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Til leseren

To the reader

KRAFT OG MILJØ er en publikasjonsserie som
først og fremst tar sikte på å belyse forskjellige
sider ved de landskapsmessige virkningene
kraftutbyggingen har på miljøet. Utgivelsen
skjer uregelmessig.

POWER AND THE ENVIRONMENT is a series
of publications primarily intended to provide
information about various aspects of the environmental effects of the building of power
stations and their consequences for the landscape. Publication takes place at irregular intervals.

Som nr. 5 i serien har vi valgt å presentere et
massetak. Valget falt på morenetaket i Umskar.
Det ble drevet i forbindelse med byggingen av
dammen ved Akersvatn ved Rana-anleggene.
NVE - Statskraftverkene eier og bygget selv
dammen.

For volume no. 5 in the series we have chosen
to present a quarry. Our choice fell on the
quarry at Umskar. It was used in connection
with the construction of the dam at Akersvatn
(Lake Aker). part of the Rana development
project.

NVE - Vassdragsdirektoratet, mars 1983.
H. Sperstad

NVE - Statskraftverkene (Norwegian Water Resources and Electricity Baard - The Directorate
for the State Power System) own the dam
which they constructed themselves.
NVE - The Directorate for Water Resources,
March 1983.
H. Sperstad
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FORORD

PREFACE

Massetak av forskjellige slag er viktige deler av
mange typer anleggsvirksomhet. Innen kraftutbyggingen ble de særlig tallrike og store etter at det i
1950-årene ble vanlig å bygge fyllingsdammer.
Denne publikasjon tar sikte på å gi en forholdsvis
omfattende, men likevel enkel fremstilling av hvordan
en håndterer de landskapsmessige sidene ved et
massetak. Det er gjort med tanke på en generell
informasjon om emnet. Men minst like viktig er håpet
om å gi tvilere blant anleggsfolk et konkret eksempel
på at det kan nytte!
Ole Moss har hjulpet til med botanikken på grunnlag
av bildene.
Ole T. Evensen var oppsynsmann under anleggstiden
og har hjulpet til med å skaffe frem opplysninger.
Linda Sivesind har oversatt til engelsk.
Herman Svarva har tatt seg av lay-out.
En hjertelig takk til alle fire.

Ouarries of various types are integral parts of many
kinds of construction work. In the hydroelectric power development branch quarries increased in number and in size after the construction of rockfill dams
became common in the 1950's.
The aim of this publication is to give a relatively
extensive, yet uncomplicated description of the treatment of the landscaping problems involved with a
quarry. This report has been written to provide
general information about the topic, and equally
important, to furnish the doubters among construction workers with a concrete example which proves
that landscaping is useful.
Ole Moss has supplied assistance in the field of
botany on the basis of pictures.
Ole T. Evensen was supervisor during the period of
construction and has assisted in supplying information.
Linda Sivesind has done the translation to English.
Herman Svarva has done the lay-out.
My thanks to all four of them.

Asker, mars 1983
Knut Ove Hillestad

Asker, March 1983
Knut Ove Hillestad

4

MASSETAK I UMSKAR
INNLEDNING
Det er flere grunner til at morenetaket i Umskar
ble valgt som emnet for denne publikasjonen:
1 ) Det var blant de første som fikk en skikkelig
landskapsmessig behandling med tanke på
at det etter hvert skulle utvikle seg til å gli
inn i - og bli en varig og akseptabel del av
landskapet.
Presentasjonen skjer i vesentlig grad ved
daterte bilder av forskjellige utviklingsstadier
frem til 1982.
2) Det ligger tett ved en forholdsvis sterkt
trafikkert vei (E 79). Noe som gir interesserte lett adgang til ved selvsyn å følge
utviklingen videre.
3) Det har også vært et poeng at morenetaket
ligger et stykke nord i landet.

Dammen ved Akersvatn er en viktig del av Ranaverkene (side 13). Det er en fyllingsdam. Den har innerst
en tetningskjerne av morene. På begge sider av den
er det bygget opp filtersoner av grus. De skal hindre
at tetningskjernen vaskes ut. Støttefylling av sprengstein holder det hele på plass.
I denne sammenheng er det morenen vi skal feste
oss ved. Det er den som gjør dammen tett. Og det er
den som er hentet fra massetaket i Umskar. Stedet
som er emnet for denne publikasjonen.
For å finne egnet masse engasjerte Statskraftverkene
Norges geotekniske institutt. Av de fem stedene de
fant frem til, viste forekomsten i Umskaret seg å
være best egnet. Den ble forøvrig funnet ved en
«tilfeldighet». Det skjedde da Vegvesenet måtte
grave igjennom en morenerygg i forbindelse med
omlegging av E 79. Massetaket ligger altså like inntil
denne vegen (sidene 12 og 15).
Analysene viste at massene ved Umskar inneholdt
26-48% (gjennomsnittlig ca. 40%) finstoff (materiale med diameter mindre enn 0,06 mm). Leirinnholdet (materiale med diameter mindre enn 0,002 mm)
var 4-13%.
Det er altså her tale om temmelig tett masse. Den er
i vesentlig grad forutsetningen for det vellykkede
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tjernet som er etablert i det tidligere massetaket
(forsiden) .
Arbeidene med dammen tok til i 1964 og ble avsluttet sommeren 1968 . Morenefyllingen startet i juli
1965. I det morenetaket som behandles her, foregikk
uttaket til en i 196 7 flyttet over til et som ligger ca
250 m mot nord (side 18) . Det ble også tatt noe
masse på nedsiden av vegen.
Overdekkingen i det aktuelle området besto stort sett
av et ca 0 ,5 m tykt lag av «torv og myr» . Dybden til
fjell varierte mye . Den øverste delen av morenen
hadde en gråbrun farge . På mer enn 2-4 m dybde var
den gråblå .
Morenetaket var på ca 40 .000 m 2 • Lengden var ca
500 m (side 12) . Det ble tatt ut 12 7 .000 m 3
morene. I gjennomsnitt var morenelaget 3 ,2 m tykt .
Men mesteparten av massen ble tatt der tykkelsen
(stutthøyden) var 4-5 m.
Massen var så hard at det måtte brukes «ripper» for
at bulldozer skulle klare å holde gravemaskinen med
<døs» masse.
P.g.a. mye regnvær , ujevn fjellgrunn og dårlig avløp ,
ble det så bløtt i massetaket at det måtte kjøres inn
og planeres ut ca 4 .000 m 3 sprengste in for å f å
brukbare arbeidsforhold . Steinen ligger der nå. Dessuten ble ubrukelige morenemasser fra det uttaket
som ble åpnet i 196 7 kjørt inn og senere brukt under
formingen av terrenget .

Et ter endt uttak av masser, ble formingen av området
gjennomført i 196 7. Det ble lagt avgjørende vekt på
at det skulle bli en underordnet og organisk del av
landskapet omkring. Tilstøtende terreng ble derfor
tatt med under formingsprosessen i den grad det var
påkrevet . Mulighetene for å lage et tjern i området er
utnyttet maksimalt . Overløpet fra tjernet (sidene 30
og 44) føres videre gjennom et «drag» i terrenget
(sidene 33 , 34 , 35, 37 , 40 og 41) mot en liten
«pytt » nær den motsatte enden av massetaket (sidene 37 og 38).
Ingen bekk renner inn i tjernet . Vannstanden holdes
oppe av et «generelt tilsig » fra området omkring
(grunnvann) og den tidligere nevnte tette morenen.
Ut fra landskapsmessige interesser kunne stolpen
som står igjen på en øy i tjernet, med fordel vært
fjernet. Men når den først står der, kan den tjene
som et holdepunkt når en skal orientere seg på kart
og bilder i denne publikasjonen . (Forsiden og sidene
19 , 21 , 24 , 25 , 26 , 30 , 32 , 44, 45 , 46 og 47) .
Den markerte fjelltoppen som ligger nord for massetaket kan også være til god hjelp når en skal orientere
seg på bildene , (jfr . forsiden og sidene 18 , 21, 24,
25, 26 , 27, 30, 31, 32, 33, 36 , 37 , 38 , 44, 46og
47) .
Da grovplaneringen var ferdig ble den lagrede avdekkingsmassen fordelt. Under arbeidet skjedde det i
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varierende grad en viss blanding av «myrjorden» med
morenemasser. Den senere vegetasjonsutviklingen
viser at fordelingen ikke var helt lik over det hele .
Avdekkingsmassen var vesentlig redusert fra den ble
skrellet av i 1965. En ukjent mengde var kjørt bort
og brukt andre steder. Dessuten vil slik «humusjord»
alltid minke radikalt og fort når den blir gravd opp og
lagret i haug , slik at den blir drenert. Da kommer
luften til og de naturlige nedbrytningsprosessene
aksellereres (side 14).
Da formingen var fullført, ble området gjødslet med
50 kg fullgjødsel B/ dekar. ( 12,6 % N, 5,5 % P,
15,6 % K, 1,2 % Mg, 8 % S, 2,5 % Ca og 0 ,02 % B.)
Det ble også sådd til med «frøavrens». Det er avfall
fra frørenserier som derfor inneholder både «gras og
ugras». På den tiden ble slikt frø brukt nokså mye på
steder som ikke lå nær jordbruksområder (ugras).
Hensikten var at en skulle få en rask og variert
midlertidig vegetasjon , som skulle binde massene i
tiden før den naturlige vegetasjonen klarte å overta
(det lykkes i mange tilfeller). Slikt frø brukes ikke
lenger.
Senere ble området overgjødslet med 50 kg fullgjødsel B/ dekar hvert år til og med 1971 . Senere har det
fått skjøtte seg selv . Det skal det også i fremtiden.
Vi håper å kunne følge området med visse enkle
biologiske registreringer og undersøkelser med noen
års mellomrom .

Særlig er det av interesse å følge vegetasjonsutviklingen (suksesjonen). Hittil har den vært interessant .
Noe som burde gå fram av bildene.
Bildene som er med i denne publikasjonen er tatt 27 .
juni 1967, 10. august 1971 , 20. september 1973,
18 . juli 1979 og 6 . september 1982 .
Massetaket har en størrelse og en form i forhold til
beliggenheten som gjør det uråd å få et fullstendig
oversiktsbilde fra bakken . Utvalget av bilder er gjort
med tanke på å hente frem spesielle poeng på de
forskjellige fotograferingstidspunktene. Tjernet og de
nærmeste omgivelsene har hele tiden vært av spesiell
interesse.
Det er oppgitt at skoggrensen går opp til 640-?60
m .o .h . sør for Umskar og til 630-650 m .o .h. nord for
det. Av kartet (side 15) går det fram at området
ligger mellom 640 og 653 m .o .h. På sidene 18 og
21 synes noen få busker av bjørk (Betula) . Men
området som helhet ligger like over skoggrensen. De
få bjørkene (Betula) som prøver å etablere seg i
området (f.eks. side 51) går derfor en hard og usikker
framtid i møte. Vierartene (Salix) som gjør sin entre
på bildene fra 1979 skulle derimot ha større grunn til
optimisme (sidene 39 og 40).
Området ble som tidligere nevnt sådd til med «frøavrens» . Det er tydelig og ikke uventet at det for det
meste inneholdt frø av forskjellige arter gras. På
bildene fra 1971 (sidene 19, 20 og 21) ser vi at
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graset dominerer fullstendig . Det har nok for en stor
del sammenheng med at det har profitert på gjødslingen som ble avsluttet i 1971 .
I 1973 (sidene 24 , 25 , 26 og 27) er det tydelig at
«pionergraset» er på vikende front. Utviklingen er
enda tydligere i 1979 . Da har også hele vegetasjonsbildet fått et markert differensiert preg . Stedegne
planter er på full fart inn i området. De finner etter
hvert sine plasser i systemet. Myrull (Eriophorum) og
lignende planter som foretrekker fuktige voksesteder
markerer nettopp slike partier (sidene 33 , 34 , 35 og
40). Mens andre etablerer seg der de finner seg til
rette på mer eller mindre tørt land (sidene 32 , 38 og
39) .
I 1971 er det ingen vannvegetasjon å se . Først i
1973 begynner den å melde seg i form av litt mose
og spredte skudd av myrull (Eriophorum) og starr
(Carex) i vannkanten . Situasjonen er vesentlig endret
i 1979. Da er det etablert fine belter av myrull
(Eriophorum) og starr (Carex) i strandsonene rundt
tjernet . I 1982 er strandvegetasjonen enda mer
konsolidert.
Den spesielt interesserte og oppmerksomme iakttaker vil nok ha observert at noen arter som må ha
kommet som frø i «frøavrensen» i 1967 fremdeles
finnes i området i 1982 (sidene 4 7 og 50).
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THE OUARRY AT UMSKAR

INTRODUCTION
There are several reasons that the moraine
quarry at Umskar was chosen as the subject of
this publication:
1) The site was ane of the first quarries to be
properly landscaped with the idea in mind
that it would develop and become a permanent and compatible part of the surroundings.
The presentation of this project is done to a
great extent through dated pictures taken of
the various stages up until 1982.
2) The site was located close to a fairly busy
highway (E 79). This makes it easily accessible to interested parties who would like to
follow along in the further development for
themselves.
3) The fact that this moraine quarry is located
in the northern part of Norway has also
been a consideration.

The dam at Akersvatn is an important part of the
Rana project (page 13). It is a rockfill dam with an
impervious core of moraine. Filter zones of sand and
gravel have been built up on both sides of the core to
prevent wash out. The entire structure is supported
by great quantities of back-fill, or rock fragment. In
this context it is the moraine that we are going to
discuss. It is moraine that renders the dam impermeable. And this moraine was originally gotten from the
quarry at Umskar, the place that is the subject of this
publication.
The (Directorate for the) State Power System employed the Norwegian Geotechnical Institute to locate natural materials suitable for the job. Of the five
likely places that were found, Umskar proved to be
most suitable. It was, in fact, found by coincidence.
This occurred when the Highway Department had to
tunnel through a moraine ridge when they were
making alterations on E79. The quarry is located
immediately adjacent to this highway (pages 12 and
15).
The analyses showed that natural materials from
Umskar contained 26-48% (an average of about
40%) fine particles (with a diameter of less than
0,06 mm). The clay content (material with a diameter of less than 0,002 mm) was 4-13%.
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In other words this mass was quite dense. This
dense mass was, to a great extent, responsible for
the success of the lake basin which was established
in the excavation area (see front cover).
Construction of the dam began in 1964 and was
completed in the summer of 1968. The moraine
tilling began in July of 1965. Excavation took place
from the site under discussion here until 1967 when
excavation activity was moved to another site about
250 m to the north (page 18). Natural materials
were also excavated from the lower side of the road .
The entire area under discussion was for the most
part covered with a 0.5 m thick layer of "bog and
peat". The depth to the rock varied greatly . The
upper part of the moraine had a grey-brown color. At
a depth greater than 2-4 m the color was grey-blue .
The quarry had an area of approximately 40.000 m 2 ,
anda length of 500 m (page 12). 127 .000 m 3 of
moraine were excavated. The average thickness of
the moraine layer was 3.2 m. Most of the natural
materials however , were taken from where the depth
was 4-5 m.
The rock face was so hard that a "ripper" had to be
used in order for the bulldozer to continuously feed
the power shovel with loose rock .
Due to rainy weather , uneven rock surfaces and poor
drainage , the quarry became so wet that 4.000 m 3 of
rock fragment had to be transported in and spread

out to improve working conditions. This blast rock is
still there. In addition , unusable moraine (rock spoil)
from the quarry that was opened in 196 7 was
transported in and used later to shape the terrain .
After the excavation of natural materials was terminated , the area was formed and shaped in 196 7. This
was done with an eye to making the site a subordinate and organic part of the surrounding landscape.
For that reason, bordering terrain was also included
in the shaping process where it was deemed desirable . The natural lay of the land was maximally
exploited for making a small lake out of the area .
Overflow from the lake (pages 30 and 44) is led
through a " ditch" in the terrain (pages 33, 34 , 35,
3 7 , 40 , and 4 1) toward a little "puddle" at the
opposite end of the quarry (pages 37 and 38) .
There are no brooks running into ttie little lake. The
water level is maintained by trickles coming from the
surrounding vicinity (groundwater) and by the
above-mentioned dense mora ine.
From a landscaping point of view, the pole that is
standing on an island in the little lake should be
removed . But since it is there , it can serve as a fixed
point for orientation on maps and pictures in this
publication (the front cover and pages 19 , 21, 24,
25, 26 , 30, 32 , 44 , 45, 46 and 47).
The distinctive mountain peak north of the quarry can
also be useful for orienting oneself in the pictures (cf .
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Fra massetaket etter endt utkjøring. Avdekkingsmassene ligger lagret som voll langs veien . 27 .6 .67 .

27.JUNI 1967

The quarry after it has been exhausted . The dressing material is stored like a dike along the side of the
road. 27 June 1967.

Kart over massetaket med påtegnet standplass på bildet på forrige side .
Map of the quarry marked with the place of viewing for the picture on the previous page.
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17
Kart over massetaket som i tillegg til standplass for bildet på side 14, viser standplassene for bildene
på sidene 18, 19 , 20 og 21 som alle ble tatt 10. august 1971 .

10. AUGUST 1971

Vegetasjonen domineres av bredbladete grasarter. Ingen tegn til naturlig vegetasjonsinnvandring.
Map of the quarry marked with the location from which the picture on page 14 was taken , as well as
the locations from which the pictures on pages 18 , 19, 20 and 21 were taken , all on 10 August
19 71. The vegetation is dominated by broad-leafed species of grass . There is no sign of natural
vegetation progression.
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Massetaket som ble åpnet i 1967 , vises som et grønt parti mot fjelltoppen i bakgrunnen . 10.8.71.

18

The quarry which was opened in 196 7 is shown as a green area with the mountain peak in the background . 10 August 19 71 .

Oversikter mot tjern'et. 10.8 . 71 .
Overview toward the little lake. 10 August 1971.

19

Oversikter mot tjernet. 10.8 . 71 .

2Q

Overview toward the little lake . 10 August 1971.

Oversikter mot tjernet. 10 .8 . 71 .
Overview toward the little lake . 10 August 1971 .

21

22

23
Kart over massetaket som i tillegg til standplass for bildet på side 14, viser standplassene for bildene
på sidene 24 , 25 , 26 og 27 som alle ble tatt 20. september 1973 .
Graset som dominerer på bildene fra 1971 har tapt terreng . En del andre arter som må ha fulgt
frøavrensen , er synlige. Naturlig vegetasjon er på veg inn.
Map of the quarry marked with the location from which the picture on page 14 was taken , as well as
the locations from which the pictures on pages 24 , 25 , 26 and 27 were taken on 20 September
1973 . The grass that dominated the pictures from 1971 had lost its foothold. A number of other
species that must have come from the seed waste were apparent. Natural vegetation was beginning
to be seen.
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20. SEPTEMBER 1973

Det innsådde graset er fortsatt til stede, men nå i mer glissen bestand. Noen eksemplarer av høymole (Rumex) markerer seg tydelig . 20.9 .73.

24

The sewn gr ass was still there , but was now more sparse. Some good examples of dock (Rumex) are very apparent. 20 September 1973 .

Grasaktige planter dominerer. En del urter som ikke lar seg identifisere. er synlige . 20 .9 . 73 .
Plants in the grass family dominate. A number of unidentifiable herbs are visible. 20 September 1973.

25

26

Mose og starr (Carex) har etablert seg i strandkanten . 20 .9 . 73 .

Moss and sedge (Carex) have established themselves by the side of the water. 20 September 1973.

27

28

Kart over massetaket som i tillegg til standplass for bildet på side 14, viser standplasser for bildene
på sidene fra og med 30 til og med 41 , som alle ble tatt 18. juli 1979 .
Nå er den naturlige vegetasjonsinnvandringen i full gang. Det er etablert fine belter av myrull
(Eriophorum ) og starr (Carex) i strandsonene rundt tjernet. I det fuktige «draget» fra overløpet i tjernet
(s. 30) ned mot «pytten » (s. 37) er det fuktig. Det vises tydelig på vegetasjonen som har etablert seg
der (s . 33, 34 og 35).

29
18. JULI 1979

Map over the quarry , marked with the location from which the picture on page 14 was taken , as well
as the locations from which the pictures on pages 30 through 41 were taken , all on 18 July 1979 .
At th is point in time the immigration of natural vegetation was in full swing . Fine beits of bog cotton
(Eriophorum ) and sedge (Carex) have established themselves on the banks around the little lake. In the
damp overflow ditch (p . 30) and down towards the pond (p. 37) the ground was moist . This is
obvious from the species of vegetation that have established themselves there (pp. 33 , 34 and 35).
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30

Til venstre i bildet mose og sølvbunke (Deschampsia caespitosa). Åkersnelle (Equisetum arvense) forekommer . Langs bekken har snøull (Eriophorum
scheuchzeri) fått feste . 18 . 7 . 79 .
To the left of the picture , moss and spiked gr ass (Deschampsia caespitosa). Common horsetails (Equisetum arvense)
were present. Along the brook arctic cotton grass (Eriophorum scheuchzeri) had gained a foothold. 18 July 1979.

Myrull (Eriophorum), Åker snelle (Equisetum arvense) og flaskestarr (Carex rostrata) preger bildet. 18 . 7 . 79 .
Bog cotton (Eriophorum), common horsetails (Equisetum arvense) and rock sedge (Carex rostrata) dominate the picture . 18 July 1979.

31

Sølvbunke (Deschampsia caespitosa) er særlig fremtredende . 18 . 7. 79 .

32

Spiked grass (Deschampsia caespitosa) is especially conspicuous. 18 July 1979.

Snøull IEriophorum scheuchzeri) dominerer. ellers litt duskull IEriophorum angustifolium) og åkersnelle IEquisetum arvense). 18 . 7 . 79.
Arctic cotton gr ass IEriophorum scheuchzeri) dom i nates , but in addition we see common cotton gr ass (Eriophorum angustifolium) and common horsetails
(Equisetum arvense) . 18 July 1979 .

33

I forgrunnen sølvbunke (Deschampsia caespitosa) og noe mose. Midt i bildet en større bestand av snøull (Eriophorum scheuchzeri). 18. 7. 79.

34

In the foreground spiked grass (Deschampsia caespitosa) and some mess . In the middle of the picture , a large stand of arctic cotton grass (Eriophorum
scheuchzeri).

Nærbilde av myrull bestanden på s. 34 , for det meste snøull (Eriophorum scheuchzeri) . Noe dusk ull (Eriophorum angustifolium) midt i feltet . 18. 7 . 79 .
A close- up of the bog cotton stand on page 34 consisting mostly of arctic cotton grass (Eriophorum scheuchzeri). Some common cotton grass (Eriophorum
angustifolium ) can be seen in the middle of the area . 18 July 1979 .

35

36

Pionergraset er borte . Tuer av sølvbunke (Deschampsia caespitosa) preger bildet. Midt i bildet et parti med brunlig mosedekke . Tydlig skilnad mellom
fuktige og tørre partier. 18 . 7. 79.
The pioneer gr ass is gone . Tufts of spiked gr ass (Deschampsia caespitosa) characterize the picture . In the middle of
the picture there is an area covered by brownish moss . There is a distinct division between the wet and dry areas. 18 July 1979 .

I forgrunnen enkelte lyngvekster . Myrull (Eriophorum) i vannet . På grensen mot massetaket vokser vier (Salix) . 17 _g_ 79 .
In the foreground , some varieties of heather . Bog cotton (Eriophorum) in the water . Willows (Salix) grow on the edge of the quarry. 17 September 197g _

37

Skrint parti. Eller som vist på bildene på s . 36 og 37 . 18 .7 .79 .

38

...

~. · •
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Sparsely vegetated area . As shown on the pictures on pages 36 and 37 . 18 July 1979 .

Gråvier (Salix glauca/ lapp .), sølvbunke (Deschampsia caespitosa) og veimose . 18. 7. 79.
Northern and downy willows (Salix glauca/ lapp .). spiked grass (Deschampsia caepitosa) and moss. 18 July 1979.

39

Snøull (Eriophorum scheuchzeri), dusk ull (Eriophorum angustifolium), vier (Sa lix) m .m . 18. 7 . 79.

40

Arctic cotton grass (Eriophorum scheuchzeri). common cotton grass (Eriophorum angustifolium). willows (Salix) , etc . 18 July 1979.

Kildemose (Philonostis lantana), åkersnelle (Equisetum arvense) og diverse gras. 18 . 7. 79 .
Brook moss (Philonostis lantana). common horsetails (Equisetum arvense) and diverse other grasses. 18 July 1979.

41

42

43
6. SEPTEMBER 1982

Kart over massetaket som i tillegg til standplass for bildet på side 14, viser standplassene for
forsidebildet og bildene på sidene fra og med 44 til og med 51 , som alle ble tatt 6 . september 1982.
Den naturlige vegetasjonsutviklingen har kommet et langt skritt videre.
Map of the quarry marked with the location from which the picture on page 14 was taken, as well as
the locations from which the front cover picture and the pictures on pages 44 through 51 were taken ,
all on 6 September 1982 . The natural progression of vegetation has advanced further.
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44

Variert vegetasjon. Spesielt merkes lappvier
(Salix lapponum) og langs vannet åkersnelle
(Equisetum arvense), elvesnelle (Equisetum
fluviatile) og noen få snøull (Eriophorum
scheuchzeri). 6.9 .82 .

Varied vegetation. Especially noticeable are
downy willows (Salix lapponum) and along
the water , common horsetails (Equisetum
arvense). sedge-like horsetails (Equisetum
fluviatile) and same arctic cotton grass (Eriophorum scheuchzeri) . 6 September 1982 .

....
Snøull (Eriophorum scheuchzeri) nærmest , så
litt flaskestarr (Carex rostrata). og litt bortenfor duskull {Eriophorum angustifolium). De
samme artene dominerer strandsonen innover i bildet . 6 .9.82 .

Arctic cotton grass (Eriophorum scheuchzeri)
in the foreground, then same rock sedge
(Carex rostrata) and a little further on common cotton grass (Eriophorum angustifolium). These same species dominate the
waterbank zone farther in on the picture. 6
September 1982.

...

Lappvier (Salix lapponum) og sølvvier (Salix
glauca). en tuet torvull (Eriophorurn vaginatum) nederst til venstre. Ellers stort sett i
strandsonen som på bildet på side 45 .
6 .9 .82 .

Downy willow (Salix lapponum) and northern
willow (Salix glauca). a tufted cotton grass
called hare ' s tail (Eriophorum vaginatum) at
the lower lett. Otherwise found mostly in the
waterbank zone as on the picture on page
45 . 6 September 1982.

....
Her er det tydelig at noe av •ugrasfloraen»
fra frøavrensen fortsatt klarer seg, f .eks.
engsyre (Rumex acetosa). kvitkløver (Trifolium repens). engsoleie (Ranunculus acris) og
engkvein (Agrostis tenuis). Ellers litt snøull
(Eriophorum scheuchzeri)
vannkanten .
6 .9 .82 .

Here it is clear that same of the " weed flora"
from the " waste seed" is still growing, for
example common sorrel or dock (Rumex
acetosa). white elever (Trifolium rapens).
meadow buttercups (Ranunculus acris) and
colonial bent gr ass (Agrostis tenuis). Also
same arctic cotton grass (Eriophorum
scheuchzeri) at the edge of the water . 6
September 1982.

47

I forgrunnen litt snøull (Eriophorum scheuchzeri) , litt fjernere duskull (Eriophorum angustifolium). Sølv- og / eller lappvier (Salix glauca/ lapponum). 6 .9 .82 .

48

In the foreground same arctic cotton grass (Eriophorum scheuchzeri). a little farther away common cotton grass (Eriophorum angustifolium) . Northern
willows and/ or downy willows (Salix glauca/ lapponum). 6 September 1982.

I vannkanten åkersnelle (Equisetum arvensel og i vannet elvesnelle (Equisetum fluviatile). 6.9.82.
At the edge of the water. common horsetails (Erioquiset arvensel and in the water. sedge-like horsetails (Equisetum fluviatile) . 6 September 1982.
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I vannkanten snøull (Eriophorum scheuchzeri). duskull (Eriophorum angustifolium) og åkersnelle (Equisetum arvense) . På tørt land gras , vier (Salix) og bjørk
(Betula) . 6 .9 .82 .
At the edge of the water, arctic cotton grass (Eriophorum scheuchzeri). common cotton grass (Eriophorum angustifolium) and
common horsetails (Equisetum arvense). On dry land , grass , willows (Salix) and birch (Betula). 6 September 1982 .

Her merker vi oss særlig kløver (Trifolium) og engsoleie (Ranunculus acris) som m å antas å ha sitt opphav i «frøavrensem> . 6.9.82.
In this picture we especially notice clover (Trifolium) and meadow buttercups (Ranunculus acris) which must be assumed to have originated in the " seed
waste". 6 September 1982 .
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