives fra
Reguleringen vil ogsa
bukta og etterlate seg en gjormepl.
Det er ut fra foreliggende
berøre de nedre deler av Lkmyran.
si i hvor stor grad oppdemming til
kartmateriale vanskelig
planlagt HRV vil virke inn på myrvegetasjonen her. Imidlertid
er det fare for forsumpning i tilknytning til bekkedråg og forHvis så skjer, kan det bety at lokaliteter med

senkninger.

mer sjeldne arter, spesielt brunskjene,

kan rammes.

Horgsetermagasinet:

Ved alternativ A vil en få en regulering

p

som tilsvarer maks. 1,95 (Horgsetervatn).
311 m o.h.

5,6 m, mot dagens,
Planlagt HRV:

Vannvegetasjonen vil sannsynligvis bli sterkt for-

Terrenget rundt magasinet er for en stor del bratt.
Her vil sannsynligvis jordsmonnet vaskes ut slik at en vegetasjonsfri, lys stripe dannes i området fra HRV til LRV. Nord
styrret.

og sør for vatna ligger flatere partier. Myrene ved Aurhlene
omkring Skjel&as utlp i Horgevatnet blir sterkt ber&rt. Den
velutviklede sumpvegetasjonen nord for dagens Horgsetervatn vil
også bli sterkt forstyrret.
Alternativ B innebærer ytterligere 1,9 m Økning av HRV til
HRV l12,9. Forstyrrelsene nevnt under alt. A vil generelt
forsterkes.

Bl.a. vil sannsynligvis all vannvegetasjon for-

svinne.

ve

om%de:

De planlagt neddemte områdene i forbindelse med
regulering av Grunntjern, Øgnevatn og Grytevatn preges for det
Strst effekt får regumeste av fattigmyr og rsslyngfuruskog.
Alternativ A:
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leringen av Grunntjern, da vatnet fra før er uregulert.
Vannvegetasjonen

i samtlige vatn er fra før relativt sparsom

og artsfattig.

8.2.2.

Regulete

elvestrekninger

Skjelåa vil få en sterkt redusert vannføring sommerstid, og
Økt vintervannføring.

Gryteelva vil få en noe dempet vårflom

og noe Økt vintervannføring.

Horga vil derimot oppleve tørr-

legging dersom en ikke pålegger minstevannføring.

Det samme er

tilfelle i forbindelse med bekkeinntakene til Horgas sidebekker.
Kunnskapene om reguleringseffekter
mangelfulle.

på elvestrekninger er i dag

Generelt kan imidlertid sies at den primære

effekten av redusert

vannføring

i ei elv er at forholda for

vann- og sumpvegetasjonen endres, slik at elvekantsoneringen
gror til (Nilsson 1977, Andersen 1983).

På gunstig substrat

vil dessuten tørrlagte områder i elveløpet gro til dersom eventuelle overskuddsslipp

ikke er for omfattende.

Dersom det sommertørre elveløpet utsettes for kraftig vintervannføring, er det imidlertid stor sannsynlighet for at den
nyetablerte vegetasjonen

i de tørrlagte deler av elveløpet og

langs elvekanten vil skylles bort, slik at vegetasjon vanskelig
etablerer seg utenfor kantskogen.
Elvestrekninger med regulert
noe kt

vintervannfring,

kantvegetasjon

vannf6ring, dvs. demnet vrflom
vil ofte kunne f% ei stripe trels

der strendene er slake, og subscatet

Den utjevnede vannfringa

og

gjr

imidlertid a

velegnet.

standsonen

blir

smal, og en sekundær suksesjon vil kunne foreg3 over tidligere
etablert sanering, slik at grensene viskes ut (Nilsson 1977,
Andersen 1983).

- 50

-

Av de berørte elvestrekningene,

er konfliktene med de botaniske

interessene størst i øvre del av Horga, mellom bekken fra
Langetjern og Halvorset.

Ei tørrlegging her vil sannsynligvis

forstyrre den fint utviklede sump- og vannplantevegetasjonen.

8.2.3.

Veier,

massetipp

m.m.

I forbindelse med forprosjektet for Horga-utbyggingen,
av ingenirfirmaet

Stromme, uttales at det kun er aktuelt med

kortere og midlertidige veistrekninger
driften.

utarbeidet

i forbindelse med anleggs-

Lokalisering er ikke angitt og derfor vanskelig åta

stilling til her.
Kartblad 3.1 i Konsekvensanalysen

fra Strømme har tegnet inn

massetippen ved Horgsetervatn bl.a. i bekken fra Langetjern og
langs Horga.

Dette vil skade den omtalte sumpvegetasjonen.

8.3. Konklusjon
De største konfliktområdene mellom utbyggingsplanene og de
botaniske interessene er knyttet til Lauvnesvatn og øvre del av
Horga.

Fra en botanisk synsvinkel er det ønskelig å unngå en

ytterligere heving av vannstanden i Lauvnesvatnet.
Dersom konsesjon gis til utbygging av vassdraget, er det dessuten nskelig

& f& bygd terskler i elvelopet fram til Halvorseth,

slik at sump- og vannvegetasjonen

blir minst mulig forstyrret.

Massetippen ved Horgsetervatnet bør avgrenses til øvre sida av
bekken fra Langetjern, og massen bør plasseres slik at elvekant
og elvelp
grustaket.

ikke berores mer enn hva som i dag er tilfelle med
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9. SAMMENDRAG
Rapporten er skrevet på oppdrag for og finansiert av Sigdal
Elverk i forbindelse med planer om utbygginga av Horgavassdraget,
Sigdal, Flæsberg og Rollag kommuner i Buskerud.
Nedbørfeltet rommer 120

n.

mellom 300 og 500 meter.

Storste del ligger i hydesonen

Terrenget skråner fra nordvest mot

sørøst, med utflating mellom 300 og 400 mi

midtre og sørøstre

områder.
Grunnfjellbergarter

dominerer, med Telemark-formasjonens

grunn-

fjellsområde representert i vest og den noe rikere Kongsbergformasjonen i øst.

Disse møtes i en forkastningssone midt på,

her er dannet breksjebergarter
lokalitetene.

som gir opphav til de rikeste

Løsmasser forekommer først og fremst i forbind-

else med forsenkninger i terrenget.
Klimaet ligger på overgangen mellom kontinentale og suboseaniske
forhold, med relativt mye nedbør, og store forskjeller i sommerog vintertemperatur.
Lyngfuruskog dominerer innafor hele nedbørfeltet"

P

lokali-

teter med tykkere jordsmonn er dessuten bærlyngbarblandingsskog
vanlig, mens blåbærgranskog

først og fremst forekommer nederst i

lisider i brattere skråninger, bl.a. i kende
ned mot Soneren.

grad langs Horga

Av sumpskog dominerer de fa-ige

Flatmyrer og svakt hellende bakkemyrer er van'·

atformingene.

-d'

vatn og langs forsenkninger som bekkesig i terrenget.
og mellomrike myrtyper med bjnnskjeggklart vanligste myrtyper.

tver,
Fattig-

og bl#or-dominans

Regnvannsmyrer

er

forekorr@er hovedsakelig

som tuepartier i fattigmyrene, mens rikere myrdrag finnes i
lavere partier, først og fremst kjent fra LØkmyran sør for
Lauvnesvatn, myromr&dene rundt Mjovatn og langs Aurh%lane i
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Skjelåa.

LØkmyran har forøvrig også fine gradienter mellom

regnvannsmyr og jordvannsmyr og mellom fastmatter og mykmatter.
Fattig hogstarrsump er vanligste sumpvegetasjon.
vegetasjon utgjør botngras-brasmegrassamfunn
vanligste typer.

Av vann-

og flotgrassamfunn

Rikeste og mektigste sump- og vannvegetasjons-

typer finner en i forbindelse med øvre deler av Horga, fra
bekken fra Langetjern til Halvorseth.

Soltjern, srvest

i

Lauvnesvatn, representerer imidlertid en interessant sanering
fra myr- til sumpvegetasjon.
Tilsammen er registrert ca.270 arter høyere planter.

Tallet repre-

senterer et minstetall, da store deler av nedbørfeltet utenfor
de direkte berørte områdene ikke er undersøkt.

Floraen fordeler

seg jevnt på artsgrupper med vestlig, sørlig og østlig
utbredelsestyngde,

og avdekker således et interessant planteForekomsten av den sjeldne arten brun-

geografisk grenseland.
skjene

forsterker dette inntrykket.

Flesteparten av de planlagt berørte vatna er regulert fra før.
Konflikter mellom botaniske interesser og dagens utbyggingsplaner finner en først og fremst i tilknytning til Lauvnesvatnet
og øvre deler av Horga.

Dersom konsesjon gis, foreslås at

Lauvnesvatn ikke reguleres høyere enn til dagens HRV.

Dessuten

bør terskler bygges i øvre del av Horga, slik at dagens vannstand opprettholdes.

Eventuell massetipp bør avgrenses til øvre

side av bekken fra Langetjern, og massen bør plasseres slik at
elvekant og elvelp
felle med grustaket.

ikke berres

mer enn hva som i dag er til-

-

53 -

11. LITTERATUR
Andersen,

K. 1983.

det regulerte
Univ.
J.

Bekken,

Kontaktutv.

vurdering.

Rapp.
Bendiksen,

E.
i

&

Halvorsen,

Rapp.

28.

vassdagsreg.

Univ.

Dahl, E. 1977.

inventeringer

Univ.

vassdagsreg.

for vegetasjonskartlegging

Stensil.
Normals

193l-60

in Norway. Climatological

norske

Botaniske

Kontaktutv.
Enheter

I. 1967. Standard

meteorologiske
Kartlegging

verneverdier

of the Air Temperature

or

Summaries

inst.

Oslo.

og helhetsvurderirg

i reguleringssaker,

(red.): Naturvitenskap

Norway. Det
av naturfaglige

s.88-95

Kontaktutv.

1976.

vassdragsreg.

Det norske meteorologiske
G. 1984.

institutt: Nedbørnormaler.

bygging. Det

nasj.

kontaktutv.,

Horga kraftverk

Supplerende

informasjon

av

'

kraftuts.

- geologi.

og vurderinger.

Vegetasjonskartlegging.

1973.

og

Kontaktutv.

Buserud.

forhold ved planleg5ng

1984.

0.

14 s.

Univ. Oslo,
Rapp. 84/0?.
K-prosjektet.
Beskrive se og vurdering

av naturfaglige

Hesjedahl,

Rapp . .3.

Plankton og bunndyr i stillestaende

vassdragsreg.
Halvorsen, K.S. 1983.

A.M.

Gjessing,

S. -- 7. desember

Un-Z:v. Oste,

rennende vann i Horgavassdraget,

Helzen,

i

og vassdragsregulering.

Foredrag og diskusjoner ved konferanse

Halvorsen,

Oslo,

94 s.

S. et al. 1984.

J.

Ornitologisk

Buskerud.

R. 1981.

Lifjellomr&det.

i Norge.
Bruun,

H.oppg.

84/06.

Oslo,
Bretten,

i

226 s.

(upubl.).

Horgavassdraget,

rndringer

sør-Trøndelag.

Nea-vassdraget,

Trondheim

1984.

og dens

Strandvegetasjonen

Lanuksbokhandelen,

Ås-NLH.
Hulten,

E. 1971.

2.

Lid,

1974.

utg.

Norsk

Atlas
5 32

5ver

viternas

utbredriwg

Norden.

s.

og svensk

flora.

4. utg. Oslo. 808 s.

- 54 -

Marker, E. l974.

Kriterier for botanisk verneverdi.

Blyttia

Moen, A.

32:

33-37.

Pedersen, A. 1981.

&

K.

noske

Vidensk.

Myrer i Agder og Rogaland.
Selsk.

Mus.

Rapp.

Bot.

ser.

1981(7):

252 s.
Moss, ••

Volden, T. 1980.

&

Botaniske undersøkelser i Etnas

og Dokkas nedbørfelt med vegetasjonskart over magasinomr&dene Dokkfly
vassdragsreg.

Nilsson, C.

Univ.

0so,

Rapp.

12.

114 s.

Alvestrand i forvandling. Svensk

Nilsson, C. 1977.
Tidskr.

Kontaktutv.

og Rotvoll/Rossjen.

71:

1981.

bot.

23-28.

Dynamics of the shore vegetation of a North

Swedish hydro-electric reservoir during a 5-year period.
Acta

phytogeog.

suec.

Nordhagen, R. 1970. Norsk

94 s.

69.

flora.

Illustrasjonsbind. Del I.

Oslo. 638 s.
Nordiske Utredninger 1977.

Naturgeografisk

av Norden. NU B 1977:34.
Nordiske Utredninger l983.

regionindelning

137 s.

Representativa naturtyper i Norden.

- Ett underlag f6r naturv&rds- och arealplanlggning.
NU 1983:2.

139 s.

Norges Offentlige Utredninger 1983.
vassdragsvern.
Rrslett,

B. 1980.

Oslo. NU

1983:42.

376 s.

Reguleringsvirkninger

i norske innsjer.
Rørslett, B. 1983.

VIVA,

&rbok

på høyere vegetasjon
1979:

27-3l.

Tyrifjord og Steinsfjord. Undersøkelse

av vannvegetasjon
0-28006,

Naturfaglige verdier og

III.

1977-1982. 1. Tekstdel. NIVA-rapport

289 s.

Sigdal Elverk 1983.

Horga kraftverk. Konsekvensanalyse.

53 s.

Sigdal Elverk 1983.

Horga kraftverk. Vedlegg til konsekvens-

analysen.
Sigdal Elverk 1984.

Horga kraft-verk. Konsekvensanalyse.

Supplerende informasjon og vurderinger.
Torbergsen, E.M. 1980.

Myrundersøkelser

i Buskerud i forbindelse

med den norske myrreservatplanen.
Selsk.

Mus.

Rapp.

Bot.

ser.

1980

K.
(3):

noske

104 s.

Vidensk.

Vedlegg .

KRITERIER FOR BOTANISK VERDI
(Etter Moss

&

Volden 1980)

Naturen oppfattes som en ressurs (og dermed av verdi) på flere
måter (Dahl 1977), - nemlig som opplevelsesressurs, produksjonsressurs, genetisk ressurs og informasjonsressurs.
vitenskapelige verdier,

De natur-

innbefattet botanikk, har tilknytning

til de 3 siste kategorier; i særdeleshet den aller siste.
Begrepet vern

kommer først inn når disse verdiene er spesielt

sårbare og/eller trues av Ødeleggelse eller omfattende endringer.
Her må en som overordnet mål forsøke åta

vare på høyproduktive

typer, og typer vi har lite av andre steder.
Det er neppe mulig gi

en detaljert og helt gjennom objektiv

vurdering av de naturvitenskapelige verdier i ett område.
om det foreligger tilstrekkelige data for den aktuelle

Selv

lokali-

tet, er som regel kjennskapen til omkringliggende områder mangelfull.

Vurderingen vil derfor alltid innebære en viss grad

av usikkerhet.
I de senere årene har en arbeidet mye med utformingen av kriterielister for vurdering av naturvitenskapelig verneverdi.

Sorn

grunnlag for vurdering av botaniske verdier i dette tilfellet,
vil en stotte seg til fdlgende verdikriterier.

Med "objekt"

menes her en enkel forekomst såvel som et større eller mindre
område.
1)

Rekkefølgen er tilfeldig.

Typiskhet

(representativitet).

Objektet inneholde

flora og vegetasjon som er karakteristisk for et stare

en
omr%de

regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
2)

Sjeldenhet.

Objektet inneholder spesielle enkeltarter

eller vegetasjenstyper
stder.

som er sjeldne, eller mangler,

andre

3) Mangfold

(diversitet).

innenfor et objekt.

Et uttrykk for variasjonsrikdom

Det kan eksempelvis være snakk om antall

arter (artsrikdom) eller biotopdiversitet

(mangfold eller

mosaikk av forskjellige vegetasjonstyper).
4) Produktivitet.

Planteproduksjon er en forutsetning for

alt annet liv på jorda.

Vanligvis blir derfor høy produktivitet

ofte forbundet med høy botanisk verdi.

Fra et strengt natur-

vitenskapelig synspunkt kan imidlertid et lavproduktivt område
vere av like hoy verdi.

Det avgjrende

er hvordan objektet

forholder seg til omkringliggende områder.
5)

Klarhet/storelse.

Et klart utformet objekt er velegnet

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

Objektet bør være av en slik størrelse at

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

Et objekt kan representere et viktig

ledd i en kjede for forståelsen av helheten i større sammenheng.
7) Foskning/undervisning.
a) Objektet egner seg som referanseomr&de for sammenliknende
botanisk forskning.

Et slikt område trenger ikke ndven-

digvis være "uberørt".
b) Områder hvor det pågår større, biologiske undersøkelser.
c) Klassisk objekt.

Dvs. nkkelomrader

hvor det gjennom

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

Gjelder både nær- og fjernområder

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

Det finnes flere overganger og sammenhenger mellom punktene
ovenfor.

Punktene l-6 har med objektets

men tjener også som indirekte kriterier
elle

betydning

for biologisk forskning.

"egenverdi."

a

gjpre,

for objektets otensiVed vaderirgen

en også ta stilling til graden av uberørthet

m%

(kulturpåvirkning)

som kan tillates.
Marker

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

spesialområder
verdi.

som er aktuelle ved vurdering av botanisk verne-
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