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Verneplan IV for vassdrag 

Ved Stortingets behandling av Verneplan III (St.prp. nr 
89 (1984-85)) ble det vedtatt at arbeidet skulle videre
føres i en Verneplan IV. Som for tidligere verneplaner 
skulle Olje- og energidepartementet (Oed) ha ansvaret for 
å samordne, utarbeide og legge fram planen for regjering 
og storting, men i nært samarbeid med Miljøverndeparte
mentet. 

Det ble re oppnevnt et kontaktutvalg for vassdragsreguler
inger med vassdragsdirektøren som formann. NVE fikk i 
oppdrag å skaffe fram nødvendig grunnlagsmateriale og 
opprettet i den forbindelse en prosjektgruppe som har 
forberedt materialet for utvalget. 

Prosjektgruppen har bestått av forskningssjef Per Einar 
Faugli, NVE, antikvar Lil Gustafson, Riksantikvaren, 
vassdragsforvalter Arne Hamarsland, fylkesmannen i Nord
land, kontorsjef Terje Klokk, DN (avløst 01.01.90 av 
førstekonsulent Lars Løfaldli, DN), overingeniør Jens 
Aabel, NVE og med seksjonssjef Jon Arne Eie, NVE som 
formann og avdelingsingeniør Jon Olav Nybo som sekretær. 

Vurdering og dokumentasjon av verneverdiene har, som for 
de andre verneplanene, vært knyttet til følgende fagom
råder; geofaglige forhold, botanikk, ferskvannsbiologi, 
ornitologi, friluftsliv, kulturminner og landbruksinter
esser. I mange av vassdragene har det vær nødvendig å 
engasjere forskningsinstitusjoner eller privatpersoner 
for å foreta undersøkelser og vurdering av verneverdier. 
En del av det innsamlede materialet er publisert i insti
tusjonenes egne rapportserier, men noe er også publisert 
i NVEs publikasjonsserie. 

Rapportene er forfatternes produkter. Prosjektgruppen har 
kun klargjort dem for trykking. på grunn av økonomiske 
forhold er enkelte rapporter blitt trykt i ettertid. 

Jon Arne Eie 
Prosjektgruppens formann 

Omslagsbilde: Månadalen, Frafjordvassdraget 
Foto: Jon Arne Eie 
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FORORD 

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) er oppdragsgiver for og har finansiert denne undersøkelsen som danner 
en del av det botaniske underlagsmaterialet ved bedømmelse av norske vassdrag som skal gis varig vern gjennom 
Verneplan IV. 

Denne rapporten omfatter 28 vassdrag i Nordland. Av disse er 23 befart, mens fem er vurdert utelukkende på 
grunnlag av botanisk litteratur. I alt 42 Nordlands-vassdrag er til behandling i Verneplan IV. Denne rapporten 
omfatter 22 av disse objektene - seks vassdrag er i tillegg vurdert etter ønske fra oppdragsgiver. 

Oppdraget er utført av Oddvar Pedersen og Stig Hvoslef. Undersøkelsesmetodikk og rapportstruktur er utviklet i 
fellesskap, og begge innestår for rapportens vurderinger og konklusjoner. Under arbeidet har det vist seg 
formålstjenlig med noen grad av arbeidsdeling, slik at Pedersen har tatt hovedansvar for datatekniske 
problemstillinger og lay-out, Hvoslef for språktekniske spørsmål. 

Flere har underveis bidratt med litteratur og opplysninger om vassdragene, og gitt faglige råd, blant dem Jon 
Bekken, Jon Arne Eie, Reidar Elven, Gunnar Halvorsen, Arne Hamarsland, Terje Klokk, Anders Langangen, Mats 
Nettelbladt, Jan Olav Nybo, Johannes Reiersen, Johan Sirnes, Ola Skifte, Finn Wischmann, Ansgar Aandahl og 
Børre Aas. 

Alle takkes hjertelig. 

Oslo, desember 1989, 

Oddvar Pedersen og Stig Hvoslef 
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1 KONKLUSJON OG DISKUSJON 

1.1 REGIONAL PRIORITERING AV OBJEKTENE 

Løpenr Va'ssdrag 

Sør-Helgeland: 

141 Vefsna 
Lomselva 

142 Vassdrag i Indre Vist en 
143 Hestadelva 

Nord-Helgeland: 

144 Elv fra Silavatnet 
145 Kjerringåga 
146 Flostrandvatnvassdraget 
147 Helgåga 
148 Gjervalelva 
149 Straumdalselva 
150 Reipåga 
151 Skauvollelva 

Salten: 

152 Lakselva 
155 Botnelva 

Ofoten: 

162 Vassdrag til Hellemofjord 

Lofoten og Vesterålen: 

171 Heggedalselva 
172 Sneiselva 
176 Åelva 
177 Melaelva 

Bleikvassdraget 
178 Elv fra Alsvågvatnet 

Frø skelandvassd raget 
Førevassdraget 
Nykvågvassdraget 

179 Fiskebø Ivassdraget 
180 Elv fra Farstadvatnet 

Borgevassdraget 
181 Sørvågvassdraget 

*) Verneverdier: 

** 
u. 

Liten 
Middels 
Stor 

Vassdragsnr. 

151.Z 
148.Z 
149.1-3 
154.2Z 

157.52B 
157.6Z 
157.42Z 
157.4Z 
159.21Z 
156.5Z 
160.43Z 
160.7Z 

162.7Z 
164.4Z 

171.ZJ.3ZJ.32 

177.7Z 
177.73Z 
186.2Z 
186.51Z 

185.1Z 
185.5Z 
185.6Z 

179.8Z 
180.4Z 
180.6Z 
181.43Z 

•• *. 
[] 
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Verneverdi 

**** 

**** 
**** ... 

*'*** 
• 
**** .. 
** 
[.] 
**** 

*** 
**** 

[ .... ] 

... .. 
[ .. ] 
** 
.. * 

** 

* 
u 

•••• 
u* 

u 

u 

.t**, 

Meget stor 
angir antatt verneverdi 



1.2 BEGRUNNELSE 

Sør-Helgeland 

Vefsna vurderes høyest pga. vassdragets omfang og nedbørfettets geografiske utstrekning. Lomselva og vassdrag 
i Indre Visten vurderes som likeverdige, meget verneverdige objekter. Verneverdien styrkes ytterligere dersom man 
behandler objektene under ett. 

Nord-Helgeland 

Helgåga og Skauvollelva vurderes som de mest verneverdige i regionen. Helgåga utmerker seg ved sin størrelse, 
variasjon og uberørthet, Skauvollelva ved stort utvalg av rike vegetasjonstyper og skarpe kontraster mellom fattig 
og rik vegetasjon. Dessuten er begge lite kulturinfluert. Kjerringåga som er relativt variert, vurderes som noe mindre 
verneverdig pga. større kutturpåvirkning. Straumdalselva fremstår som relativt uberørt, men er langt mindre variert 
enn de foregående. Objektet har verdi som utvidelse av Sattfjellet-Svartisen nasjonalpark mot kysten. Blant de lav
prioriterte objektene skiller Silavatnet seg ut ved sin verdi som et supplement til nabo-objektet Kjerringåga. 

Både Botnelva og Lakselva er store og varierte vassdrag. Innen rammen av denne undersøkelsen er det vanskelig 
å vurdere dem innbyrdes, og mot nærliggende verna områder (Saltfjellet og Junkerdalen-Balvatnet). For begge 
vassdrag er kriteriet "del av større sammenheng" tillagt positiv verdi. Botnelva skiller seg imidlertid ut ved større 
grad av uberørthet; dessuten trekkes verdien opp pga. den enestående vegetasjonen i Knallerdalen. 

Ofoten 

Vassdragene til Hellemofjord bør sees i sammenheng med de øvrige objektene i regionen. Vår vurdering bygger 
på objektets variasjonsrikdom, uberørthet og dets verdi som en utvidelse mot kysten av det store 
nasjonalparkområdet på svensk side. 

lofoten og Vesterålen 

Sørvåg- og Nykvågvassdraget vurderes som de mest verneverdige objektene i regionen. Det første er plante
geografisk svært verdijultt, det andre skiller seg ut ved sin variasjonsrikdom og verdi som referansevassdrag. Blant 
vassdrag med stor verneverdi vurderes Heggedalselva og Fiskebølvassdraget høyest. Det første objektet utmerker 
seg ved sin uberørthet, størrelse og klare vegetasjonsutforminger. Med sin velutviklete skogvegetasjon fremstår 
Fiskebølvassdraget som det minst kutturpåvirkete av objektene i lofoten, og med stor verdi som referansevass
drag. Bleikvassdragets vegetasjon er interessant, men nedre del av vannløpet er såpass manipulert at det ikke 
hører hjemme i en verneplan for vassdrag. 

Blant vassdrag med middels verneverdi skiller Førevassdraget seg ut ved sin uvanlig rike og varierte vann
vegetasjon, men verdien svekkes vesentlig av store kutturinngrep innen objektet. Av de to objektene på Vestvågøy 
vurderes Farstadvassdraget å ha større verneverdi enn Borgevassdraget, pga. et mer variert vannsystem og mindre 
kutturpåvirkning. På bakgrunn av berggrunn og størrelse antas Åelva å ha noe større verneverdi enn nabo-objektet 
Melaleva. 

1.3 FAKTASIDER FOR ENKELTVASSDRAG 

I dette kapitlet presenteres de 28 vassdragene skjematisk med sine viktgste nøkkel-data. Skjemaene er utviklet 
spesielt for Verneplan IV, som et hjelpemiddel for Verneplan IV-utvalget. Objektene er ordnet geografisk, slik de 
er presentert i kapittel 1.1. 
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BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 2 151.Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 141 Vefsna 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Vefsn, Grane, Hattfjelldal 

Dato: 15. november 1989 Sign: aP/SJ{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) stor 

Produktivitet antatt middels - stor 

Sjeldenhet antatt stor 

Regional representati vitet stor 

Grad av uberørthet liten - middels 

An vendelighet for vitenskap / undervisning stor 

Sammendrag/konklusjon: 

Objektet har mange arter og plantesamfunn, og spenner over uvanlig mange vegeta
sjonsregioner. Det er møteplass for flere floraelementer. På grunnlag av variasjonsrik
dom og størrelse forventes objektet å omfatte flere sjeldne arter og samfunn enn de 
dokumenterte. Objektet er representativt for de naturgeografiske regioner det sogner til, 
og har verdi som referansevassdrag. Bebyggelse og veier fins langs store deler av vanns
trengene, mens de perifere deler fremstår som lite kulturinfluerte. Med sine naturkvali
teter og stort sett gode tilgjengelighet vurderes vassdraget å ha betydelig verdi som 
forsknings- og undervisningsobjekt. Kriteriene "klarhet, størrelse" og "del av større 
sammenheng" er relevante for objektet. 
Objektet er ikke befart i Verneplan N-sammenheng, men vurdert på grunnlag av littera
turstudier og kjennskap til flora og vegetasjon i nabovassdragene. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi (****) 
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BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 2 148.Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: Lomselva 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Brønnøy, Grane, 
Vevelstad, Vefsn 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SJl 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) stor 

Produktivitet middels 

Sjeldenhet stor 

Regional representativitet stor 

Grad av uberørthet stor 

An vendelighet for vitenskap / undervisning middels 

Sammendraglkonkl usj on: 

Objektet er floristisk meget rikt og variert, og er et viktig plantegeografisk møtested (fjell
og kystplanter, sørlige og østlige arter). Vegetasjonen er overveiende fattig, men særpreges 
av skarpe overganger mellom fattig og rik vegetasjon. Flere avartene og vegetasjontype
ne er sjeldne i Nordland. Produktiviteten er overveiende liten, men lokalt fins høyproduk
tive vegetasjonstyper. Objektet inneholder en stor del av Helgelandskystens flora og 
vegetasjon. Det er uvanlig lite kulturpåvirket, og har svært stor verdi som referansevass
drag. Andvendelighet som undervisning- og forskningsobjekt vurderes til middels, pga. 
dets relativt utilgjengelige beliggenhet. Vassdragets verneverdi styrkes ved at området kan 
utvides med verdifulle, uberørte naboområder. 

Vassdraget er ikke befart i Verneplan N-sammenheng, men vurdert på grunnlag av 
li ttera turs tud ier 

Konklusjon: Meget stor verneverdi ("' .... "') 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 2 149.1-3 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 142 Vassdrag i 
Oddvar Pedersen Indre Visten 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Vevelstad 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S!J{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) stor 

Produktivitet antatt stor 

Sjeldenhet antatt middels - stor 

Regional representativitet stor 

Grad av uberørthet stor 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning middels 

Sammendraglkonkl usjon: 

Objektet har en uvanlig variert flora og vegetasjon, og består av tre svært forskjellige 
hoveddalfører. Det har flere arter og plantesamfunn som er sjeldne i Nordland. Høypro
duktive samfunn har betydelige forekomster. Objektet er verdifullt som referanseområ
de, pga. dets uberørthet og variasjonsrikdom. Anvendelighet som forsknings- og under
visningsobjekt begrenses pga. vanskelig tilgjengelighet. Vassdragets verneverdi styrkes 
ved at området kan utvides med verdifulle, uberørte naboområder. 

Objektet er ikke befart i Verneplan N-sammenheng, men vurdert på grunnlag av littera
turstudier og kjennskap til flora og vegetasjon i nabovassdragene. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi ( ......... It) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 8 154.2Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 143 Hestadelva 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Dønna 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S91 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) middels - stor 

Produktivitet middels 

Sjeldenhet antatt middels 

Regional representativitet antatt middels - stor 

Grad av uberørthet middels 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning middels - stor 

Sammendraglkonkl usj on: 

Vassdraget er blant de mest artsrike Nordlands-objektene og vegetasjonen er temmelig 
variert. Det har imidlertid liten vertikalutstrekning, og næringskrevende vegetasjon er 
stort sett ikke velutviklet. Vannvegetasjonen er mer variert enn normalt, og er unntaks
vis svært frodig. Objektet har mange arter som ikke er funnet i andre Nordlands-objekt
er. Dette er imidlertid stort sett arter som tilhører et sørlig flora-innslag og som er vanli
ge på Helgeland. A v plantesamfunnene er furuskog og velutviklet rikmyr sjeldenheter 
blant Nordlands-objektene. Med sin variasjon antas objektets representativitet å ligge 
over middels. Objektet er temmelig sterkt preget av gran planting og stedvis motorisert 
ferdsel. Forøvrig ser inngrepene pr. i dag ut til å være moderate, og vassdraget vurderes 
å ha verdi som referansevassdrag. På bakgrunn av dets mangfold og tilgjengelighet 
vurderes objektet å ha noe over middels verdi for vitenskapelige og pedagogiske inte
resser. 

Konklusjon: Stor verneverdi ( ......... ) 
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BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 3 157.52B 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 144 Elv fra Silavatnet 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Lurøy 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S:J{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) antatt liten - middels 

Produktivitet antatt liten - middels 

Sjeldenhet antatt liten 

Regional representativitet antatt middels 

Grad av uberørthet middels 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning antatt liten 

SammendragIkonklusjon: 

Vegetasjonen består i hovedsak av fattige, trivielle typer. Mangfoldet trekkes imidlertid 
opp i verdi av et varmekjært fIoraelement langs nordsida av Silavatnet. De angitte 
varmekjære artene er imidlertid ikke sjeldne i området. Objektet antas å ha moderat verdi 
som referansevassdrag, og som enkeltstående objekt vurderes det å ha liten verneverdi. Det 
har imidlertid verdi som supplement til det høyt prioriterte nabovassdraget i nord, Kjer
ringåga, som dermed tilføres et varmekjært element og større areal med tilnærmet uberørt 
skog. 

Konklusjon: Liten verneverdi (*) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 10 157.6Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 145 Kjerringåga 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Lurøy 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SJ( 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) stor 

Produktivitet middels - stor 

Sjeldenhet antatt stor 

Regional representativitet stor 

Grad av uberørthet liten - middels 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning middels - stor 

SammendragIkonklusjon: 

Objektet utmerker seg som artsrikt og variert. Hoveddalføret har betydelige arealer med 
frodig vegetasjon i fjellsidene. Det har få regionalt sjeldne arter, men relativt mange med 
få eller ingen forekomster i de øvrige undersøkte objektene. Dets sammensetning av 
plantesamfunn antas å være sjelden, og verdifull. Objektet omfatter trolig mange av 
vegetasjonsutformingene som er typiske for regionen. Det vurderes å ha noe under 
middels verdi mht. uberørthet ettersom de lavtliggende deler stedvis er betydelig kul
turpåvirket, men inngrepene er ikke større enn at det antas å ha verdi som referanse
vassdrag. Objektet vurderes som relativt verdifullt for forsknings- og undervisnings
formål, både pga. vegetasjonsforholdene og fordi størstedelen av det er lett tilgjengelig. 
Vern av objekt 144 Silavatnet vil øke Kjerringågas verneverdi i betydelig grad. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi ( ........ ) 
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BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 3 157.42Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 
Oddvar Pedersen 146 Flostrandvatnvassdraget 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Rana 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S;J{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) antatt liten 

Produktivitet an ta tt li ten 

Sjeldenhet antatt liten 

Regional representati vitet antatt liten-middels 

Grad av uberørthet middels-stor 

Anvendelighet for vi tenskap / undervisning antatt liten 

SammendragIkonklusjon: 

Objektet gir samme inntrykk som vestre del av Helgåvassdraget (Gråvatnet og vestsida av 
Helgåvatnet), og flora og vegetasjon antas stort sett å være den samme. Av de fire nabo-ob
jektene i dette området vurderes Flostrandvatnvassdraget å ha lavest verneverdi. 

Vernevurderingene er basert på et generelt inntrykk av objektet, etter en svært overflatisk 
befaring av nedre delen. 

Konklusjon: Liten verneverdi (*) 

15 



BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 8 157.4Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 147 Helgåga 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Rana 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S:J{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) stor 

Produktivitet middels - stor 

Sjeldenhet antatt stor 

Regional representativitet middels - stor 

Grad av uberørthet stor 

Anvendelighet for vitenskap / undervisning stor 

Sammendrag/konklusjon: 

Objektet utmerker seg som uvanlig kontrastrikt. Det har stort mangfold både mht. arter 
og plantesamfunn, og vegetasjonen varierer fra svært karrig til uvanlig frodig. Vass
draget har flere sjeldne plantesamfunn, og relativt mange 
arter med få eller ingen forekomster i de øvrige undersøkte Nordlands-objektene. Den 
euro-sibirske barskogen har sin nordvestgrense i dette området. Objektet antas å ha stor 
verdi mht. regional representativitet pga. dets store spenn i næringsforhold og vertikal
utstrekning. Det er blant de største og mest uberørte i Nordlands-undersøkelsen, og 
vurderes å ha stor verdi som referansevassdrag. Mangfold, pågående suksesjonsproses
ser og relativ god tilgjengelighet er faktorer som er gitt vekt ved vurderingen av vass
dragets verdi som forsknings- og undervisningsobjekt. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi (****) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 2 159.21Z 

-
Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 148 Gjervalelva 

Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Rødøy, Rana 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S:H 

V erdikriteri um Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) antatt middels 

Prod uk ti vitet antatt liten - middels 

Sjeldenhet antatt liten 

Regional representativitet antatt middels 

Grad av uberørthet stor 

Anvendelighet for vitenskap / undervisning antatt liten - middels 

Sammendrag/konkl usjon: 

Objektet er dårlig botanisk undersøkt - trolig er flora og vegetasjon overveiende fattig, 
men mangfoldet likevel atskillig større enn hva litteraturen oppgir. Sjeldne arter eller 
vegetasjonstyper er til nå ikke registrert. Produktiviteten er gjennomgående lav, med 
lokale unntak i form av rikere skogstyper. Vassdragets store høydeforskjell trekker opp 
ved vurdering av regional representativitet, den antatt sparsomme forekomst av rikere 
plantesamfunn trekker ned. Objektets uberørthet gjør det velegnet som referansevass
drag. Det er vanskelig tilgjengelig og har følgelig liten verdi som undervisningsobjekt. 

Objektet er ikke befart i Verneplan IV-sammenheng, men vurdert på grunnlag av 
litteraturstudier og kjennskap til flora og vegetasjon i nabovassdragene. 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 
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BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 7 156.5Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 149 Straumdalselva 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Rødøy 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SJ{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) liten - middels 

Produktivitet liten - middels 

Sjeldenhet liten 

Regional representativitet middels 

Grad av uberørthet middels - stor 

Anvendelighet for vitenskap / undervisning liten - middels 

Sammendraglkonkl usj on: 

Vassdraget er blant de mest artsfattige Nordlandsobjektene, med få og stort sett trivielle 
plantesamfunn. Rikere vegetasjon fins i sørskråninger, trolig også i et mindre fjellområ
de på næringsrik grunn. Dets verdi mht. representativitet vurderes å ligge noe over 
middels pga. forventet variasjonsbredde. Deler av vassdraget gir et svært karrig inn
trykk. Få sjeldne arter er observert. Objektet er relativt lite kulturinfluert, men er ikke 
gitt høyeste verdi pga. usikkerhet om virkningene ved framføring av kystriksveien 
gjennom nedre del av vassdraget. Det har verdi som referansevassdrag, men dets aka
demiske betydning reduseres av liten tilgjengelighet. En tilknytning til kystriksveien vil 
øke verdien markant. Som nabo til, ev. delvis del av, den framtidige Saltfjell-Svartisen 
nasjonalpark, vurderes objektet å ha større verneverdi enn hva som framgår her. 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 3 160.43Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 150 Reipåga 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Meløy 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SH 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) antatt middels 

Produktivitet antatt middels 

Sjeldenhet antatt liten - middels 

Regional representativitet ikke vurdert 

Grad av uberørthet liten 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning antatt liten - middels 

Sammendrag/konkl usj on: 

Objektet er såpass kulturinfluert at det er gitt lav prioritet. Den overflatiske befaringa 
gjør det vanskelig å bedømme mangfold, men berggrunnsforholdene tyder på at mang
foldet i nordboreal og alpin sone kan ligge noe over middels. Vegetasjonen i mellom
boreal sone bedømmes som triviell. Objektets flora og vegetasjon antas ikke å være 
uvanlig for området. Objektet anses å ha modertat verdi som referansevassdrag, og dets 
verdi som forsknings- og undervisningsobjekt antas å ligge under middelet. Her vur
deres lett tilgjengelighet til de lavereliggende deler positivt, mens kulturinngrepene 
trekker verdien ned. Objektets representativitet er ikke vurdert - til det anses datagrunn
laget for svakt. 

Konklusjon: Antatt liten verneverdi (*) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 7 160.7Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 151 Skauvollelva 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Gildeskål 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S91 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) stor 

Prod ukti vitet middels - stor 

Sjeldenhet middels - stor 

Regional representativitet antatt middels 

Grad av uberørthet stor 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning stor 

Sammendraglkonklusj on: 

Vassdraget har stort mangfold avarter og plantesamfunn, og gir stedvis et relativt frodig 
inntrykk. Det inneholder få sjeldne arter, men har en særpreget vegetasjon. Vassdragets 
sta tus mht. regional representativitet erikke klarlagt, men det antas å ha middels eller større 
verdi. Vassdraget er blant de minst berørte av Nordlands-
objektene, og anses verdifullt som referansevassdrag. Den særpregete vegetasjonen gjør 
vassdraget til et potensielt viktig forsknings- og undervisningsobjekt. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi ("'''''''''') 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 4 162.7Z 

Medarbeidere: Stig Bvoslef Vassdrag: 152 Lakselva 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Skjerstad, Saltdal, Beiarn 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S:J{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) stor 

Produktivitet middels 

Sjeldenhet antatt middels - stor 

Regional representativitet antatt stor 

Grad av uberørthet middels 

An vendelighet for vi tenskap / undervisning stor 

Sammendrag/konklusjon: 

Objektet har stor variasjonsrikdom, både når det gjelder arter og plantesamfunn. Det 
har flere regionalt sjeldne arter, trolig også enkelte samfunnsutforminger. Produktivi
teten varierer, men trolig dominerer middels produktiv vegetasjon. På grunn av dets 
størrelse og varierte berggrunn antas objektet å ha stor verdi mht. representativitet, selv 
om nedbør og vertikal utstrekning varierer relativt lite. Objektet er sterkt påvirket av 
mennesker i nedre del, lite i høyereliggende deler. Det vurderes å ha verdi som referan
sevassdrag, og regnes som verdifult for vitenskap og undervisning pga. variasjon, 
klarhet og god tilgjengelighet. Vassdragets verneverdi styrkes ved at deler av nedbør
feltet er foreslått fredet som naturreservat og landskapsvernområde, og at det grenser til 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 

Konklusjon: Stor verneverdi (***) 
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BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 14 164.4Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 155 Botnelva 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Saltdal 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SJ{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) stor 

Produktivitet stor 

Sjeldenhet antatt middels - stor 

Regional representativitet stor 

Grad av uberørthet stor 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning stor 

SammendragIkonklusjon: 

Objektet er uvanlig rikt på arter og plantesamfunn, og er svært variert. Det vurderes 
høyt mht. produktivitet, først og fremst pga. den overdådige frodigheten som fins i 
deler av Knallerdalen. I forhold til plantefredningsområdet sør for nedbørfeltet har ob
jektet få sjeldne arter; likevel vurderes det å ligge over gjennomsnittet for vassdragene i 
Nordland både mht. arter og samfunnsutforminger. Det er lite kulturpåvirket, og en 
stor del av søndre delvassdrag framstår som uberørt. Objektet antas å ha betydelig verdi 
som regionalt type- og referansevassdrag. Pågående suksesjonsprosesser, stor varia
sjonsrikdom og rimelig god tilgjengelighet er faktorer som gjør det verdifullt for forsk
ning og undervisning. 

Ved vurdering av verneverdi er vernekriteriet "del av større sammenheng" tillagt verdi, 
ettersom vassdraget grenser til Junkerdalen-Balvatnet plantefredningsområde. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi ("'''''''''') 
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BOT ANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 2 171.Z/ .3Z/ .32 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 162 Vassdrag til 
Oddvar Pedersen Hellemofjord 

Fagfelt: Botanikk Komm une: Tysfjord 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/Sll 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonc;rikdom) middels 

Produktivitet liten 

Sjeldenhet middels - stor 

Regional representativitet middels - stor 

Grad av uberørthet stor 

Anvendelighet for vitenskap / undervisning middels 

Sammendraglkonkl usjon: 

Med sin store variasjonsrikdom (fra fattig til rik vegetasjon) anses objektet å være verdi
fullt mht. mangfold og representativitet. Det har forekomster av svært sjelden vegeta
sjon, er blant de mest uberørte Nordlandsobjektene, og vurderes å ha stor referansever
di. Objektet er vanskelig tilgjengelig og har følgelig liten pedagogisk verdi. 
Ved vurderingene er kriteriet "del av større sammenheng" tillagt verdi, ettersom objek
tet ·grenser til et større, svensk verneområde. 

Objektet er ikke befart i Verneplan IV-sammenheng, men vurdert på grunnlag av littera
turstudier. 

Konklusjon: Antatt meget stor verneverdi (****) 
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BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 9 177.7Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 171 Heggedalselva 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Lødingen 

Dato: 15. november 1989 Sign: aP/SJ{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) middels - stor 

Prod uk ti vitet middels 

Sjeldenhet middels 

Regional representa ti vi tet stor 

Grad av uberørthet stor 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning middels - stor 

SammendragIkonklusjon: 

Objektet er variert, og plasserer seg over middels mht. mangfold. Antallet sjeldne arler 
er lavt, men flere samfunn er ikke observert blant regionens objekter. Rike, frodige plan
tesamfunn forekommer omtrent som normalt for de besøkte objektene i regionen. Ob
jektet antas å omfatte de fleste plantesamfunn som er typiske for regionen, utenom 
kalkrik vegetasjon. Det er lite berørt av menneskelige inngrep og antas å være velegnet 
som referansevassdrag. Variasjonsrikdom og rimelig god tilgjengelighet er faktorer som 
gjør det anvendelig for vitenskapelige og pedagogiske formål. 

Som det østligste av de undersøkte objektene i regionen, tillegges også geografisk 
beliggenhet verdi. 

Konklusjon: Stor verneverdi ("''''''') 
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BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 7 177.73Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 172 Sneiselva 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Lødingen 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SJ{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) liten - middels 

Produktivitet liten 

Sjeldenhet liten 

Regional representativitet middels 

Grad av uberørthet middels - stor 

An vendelighet for vi tenskap / undervisning liten - middels 

Sammendraglkonkl usjon: 

Vassdraget er temmelig ensartet, og fremhever seg verken mht. artsmangfold eller frodig
het. Det er funnet få sjeldne arter og plantesamfunn. Vassdraget omfatter de fleste vegeta
sjonssoner i regionen, men har moderat representativitet fordi rikere plantesamfunn stort 
sett er dårlig utviklet. Utover et sterkt beitepress i deler av vassdraget, er det i liten grad 
berørt av kulturinngrep. I nedre del fins flere mindre plantefelt, og i forbindelse med 
granplanting i Norddalen er kjemisk plantebekjemping tatt i bruk. Objektet antas å ha liten 
verdi som referansevassdrag, men har forøvrig vitenskapelig verdi og moderat pedagogisk 
interesse. 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 4 186.2Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 176 Åelva 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Andøy 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S91 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) 

Produktivitet V ÅR BEFARING GIR 

Sjeldenhet IKKE GRUNNLAG 

Regional representativitet FOR Å VURDERE DE 

Grad av uberørthet ENKELTE VERNE-

Anvendelighet for vitenskap/undervisning KRITERIER. 

Sarnmendraglkonklusjon: 

Vassdraget er ved en rask gjennomgang vurdert å ha høyere verneverdi enn nabovassdra
get, Melaelva. På grunnlag av dets størrelse, berggrunn og topografi, antas både flora og ve
getasjon å være mer variert. Det antas også å gi et større bidrag av vegetasjonstyper til de 
eksisterende og planlagte verneområdene i vassdragets umiddelbare nærhet. Det antas å 
ha verdi som referansevassdrag. 

Konklusjon: Antatt middels verneverdi ( .... ) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 7 186.51Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 177 Melaelva 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Andøy 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S){ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) li ten - middels 

Prod ukti vitet middels 

Sjeldenhet liten 

Regional representativitet middels - stor 

Grad av uberørthet li ten - middels 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning li ten - middels 

Sammendraglkonkl usjon: 

Vassdraget er relati vt artsfattig og har få sjeldne arter og plantesamfunn. Det utmerker seg 
ikke mht. variasjonsrikdom eller frodighet. Vegetasjonen er i store trekk typisk for naturen 
på Andøya. Veibygging, hyttebygging og drenering av myr utgjør de viktigste inngrepene 
i naturen. Vassdraget antas å ha moderat verdi som referansevassdrag og som forsknings
objekt, noe større betydning fra et pedagogisk synspunkt. Vern av objektets vann
forekomster vil trolig bare ha moderat betydning for et nærliggende naturreservat. 

Konklusjon: Middels verneverdi (>t>t) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 10 Uten nummer 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: Bleikvassdraget 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Andøy 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S}{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) stor 

Prod ukti vitet middels 

Sjeldenhet middels - stor 

Regional representativitet middels - stor 

Grad av uberørthet liten - middels 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning middels 

SammendragIkonklusjon: 

Objektet er artsrikt og variert både mht. flora og vegetasjon, og flere plantesamfunn er 
sjeldne blant regionens objekter. Det har få regionalt sjeldne arter, men relativt mange 
som har få forekomster i de øvrige undersøkte Nordlands-objektene. Objektet omfatter 
mange plantesamfunn som er typiske for regionen, men en del av dem er dårlig utvik
let, og samfunn i de øvre alpine soner antas å forekomme bare som fragmenter. Spredt i 
vassdraget fins enkelte produktive områder som dekker små areal. Objektet er uegnet 
som referansevassdrag pga. flere til dels alvorlige inngrep. Det antas å ha moderat 
vitenskapelig interesse, men er velegnet som undervisningsobjekt. 

Ved vurderingen av vassdragets verneverdi er geografisk beliggenhet og naturinngrep
enes omfang tillagt vekt. 

Konklusjon: Stor verneverdi ( ...... ) 

28 



BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 7 185.1Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 178 Elv fra Alsvågvatnet 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Øksnes 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SJ{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) liten - middels 

Produktivitet middels 

Sjeldenhet liten 

Regional representativitet middels 

Grad av uberørthet liten 

Anvendelighet for vitenskap / undervisning li ten - middels 

Sammendrag/konkl usjon: 

Vassdraget er forholdsvis artsfattig og har få sjeldne arter og plantesamfunn. Bortsett fra et 
område med rikmyr i sør og noen fukteng-partier i nordøst, fremhever det seg ikke mht. 
frodighet og variasjonsrikdom. Mangel på velutviklet bjørkeskog av rikere typer reduserer 
vassdragets verdi mht. representativitet. Vassdraget antas å ha relativt liten verdi som 
referansevassdrag og vitenskapelig objekt, noe større verdi for undervisningsformål. Det 
ligger svært nær en vernet våtmark, men dette har liten betydning for vurderingen av vass
dragets botaniske verneverdi. 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 

29 



BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 5 185.5Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: Frøskelandsvassdraget 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Øksnes og Sortland 

Dato: 15. novernber 1989 Sign: OP/SJ( 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) antatt liten 

Produktivitet li ten - middels 

Sjeldenhet antatt liten 

Regional representativitet antatt middels 

Grad av uberørthet li ten - middels 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning middels 

Sammendrag/konkl usj on: 

Vassdraget fremhever seg ved frodig vannvegetasjon, og variasjon fra oligotrofe inn
sjøer til mer eller mindre næringsrike myrvannssjøer. Forøvrig framstår det som et rela
tivt ensartet objekt med triviell vegetasjon, stort sett uten frodige utforminger. Det antas 
å ha moderat verdi mht. representativitet pga. dets snevre utvalg avarter og plantesam
funn. Objektet er relativt sterkt berørt av inngrep, spesielt i nedre del, og har liten verdi 
som referansevassdrag. Det antas å ha liten forskningsmessig verdi, men har verdi som 
demonstrasjonsobjekt for ulike innsjøtyper. 

Vernevurderingene er basert på et generelt inntrykk av objektet, etter en temmelig over
flatisk befaring. 

Konklusjon: Liten verneverdi (*) 

30 



BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 6 185.6Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: Førevassdraget 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Komm une: Bø 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/S:H 

V erdikriteri um Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) antatt middels 

Produktivitet middels - stor 

Sjeldenhet stor 

Regional representativitet antatt liten 

Grad av uberørthet liten 

An vendelighet for vi tenskap / undervisning middels - stor 

Sammendrag/konkl usj on: 

Objektet skiller seg fra de øvrige i Nordland ved sin rike vannvegetasjon. Førvatnet 
betraktes i denne sammenheng som en regionalt enestående vannforekomst. Objektet 
preges dessuten i uvanlig stor grad av kulturlandskap. Den mer uberørte vegetasjonen 
antas å være relativt ensartet og triviell. Det er sterkt preget av menneskelige inngrep, og 
regnes å være lite representativt for objektene i regionen. De pågående kultur-induserte 
prosessene tillegges stor vekt ved vurdering av vitenskapelig/pedagogisk verdi. De bota
nisk viktigste områdene er gitt høy prioritet i fylkets verneplan for våtmarker. 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 
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BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 7 Uten nummer 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: Nykvågvassdraget 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Bø 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SJ{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) middels - stor 

Prod uk ti vi tet middels 

Sjeldenhet middels - stor 

Regional representativitet middels - stor 

Grad av uberørthet middels 

Anvendelighet for vitenskap / undervisning middels - stor 

Sammendragfkonklusjon: 

Objektet har variert vegetasjon med relativt mange samfunnsutforminger, men tilhører 
ikke de mest artsrike objektene. En stor del av vegetasjonen er typisk for regionen, men 
objektet mangler større, velutviklete myrområder, og når ikke opp i mellomalpin sone. 
Det har trolig flere plantesamfunn med få forekomster i regionen. Få regionalt sjeldne 
arter er registrert, men en art er ny for Vesterålen. Vegetasjonen utmerker seg ikke som 
frodig. Vassdraget framstår som moderat kulturpåvirket, og antas å være verdifullt som 
referansevassdrag. Med sin variasjonsrikdom og relativt gode tilgjengelighet vurderes 
det å ha betydelig verdi som forsknings- og undervisningsobjekt. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi (****) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 7 179.8Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 179 Fiskebølvassdraget 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Hadsel 

Dato: 15. november 1989 Sign: CYP/SJ{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) middels 

Prod ukti vi tet middels - stor 

Sjeldenhet li ten - middels 

Regional represen ta ti vi tet middels - stor 

Grad av uberørthet middels - stor 

Anvendelighet for vi tenskap / undervisning middels - stor 

Sammendraglkonklusj on: 

Objektet har variert vegetasjon, og enkelte samfunnsutfonninger som er uvanlige for 
Lofoten-objektene. Det er imidlertid relativt artsfattig og har få sjeldne arter. Frodige 
områder i sørvest og velutviklet overvannsvegetasjon i den lavestliggende innsjøen, 
plasserer vassdraget over middels mht. produktivitet. Ser en bort fra kalkkrevende sam
funn, omfatter objektet et bredt spekter av representativ vegetasjon for regionen. Det 
skiller seg ut som uvanlig lite kulturpåvirket i regional sammenheng, og vurderes som 
et verdifullt referansevassdrag. Som sådan har det betydelig vitenskapelig og pedagog
isk verdi. 

Ved vurderingen av vassdragets verneverdi er dets grad av uberørthet tillagt stor vekt. 

Konklusjon: Stor verneverdi (***) 
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BOTANISK FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 4 180.4Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 180 Elv fra Farstadvatnet 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Vestvågøy 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SJ{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) antatt middels 

Produktivitet antatt middels 

Sjeldenhet middels - stor 

Regional represen ta ti vitet antatt middels 

Grad av uberørthet liten 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning middels - stor 

SammendragIkonklusjon: 

De befarte deler av objektet har en relativt variert vannvegetasjon, mens landvegeta
sjonen gjennomgående er lite variert, med trivielle og lite frodige samfunn. Tidligere un
dersøkelser gir imidlertid inntrykk av større mangfold enn hva inventeringen viste. Sett 
under ett er objektet ikke artsfattig og her er registrert flere regionalt sjeldne arter. 
Objektet er representativt for deler av Lofoten-naturen, men har liten verdi som refe
ransevassdrag pga. sterk kulturpåvirkning. Det har trolig liten vitenskapelig interesse, 
men stor pedagogisk verdi. 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 4 18O.6Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: Borgevassdraget 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Vestvågøy 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SlI 

Verdikriterium Verdi 
l 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) antatt liten - middels 

Produktivitet antatt liten 

Sjeldenhet antatt middels 

Regional representativitet liten - middels 

Grad av uberørthet liten 

Anvendelighet for vitenskap/undervisning li ten - middels 

Sammendraglkonklusj on: 

Objektet er sterkt kulturpåvirket. Det antas å ha temmelig triviell og fattig landvegeta
sjon, men utmerker seg ved sin relativt rike vannflora. Dets representativitet vurderes å 
ligge under middels pga. relativt liten observert variasjonsrikdom og liten vertikal ut
strekning. Objektet vurderes å være uaktuelt som referansevassdrag, og antas å ha liten 
vitenskapelig verdi. Det er imidlertid velegnet som demonstrasjonsobjekt for variasjon 
av akvatiske arter langs en saltgradient. 

Vernevurderingene er basert på et generelt inntrykk av objektet, etter en relativt over
flatisk befaring. 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 
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BOTANISK FAG RAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

Tittel: Botaniske undersøkelser i Ant.sider: Objekt nr.: 
Nordland 9 181.43Z 

Medarbeidere: Stig Hvoslef Vassdrag: 181 Sørvågvassdraget 
Oddvar Pedersen 

Fagfelt: Botanikk Kommune: Moskenes 

Dato: 15. november 1989 Sign: OP/SJ{ 

Verdikriterium Verdi 

Mangfold (diversitet og variasjonsrikdom) antatt middels - stor 

Prod ukti vitet middels 

Sjeldenhet stor 

Regional represen ta ti vitet middels 

Grad av uberørthet middels 

Anvendelighet for vitenskap / undervisning middels - stor 

SammendragIkonklusjon: 

Vassdraget er det eneste av de befarte Nordlandsobjektene med nedre del i kystseksjonen. 
Det er plantegeografisk svært verdifullt og inneholder flere arter som har sin nordgrense sør 
i Lofoten. Kriteriet "sjeldenhet" har følgelig stor betydning for totalvurderingen av objektet. 
Det østre delvassdraget er ikke artsrikt, men sett under ett fremstår objektet som variert. 
Frodige, sørvendte områder i vest er viktige for vurderingen av produktivitet. Vestre del 
antas å være velegnet som referansevassdrag. Vurdering av uberørthet og vitenskapelig/ 
pedagogisk anvendelighet hviler bl.a. på opplysninger om at det vestre del vassdraget er 
relativt uberørt. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi ("""""""") 
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2 GENERELL DEL 

2.1 INNLEDNING 

I de tidligere verneplaner for vassdrag har Nordland fylke kommet dårlig ut, og er blant de fylkene som har lavest 
andel av sin vassdragsnatur vernet. I Verneplan IV har Nordland derfor fått en fremtredende plass. I alt er 42 av 
fylkets vassdrag tatt ut som aktuelle for vurdering av Kontaktutvalget for Verneplan IV. Vår oppdragsgiver har i 
tillegg funnet det nødvendig å undersøke enkelte andre vassdrag med antatte verneinteresser. 

De 23 befarte vassdragene ble valgt ut i samråd med NVE og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland. 
Utvalget er basert på foreliggende botanisk kunnskap om vassdragene Uf. Fylkesmannen i Nordland 1988), og 
forhold som geologisk underlag, topografi, naturgeografiske forhold, tilgjengelighet m.m. Objekter med betydelige 
arealer bånd lagt av jordbruk, bebyggelse og/eller industri, er stort sett gitt lav prioritet. I samråd med oppdragsgiver 
ble objektene inndelt i høy- og lavprioriterte, jf. tabell 2.1. Etter små justeringer i felt er fjorten vassdrag gitt høy 
prioritet, ni lav. 

Prosjektets målsetting har vært å gi Verneplan IV-utvalget en vurdering av vassdragenes botaniske verdier og gi 
råd om hvilke objekter som bør prioriteres i vernesammenheng. 

Den økonomiske rammen for Verneplan IV-undersøkelsene har vært langt strammere enn for Verneplan Ill. 
Tilgjengelig tid (inkludert reisetid) har derfor begrenset seg til gjennomsnittlig mindre enn to dagsverk pr. vass
drag. Dette er langt under et rent faglig ønskemål, og har krevd svært strenge prioriteringer. Våre arts- og vege
tasjonsoversikter er derfor opplagt mangelfulle. 

En evaluering av litteraturgrunnlaget foretatt av Fylkesmannen i Nordland (1988) viser at det botaniske 
grunnlagsmaterialet varierer sterkt. For de befarte vassdragene mangler imidlertid større arbeider. I en del tilfeller 
fins krysslister, underlagsnotater for Samlet Plan og unntaksvis noe publisert materiale. I tilknytning til de øvrige 
vurderte vassdrag foreligger stort sett en eller flere større botaniske undersøkelser. 

2.2 MATERIALE OG METODER 

Denne rapporten omfatter 28 objekter; av dem ble 23 oppsøkt, fem kun vurdert på grunnlag av tidligere botaniske 
undersøkelser. Feltarbeidet strakk seg over 21 dager, og befaringenes omfang varierte fra 2 til 34 persontimer, 
jf. tabell 2.1. For de høyprioriterte objektene lå felttiden i gjennomsnitt på ca. 17 persontimer, for de lavprioriterte 
på snaut seks persontimer. 

Vassdragene fordeler seg med fire på Sør-Helgeland, åtte på Nord-Helgeland, to i Salten, ett i Ofoten og tretten 
i Lofoten-Vesterålen. (Denne inndelingen følger Elven et al. (1988a), men Skauvollelva er ført til Nord-Helgeland 
og Sneis- og Heggedalsvassdraget er ført til Lofoten-Vesterålen.) Den botaniske delen av Nordlandsundersøkelsen 
er fordelt slik at vårt arbeid har konsentrert seg om Helgeland og Lofoten-Vesterålen, mens Ellen Birgitte Strømø 
(Miljøvernavd. Fylkesmannen i Oppland) har hatt hovedansvaret for regionene Salten og Ofoten. Hun presenterer 
sitt arbeid i egen rapport. 

Feltarbeidet ble gjennomført i tidsrommet 05.-25. august 1988. Materialet (kollekter og krysslister) overlates muse
ene i Oslo og Tromsø. Fotomaterialet og feltnotatene oppbevares av forfatterne. 

2.2.1 Feltmetodikk 

Som før nevnt har den økonomiske rammen krevd svært strenge prioriteringer for feltarbeidet,og tidsforbruket har 
for en stor del vært bestemt av objektets prioriteringsgrad, tilgjengelighet, størrelse, omfang og lokalisering av antatt 
interessant vegetasjon, og type og omfang av kulturpåvirkning. I forkant av feltarbeidet gjennomgikk vi geologiske 
kart, utbredelseskart hos Hulten (1971) og botanisk litteratur der dette fantes - bl.a. for å skaffe oss et best mulig 
grunnlag for valg av befaringsruter. 
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Tabell 2.1 Vassdragsoversikt. wPrioritetW angir om vassdraget ble høy- eller lavprioritert i 
felt, ev. vurdert kun på grunnlag av litteratur. wFelttidW angir hvor mange persontimer (se 
forklaring i kap. 2.2.3) som ble brukt i felt. 

Løpenr. Vassdrag Vassdragsnr. Prioritet Feijtid 

Sør-Helgeland: 

141. Vefsna 151.Z Litt. 
Lomselva 148.Z Litt. 

142. Vassdrag i Indre Visten 149.1-3 Litt. 
143. Hestadelva 154.2Z Høy 8 

Nord-Helgeland: 

144. Elv fra Silavatnet 157.52B Lav 2 
145. Kjerringåga 157.6Z Høy 15 
146. Flostrandvatnvassdraget 157.42Z Lav 2 
147. Helgåga 157.4Z Høy 18 
148. Gjervalelva 159.21Z Litt. 
149. Straumdalselva 156.5Z Høy 12 
150. Reipåga 160.43Z Lav 3 
151. Skauvollelva 160.7Z Høy 16 

Salten: 

152. Lakselva 162.7Z Lav 4 
155. Botnelva 164.4Z Høy 34 

Ofoten: 

162. Vassdrag til Hellemofjord 171.Z1.3Z1.32 Litt. 

Lofoten og Vesterålen: 

171. Heggedalselva 177.7Z Høy 18 
172. Sneiselva 177.73Z Høy 18 
176. Aelva 186.2Z Lav 2 
177. Melaelva 186.51Z Høy 14 

Bleikvassdraget Høy 16 
178. Elv fra Alsvågvatnet 185.1Z Høy 12 

Frøskelandvassdraget 185.5Z Lav 9 
Fø revassd raget 185.6Z Lav 11 
Nykvågvassdraget Høy 20 

179. Fiskebølvassdraget 179.8Z Høy 18 
180. Elv fra Farstadvatnet 180.4Z Lav 8 

Borgevassdraget 180.6Z Lav 12 
181. Sørvågvassdraget 181.43Z Høy 20 

De undersøkte Nordlands-objektene er gjennomgående små. Likevel var det i de fleste tilfeller uråd å rekke over 
en større del av nedbørfeltet. Befaringsrutene ble lagt i nærområdene til hovedvannstrenger og innsjøer. Rutene 
ble forsøkt plassert slik at vi kunne danne oss et bilde av hovedtrekkene i flora og vegetasjon, og så godt som 
mulig gi et inntrykk av variasjonsrikdommen. Lokaliteter med gunstige edafiske og lokalklimatiske forhold ble derfor 
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oppsøkt. Vertikalgradienten hadde lavere prioritet, men vi la vekt på å oppsøke utkikkspunkt i de høyprioriterte ob
jektene. Det var likevel ofte begrensete deler vi rakk å skaffe oss oversikt over - de fleste objektene har nemlig 
lite vei, og hoveddelen av befaringen foregikk som oftest til fots. De mei uberørte områdene ble prioritert framfor 
urbane og jordbrukspåvirkete deler. En del kantvegetasjon kan derfor ha falt ut i vegetasjonsbeskrivelsene, uten 
at dette antas å influere på vår totalvurdering av objektene. Vannvegetasjonen ble gjennomgående undersøkt fra 
land, men i enkelte tilfeller ble også kasterive benyttet. De ni lavprioriterte objektene ble befart fra bil, med 
avstikkere til fots i utvalgte vegetasjonstyper. Alle vassdrag ble besøkt av begge forfattere. 

I de høyproriterte objektene ble krysslister benyttet ved floraregistreringene, og artene skjønnsmessig kvantifisert 
etter følgende kode: 

8 
6 
4 
2 

vanlig 
spredt 
sjelden (4-10 funn) 
svært sjelden (1-3 funn) 

En artsliste for disse objektene er sammenstilt i tabell 2.2. 

Etter ønske fra Direktoratet for naturforvaltning (ON) ble det foretatt registrering av karplante-floraen i en del kart
festa 1 00x1 00 m-ruter. Vedlegg 1 gir oversikt over rutenes beliggenhet (UTM-angivelse) og arts inventar. For hver 
rute ble det avsatt ca. en persontime. Av tidsmessige årsaker ble denne delen av feltarbeidet begrenset til åtte 
vassdrag. Antall analyser varierer fra en til tre pr. vassdrag. 

Feltnotatene ble lest inn vha. diktafon - et viktig hjelpemiddel sett på bakgrunn av den knappe tidsrammen for 
feltarbeidet. Også kikkert og kamera har vært viktige redskap. Kikkert ble benyttet for å skaffe oversikt over land
skapet og studere utilgjengelige partier i tilknytning til befaringsrutene. 

2.2.2 Rapportering 

Teksten til de befarte objektene er delt i sju hovedavsnitt. Den innledes aven "ingress" med noen nøkkeldata, 
foran områdebeskrivelsen, hvor lokalisering, geologiske forhold, klima, kulturpåvirkning og karakteristikk av vass
draget, dets landskapsformer og vegetasjon inngår. Videre følger en litteratur-gjennomgang, en kort oversikt over 
feltarbeidet, en vegetasjonsbeskrivelse, vurdering av verneverdi og referanser. 

Områdebeskrivelse. Vassdragene er plassert i sine naturgeografiske regioner etler Nordiska ministerrådet (1984). 
Angivelse av vegetasjonsregioner følger i hovedsak Dahl et al. (1986) som deler landet inn i vegetasjonssoner 
(langs gradienten sør-nord) og seksjoner (langs gradienten kyst-innland), mer utførlig beskrevet av Moen (1987). 
Mindre områder med alpin vegetasjon er ikke kommet med på det relativt grove kartet til Dahl et al. Våre 
angivelser avviker også fra kartet ved at vi skiller mellom mellom- og høg alpin sone. Ved angivelse av vegeta
sjonsregioner har vi holdt oss til følgende tommelfingerregel: Over skoggrensa danner lavalpin sone et ca. 350 
vertikalmeter bredt belte. Mellomalpin sone strekker seg ca. 200 m opp over lavalpin sone. Områder som ligger 
mer enn ca. 550 vertikalmeter over skoggrensa, tilhører følgelig den høgalpine sonen (pers. medd. B. Aas). 

Opplysninger av topografisk art er hentet fra M711-serien til Norges geografiske oppmåling (NGO). Beskrivelsen 
av kulturpåvirkninger bygger i stor grad på egne observasjoner, men også M711-kartene har vært en viktig 
informasjonskilde. 

Geologiske kart med større detaljeringsgrad enn målestokk 1:100 000 er benyttet der slike foreligger. I det øvrige 
har vi holdt oss til Tveten (1978) og Sigmond et al. (1984). I en del tilfeller er det tatt med opplysninger om 
kvartærgeologiske forhold. Der ikke annet er angitt er disse hentet fra Møller (1985) og Fjalstad & Møller (1987). 

Karakteristikker av klimaforhold er hentet fra Nordiska ministerrådet (1984). Nedbør- og temperaturdata refererer 
til normaloversiktene fra Det norske meteorologiske inst. (1987 og 1989) der det fins målestasjoner 
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Tabell 2.2 Plante liste for de høyest prioriterte vassdrag. Arter observert under feltarbeidet, 5.-25. august 
1988. Artenes forekomst er kvantifisering etter følgende skala: 2 - svært sjelden (1-3 funn), 4 - sjelden (4-10 
funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. Registreringene i objekt 155 Botnelva er fordeH på deivass-
dragene Knallerdalselva og Ingeborgelva. 

Hesl Kjer Helg SIra Skau Knal Inge Hegg Snei Mela Alsv Fisk Sarv Blei Nykv 
143 145 147 149 151 155a 155b 171 172 1n 178 179 180 

Karsporeplanter 
Asp/enium trichomanes Svartburkne 2 
Asp/enium viride Grønnburkne 2 6 2 2 
Athyrium distentifolium Fjellburkne 6 4 4 8 4 6 8 6 4 6 8 8 4 6 
Athyrium filix-femina Skogburkne 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 
B/echnum spicant Bjønnkam 6 4 8 8 4 - 4 4 4 8 2 -
Botrychium borea/e Marinøkkel 2 
Botrychium /unaria Fjellmarinøkkel 4 
Gryptogramma crispa Hestespreng 4 4 2 6 8 2 X -
Gystopteris fragilis Skjørlok 4 4 2 6 4 2 4 - 2 2 2 
Gystopteris montana Fjell-Iok 6 4 
Diphasium a/pinum Fjelljamne 2 2 4 - 2 
Dryopteris expansa Sauetelg 8 8 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 6 8 8 
Dryopteris fi/ix-mas Ormetelg 6 6 6 4 8 6 6 6 6 6 6 4 4 8 6 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6 6 X 6 6 
Equisetum fluviati/e Elvesnelle 8 6 4 6 6 4 6 8 8 6 6 8 
Equisetum hyema/e Skavgras 4 2 4 
Equisetum pa/ustre Myrsnelle 8 4 - 4 4 4 6 6 6 -
Equisetum pratense Engsnelle 6 6 4 2 4 6 4 
Equisetum scirpoides Dvergsnelle 4 4 
Equisetum sy/vaticum Skogsnelle 8 8 8 6 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 
Equisetum variegatum Fjellsnelle 4 - 6 2 4 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 6 8 
Huperiza se/ago Lusegras 4 4 6 6 6 6 6 6 6 4 8 6 6 
/soåtes /acustris Stivt brasme gras 4 X 8 8 6 4 4 4 8 8 
/soetes setacea Mykt brasmegras X 2 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4 6 2 6 6 
Lycopodium c/avatum Myk kråkefot 4 2 2 4 
Matteuccia struthiopteris Strutseving 6 6 2 8 6 4 4 4 6 
Po/ypodium vu/gare Sisselrot 2 4 2 2 2 2 
Po/ystichum /onchitis Taggbregne 2 4 4 2 8 2 2 2 2 
Se/aginella se/aginoides Dvergjamne 6 4 4 2 6 6 8 6 4 6 6 6 6 
The/ypteris limbosperma Smørtelg 2 
The/ypteris phegopteris Hengeving 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Woodsia a/pina Fjell-Iodnebregne 4 - 2 
Woodsia ilvensis Lodnebregne 2 4 2 

Bartrær 
Juniperus communis Einer 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Picea abies Gran 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Pinus sy/vestris Furu 8 4 2 6 8 4 6 2 

Enfrøbladete 
Agrostis mertensii Fjellkvein 2 6 X 
Agrostis canina Hundekvein 6 6 6 4 6 6 4 6 6 8 4 6 4 8 
Agrostis capillaris Engkvein 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Agrostis st%nifera Krypkvein X 4 
A/opecurus aequalis Vassreverumpe 2 
A/opecurus genicu/atus Knereverumpe 2 2 2 2 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Avenu/a pubescens Dunhavre 2 2 2 4 2 
Ga/amagrostis purpurea Skogrørkvein 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 6 6 X 6 8 
Ga/amagrostis stricta Smårørkvein 4 4 2 4 6 - 4 4 
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Carex adelostoma Tranestarr 4 6 4 4 2 4 
Carex appropinquata Taglstarr 2 
Carex aquatilis Nordlandsstarr 2 2 
Carex atrata Svartstarr 4 6 6 4 2 4 4 
Carex atrofusca Sotstarr 4 4 4 4 
Carex bigelowii Stivstarr 2 8 6 6 6 4 6 6 6 6 4 
Carex brunneseens Seterstarr 4 6 4 4 4 6 6 6 4 6 4 6 6 4 6 
Carex canescens Gråstarr 6 4 6 4 4 6 6 6 6 6 6 8 4 6 6 
Carex capil/aris Hårstarr 4 4 6 6 6 2 2 6 6 
Carex chordorrhiza Strengstarr 4 4 2 4 6 
Carex dioica Tvebostarr 2 2 2 
Carex echinata Stjernestarr 8 8 8 8 2 4 4 6 6 8 8 6 8 8 6 
Carex flava Gulstarr 6 4 4 6 4 2 
Carex glacialis Rabbestarr 2 
Carex juneelIa Slolpestarr 4 6 4 2 2 4 4 4 4 
Carex lachenaiii Rypestarr 4 4 4 6 6 6 2 2 4 4 
Carex lasiocarpa Trådstarr 8 6 4 4 2 2 6 
Carex lim osa Dystarr 6 4 4 4 4 4 4 2 2 
Carex magellanica Frynsestarr 4 6 4 6 4 4 4 6 4 6 6 6 2 4 
Carex nigra Slåttestarr 8 8 6 8 8 6 8 8 8 8 8 6 8 8 8 
Carex norvegiea Fjellstarr 4 6 2 4 2 
Carex oederi Beilestarr 6 X 
Carex ovalis Harestarr 4 
Carex pa/lescens Bleikstarr 4 4 4 4 6 6 
Carex panicea Kornstarr 4 2 4 4 
Carex pauciflora Sveltstarr 8 6 8 8 2 8 6 8 8 4 6 
Carex piiuiifera Bråtestarr 4 4 2 4 4 6 6 
Carex pulicaris Loppestarr 2 
Carex rarit/ora Snipe starr 2 2 4 4 4 6 2 4 
Carex rostrata Flaskestarr 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 4 8 8 
Carex rupestris Bergstarr 4 2 6 6 
Carex saxatilis Blankstarr 6 2 
Carex scandinavica Musestarr 2 
Carex tumidicarpa Grønnstarr X 2 6 8 
Carex vagina ta Slirestarr 8 4 4 6 8 8 6 6 4 4 6 6 6 
Chamorehis alpina Fjellkurle 4 
Coeloglossum viride Grønnkurle 2 4 4 4 
Oactylorhiza fuchsii Skogmarihand 2 4 
Oactylorhiza macuJata Flekkmarihand 4 4 4 6 2 4 4 4 6 4 4 8 4 
Oeschampsia a/pina Fjellbunke 4 2 4 2 6 6 
Oeschampsia cespitosa Sølvbunke 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Oeschampsia flexuosa Smyle 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
EJeocharis quinqueflora Småsivaks 2 
Eleocharis uniglumis Fjæresivaks 2 
Elymus arenarius Strandrug 2 2 
Epipactis atrorubens Rødflangre 2 
Eriophorum angustifolium Duskull 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Eriophorum latifolium Breiull 4 2 
Eriophorum scheuchzeri Snø ull 2 2 4 4 6 2 2 6 2 
Eriophorum vaginatum Torvull 8 8 8 8 8 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 
Festuca ovina Sauesvingel 4 4 6 4 6 8 2 
Festuca rubra Rødsvingel 6 6 6 4 8 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 
Festuca vivipara Geilsvingel 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Goodyera repens Knerot 2 4 
Hierochloe odorata Marigras 2 2 2 
Juneus alpinoarticulatus Skogsiv 4 4 6 6 4 2 4 2 2 
Juneus articuJatus Ryllsiv 8 4 2 4 4 6 6 4 
Juneus balticus Sandsiv 4 2 6 6 
Juneus biglumis T villir.gsiv 2 2 2 2 
Juneus bufonius Padde siv X 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 6 4 4 
Juneus bulbosus Krypsiv 6 4 4 2 4 2 
Juneus cong/omeratus KnapPsiv 6 4 
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Juneus effusus Lyssiv 2 
Juneus filiformis Trådsiv 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Juneus gerardi Saltsiv 2 
Juneus trifidus Rabbesiv X 8 8 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 
Juneus trig/umis Trillingsiv 4 - 6 4 2 2 2 2 
Kobresia myosuroides Rabbetust 2 2 
Leucorchis a/bida Hvitkurle 2 2 
Listera eordata Småtveblad 2 2 
Luzu/a confusa Vardefrytle 2 
Luzu/a frigida Seterfrytie 2 2 
Luzu/a mu/tit/ora Engfrytie 6 8 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Luzu/a pi/osa Hårfrylle 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 
Luzu/a spieata Aksfrytle 6 2 4 6 6 6 8 4 6 - 8 6 6 
Luzu/a sudetica Myrfrytle X 4 - 2 6 4 2 2 4 4 
Luzu/a sy/vatiea Storfrytle 6 
Luzu/a wah/enbergii Reinfrytle 2 - 2 
Meliea nutans Hengeaks 4 4 6 6 4 8 6 4 4 4 -
Milium effusum Myskegras 4 4 4 4 2 6 4 4 4 2 - 6 4 4 
Molinia eaeru/ea Blåtopp 8 8 8 8 8 4 6 8 6 X 8 8 6 
Nardus stricta Finnskjegg 6 8 6 8 8 4 6 8 6 6 8 6 8 8 6 
Nartheeium ossifragum Rome 8 2 8 8 4 4 8 
Paris quadrifolia Firblad 4 2 6 4 4 2 4 
Pha/aris arundinaeea Strandrør 6 6 6 4 4 4 4 - 4 
Ph/eum a/pinum Fjelltimotei 6 4 6 8 4 6 6 6 4 X 8 X 6 6 
Phragmites australis Takrør 6 
Poa a/pigena Seterrapp 6 4 4 4 6 4 2 
Poa a/pina Fjellrapp 4 4 8 4 6 4 6 - 2 
Poa annua Tunrapp 4 6 4 4 6 4 6 6 4 6 8 4 4 6 
Poa glauca Blårapp 4 - 4 6 6 4 6 6 6 6 
Poa nemoralis Lundrapp 4 4 4 6 6 8 6 2 2 4 -
Poa pratensis Engrapp 4 X - 4 4 
Polygonatum vertieillatum Kranskonvall X 4 8 6 4 6 X - 4 2 2 
Potamogeton a/pinus Rusttjønnaks 4 4 - 2 4 4 8 
Potamogeton berehto/dii Småtjønnaks 2 2 2 4 
Potamogeton gramineus Grastjønnaks 6 2 
Potamogeton natans Vanlig tjønnaks 4 
Potamogeton prae/ongus Nø kketjø nnaks 4 -
Roegneria eanina Hundekveke 4 4 8 6 2 2 4 -
Seheuehzeria pa/ustris Sivblom 2 2 6 -
Seirpus eespitosus Bjønnskjegg 8 8 8 8 8 6 6 8 8 8 8 6 8 6 8 
Seirpus hudsonianus Sveltull 2 2 
Sparganium angustifolium Flotgras 8 6 8 8 2 8 2 4 2 2 8 
Sparganium hyperboreum Fjellpiggknopp 6 X 2 2 X - 4 
Sparganium minimum Småpiggknopp X - 4 
Tofie/dia pusilla Bjønnbrodd 4 4 2 6 6 6 2 2 6 4 4 2 
Trig/oehin pa/ustris Myrsauløk 2 2 4 4 
Trisetum spieatum Svartaks 6 2 4 

TOfrøbladete 
Aehillea millefo/ium Ryllik 6 4 4 4 6 6 4 4 4 6 6 X 4 4 6 
Aehillea ptarmiea Nyseryllik 4 2 4 4 2 2 
Aeonitum septentriona/e Tyrihjelm 8 6 6 8 8 6 
Aetaea spieata Trollbær 2 4 4 2 2 2 
Ajuga pyramida/is Jonsokkoll 2 4 2 
A/ehemilla a/pina Fjellmarikåpe 4 8 6 6 8 6 6 8 8 8 6 8 8 8 8 
A/ehemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 4 8 6 6 8 8 6 8 6 8 6 8 8 8 8 
A/nus incana Gråor 6 2 6 6 8 6 4 6 2 
Andromeda polifolia Hvitlyng 8 8 8 8 6 6 6 8 8 8 6 6 4 4 8 
Anemone nemorosa Hvitveis 4 4 
Ange/iea arehangeliea Kvann 4 6 6 6 4 6 
Ange/iea sy/vestris Sløke 6 6 8 6 6 8 6 6 4 6 6 6 6 6 6 
Antennaria dioiea Kattelot 4 6 - 6 6 6 6 4 4 8 
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Anthriscus sylvestris Hundekjeks 4 4 2 4 6 2 
Anthyllis vulneraria Rundbelg 4 2 2 
Arabis alpina Fjellskrinneblom 2 4 4 4 2 
Arctostaphylos alpinus Rypebær 6 6 8 8 8 6 8 8 6 8 8 8 8 8 8 
Arctostaphylos uva-ursi Melbær 2 
Armeria maritima Strandnellik 2 
Astragalus alpinus Setermjelt 4 - 6 8 8 
Bartsia alpina Svarttopp 4 6 4 4 8 8 8 4 4 6 6 4 6 
Betula nana Dvergbjørk 8 4 8 8 4 8 4 6 8 8 4 4 6 
Betula pubescens Vanlig bjørk 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Callitriche hamulata Klovasshår 4 2 
Cal/itriche palustris Småvasshår X 8 2 6 6 6 X 
Calluna vu/garis Røsslyng 8 8 8 8 8 6 6 8 8 8 6 6 8 6 8 
Caltha palustris Soleihov 8 8 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 8 
Campanula latifolia Storklokke 2 2 
Campanula rotundifolia Blåklokke 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Cardamine bellidifo/ia Høyfjellskarse 4 
Cardamine nymanii Polarkarse X 2 2 2 2 2 
Carum carvi Karve X 2 4 2 
Cassiope hypnoides Moselyng 2 2 4 4 
Cerastium alpinum Fjellarve 4 4 6 6 4 2 4 4 
Cerastium cerastoides Brearve 4 2 4 4 2 2 
Cerastium fontanum Vanlig arve 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6 6 6 6 
Cerastium glabratum Glattarve 2 2 2 2 
Cicerbita a/pina Turt 4 8 8 6 8 8 8 8 6 6 8 6 6 6 
Circaea alpina Trollurt 4 6 4 
Cirsium helenioides Hvitbladtistel 6 8 8 6 6 8 8 6 6 6 4 6 6 4 6 
Cochlearia officinalis Skjørbuksurt 2 
Cornus suecica Skrubbær 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Crepis paludosa Sumphaukeskjegg 4 6 6 4 4 4 4 4 6 4 6 6 6 6 
Daphne mezereum Tysbast 2 
Diapensia /apponica Fjellpryd 2 4 2 4 6 6 2 2 
Draba norvegica Bergrublom 2 2 
Drosera ang/ica Smalsoldogg 8 6 8 8 6 6 8 X 8 6 2 8 
Drosera rotundifolia Rundsoldogg 8 4 6 6 4 4 6 6 X 6 6 6 6 4 2 
Dryas octopetala Reinrose 2 6 - 8 8 6 4 6 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Epilobium alsinifolium Kildemjølke 4 4 4 4 6 4 4 4 4 - 4 4 
Epilobium anagallidifolium Dvergmjølke 2 4 4 4 2 4 2 2 2 
Epi/obium angustifolium Geitrams 6 6 6 6 4 8 6 6 8 4 6 8 4 4 4 
Epilobium collinum Bergmjølke 2 2 2 
Epilobium hornemannii Setermjølke 4 - 6 6 2 4 6 6 4 
Epilobium /actiflorum Hvitmjølke 2 2 2 
Epilobium montanum Krattmjølke 2 2 4 4 4 2 2 
Epi/obium pa/ustre Myrmjølke 6 6 2 4 4 4 8 6 6 6 6 
Erigeron borealis Fjellbakkesljerne 4 4 4 2 4 
Erigeron politus Blankbakkesljerne 2 
Erysimum hieracifolium Berggull 2 
Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 6 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Euphrasia lapponica Lappøyentrøst 6 2 
Filipendula u/maria Mjødurt 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 8 4 8 6 
Fragaria vesca Markjordbær 4 2 2 6 6 
Galeopsis tetrahit Kvassdå 4 2 4 4 2 4 6 
Galium boreale Hvitmaure 4 6 4 8 4 4 
Galium odoratum Myske 2 
Galium palustre Myrmaure 4 4 - 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 
Gentiana nivalis Snøsøte 2 2 2 
Gentianella campestris Bakkesøte 2 4 4 4 4 2 4 
Gentianella aurea Bleiksøte 2 
Geranium sylvaticum Skogstorkenebb 8 6 6 2 4 6 6 8 4 6 6 8 6 6 6 
Geum rivale Enghumleblom 6 6 6 4 8 8 6 6 6 6 6 6 4 6 6 
Gnaphalium norvegicum Setergråurt 6 4 4 6 4 4 X 4 4 - 6 4 
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Gnaphalium supinum Dverggråurt 6 2 8 4 6 - 8 6 8 6 - 2 
Gnaphalium sylvaticum Skoggråurt 2 
Hieracium alpinum Fjellsveve 4 - 8 8 8 8 6 4 8 X 6 6 
Hieracium prenanthoidea 2 
Hieracium sylvaticum Skogsveve 4 
Hieracium umbellatum Skjermsveve 4 6 4 4 4 6 4 X 4 4 - X -
Hieracium vulgatum Vanlig sveve 4 6 6 6 8 6 6 4 4 4 4 4 X 4 4 
Hippuris vulgaris Hesterumpe X 2 2 6 - 4 4 4 4 2 6 
Hypericum maculatum Firkantperikum 2 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg 4 4 4 4 4 6 - 8 2 4 6 
Leontodon autumnalis Følblom 6 6 6 6 8 X 6 4 4 6 6 4 8 6 6 
Linnaea borealis Linnea 6 4 4 6 4 8 8 2 4 2 2 
Lobelia dortmanna Botnegras 2 
Loiseleuria procumbens Greplyng X 6 6 4 6 6 8 8 2 6 - 4 4 4 8 
Lotus cornicu/atus Tiriltunge 4 4 4 4 6 6 6 4 - 8 8 6 
Lychnis a/pina Fjellljæreblom 4 8 2 2 
Lychnis flos-cuculi Hanekam 4 - 2 
Lysimachia thyrsiflora Gulldusk 2 -
Melampyrum pratense Stormarimjelle 6 8 6 6 4 6 6 X 6 6 6 X 6 6 6 
Me/ampyrum sy/vaticum Småmarimjelle 6 6 6 2 4 6 6 X 4 6 6 8 6 6 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad 8 6 8 8 6 - 6 6 4 8 8 X 6 6 6 
Minuartia stricta Grannarve 2 
Moneses uniflora Olavsstake 2 
Montia fontana Kildeurt 6 6 6 X 6 6 
Myosotis decumbens Fjellforglemmegei 4 - 4 - 4 4 
Myosotis scorpioides Engforglem megei 2 -
Myrica gale Pors 2 
Myriophyllum a/terniflorum Tusenblad 8 8 2 4 4 6 6 8 6 8 
Nymphaea alba Hvit nøkkerose 2 X -
Orthilia secunda Nikkevinlergrønn 4 4 4 4 4 X -
Oxalis acetosella Gaukesyre 4 8 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 4 4 
Oxycoccus microcarpus Småtranebær 8 2 8 6 4 4 6 6 6 6 
Oxyria digyna Fjellsyre 6 4 2 4 6 6 8 8 2 4 2 4 
Oxytropis lapponica Reinmjelt 2 
Parnassia palustris Jåblom 6 6 4 2 8 8 8 2 - 4 6 
Pedicularis /apponica Bleikmyrklegg 6 6 4 
Pedicularis palustris Vanlig myrklegg 2 6 4 
Pedicu/aris sceptrum-carolinum Kongsspir 6 4 6 
Petasites frigidus Fjellpestrot 2 
Phyllodoce caerulea Blålyng 4 
Pimpinella saxifraga Gjeldkarve 4 
Pinguicu/a a/pina Fjelltettegras 2 -
Pinguicu/a vu/garis Tettegras 6 6 6 6 6 8 6 X 4 6 6 4 6 6 6 
P/antago major Groblad .4 
Plantaga maritima Strandkjempe 2 4 
Po/emonium caeru/eum Fjellflokk 2 
Polygonum aviculare Tungras 4 -
Polygonum viviparum Harerug 6 8 6 8 8 8 8 8 6 X 8 8 8 8 8 
Populus tremula Osp 8 4 6 4 4 6 4 4 6 2 4 2 4 -
Potentilla crantzii Flekkmure 6 2 2 8 6 8 2 8 4 6 6 
Potentilla erecta Tepperot 8 8 8 8 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 
Potentilla pa/ustris Myrhatt 8 8 8 8 6 6 6 6 6 8 8 6 4 8 6 
Prunella vulgaris Blåkoll 2 2 2 4 2 
Prunus padus Hegg 4 4 6 4 6 4 2 
Pyro/a media Klokkevintergrønn 2 2 
Pyrola minor Perfevintergrønn 2 4 4 4 6 4 4 4 4 6 6 4 6 
Pyro/a norvegica Norsk vintergrønn 2 4 4 
Pyrola rotundifo/ia Legevintergrø nn 4 - 2 
Ranuncu/us acris Engsoleie 6 8 6 6 8 8 6 8 6 8 6 8 8 6 8 
Ranunculus confervoides Dvergvassoleie 2 2 
Ranunculus pygmaeus Dvergsoleie 2 2 
Ranuncu/us repens Krypsoleie 4 6 4 4 2 6 4 4 - 2 2 4 
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Ranuncu/us reptans Evjesoleie 4 8 4 2 6 6 4 6 4 
Ranuncu/us trichophyl/us Småvassoleie 6 
Rhinanthus minor Småengkall 4 6 6 6 6 6 4 X 4 6 6 8 6 6 6 
Ribes spicatum Villrips 4 4 2 2 
Rosa mol/is Bustnype 2 
Rubus chamaemorus Molte 8 8 8 8 6 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 
Rubus idaeus Bringebær 4 6 4 4 6 6 2 4 
Rubus saxatilis Teiebær 8 8 8 6 8 8 8 6 6 6 4 6 6 4 6 
Rumex acetosa Engsyre 8 8 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Rumex acetosel/a Småsyre 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
Rumex longifolius Høymol 2 4 2 4 
Sagina nodosa Knopparve 2 
Sagina procumbens Tunarve 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 X 4 4 
Sagina saginoides Seterarve 4 2 2 2 2 X X -
Sa/ix arbuscu/a Småvier 2 
Salix caprea Selje 4 4 4 4 6 4 4 2 X 
Salix coaetanea Silkeselje 6 6 6 X - 6 6 4 6 4 4 6 4 X 
Sa/ix g/auca Sølwier 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Salix hastata Bleikvier 2 4 4 6 8 6 2 8 6 4 X 
Sa/ix herbacea Musøre X 8 6 4 8 6 8 8 8 8 6 8 8 
Salix /anata Ullvier 6 4 6 2 
Salix /apponum Lappvier X 8 6 6 X 4 8 8 6 6 4 4 4 
Salix myrsinites Myrtevier 4 2 
Salix nigricans Svartvier 6 6 6 8 6 8 8 6 6 4 6 6 6 
Salix pentandra Istervier 2 -
Salix phylicifolia Grønnvier X -
Sa/ix reticu/ata Rynkevier 4 8 6 6 2 4 
Saussurea a/pina Fjelltistel 4 6 6 4 8 8 8 6 4 6 8 6 6 6 
Saxifraga aizoides Gulsildre 6 8 4 2 8 8 8 4 4 
Saxifraga cernua Knoppsildre 4 4 2 4 
Saxifraga cespitosa Tue sildre 2 2 4 
Saxifraga coty/edon Bergfrue 2 2 6 6 
Saxifraga foli%~~sa Grynsildre 4 
Saxifraga oppositifolia Rødsildre 6 8 8 8 2 2 4 4 
Saxifraga rivu/aris Bekkesildre 4 2 4 4 2 2 2 
Saxifraga stel/aris Sljemesildre 4 6 6 4 6 6 8 6 6 4 6 X 6 4 
Saxifraga tenuis Grannsildre 4 2 2 4 2 2 2 
Scrophu/aria nodosa Brunrot 2 
Sedum rosea Rosenrot 6 4 4 6 8 8 6 4 4 6 6 6 4 
Sibba/dia procumbens Trefingerurt 4 4 4 4 2 2 4 4 2 
Si/ene acaulis Fjellsmelle X 4 6 8 8 6 4 8 8 6 8 
Silene dioica Rød jonsokblom 2 4 4 4 4 .4 4 2 4 2 6 
Silene rupestris Småsmelle 2 2 
Solidago vkgaurea Gullris 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 X 8 
Sorbus aucuparia Rogn 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Stachys sy/vatica Skogsvinerot 2 2 2 6 4 
Stel/aria crassifolia Saftstjemeblom 2 2 
Stellaria graminea Grasstjerneblom 4 4 4 2 4 6 2 4 4 
Stel/aria /ongifolia Rustjemeblom 6 2 
Stel/aria media Vassarv 4 
Stel/aria nemorum Skogsljemeblom 8 8 6 8 8 8 6 4 6 6 4 6 
Subu/aria aquatica Sylblad X 8 4 4 6 6 
Succisa pratensis Blåknapp 6 6 6 6 4 6 
Taraxacum croceum Fjell-løvetann 2 
T araxacum vu/gare Vanlig løvetann 4 6 6 6 8 6 4 4 4 6 4 6 8 6 6 
Tha/ictrum a/pinum Fjellfrøstjeme 6 6 4 2 8 8 8 4 8 6 
Trientalis europaea Skogstjeme 8 8 8 6 8 6 6 8 6 8 8 8 8 8 8 
Trifolium repens Hvitkløver 4 6 4 4 4 6 6 4 4 6 6 6 4 8 6 
Tro/lius europaeus Ballblom 6 8 6 6 4 6 
Tussilago farfara Hestehov 4 4 4 6 2 2 
Urtiea dioica Stornesle 4 4 4 6 4 4 4 2 
Utricularia minor Småblærerot 2 4 
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Vaccinium myrtillus Blåbær 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 8 6 6 6 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 
Valeriana sambucifolia Vendelrot 8 8 8 6 6 8 8 6 4 6 6 6 4 6 6 
Veronica alpina Fjellveronika 4 - 6 4 4 X 2 - 4 2 - 2 
Veronica chamaedrys Tveskjeggveronika 2 -
Veronica fruticans Bergveronika 4 - 2 - 2 - 2 
Veronica officinalis Legeveronika 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 -
Veronica serpyl/ifolia Glattveronika 4 - 2 4 4 - 2 4 
Vicia cracca Fuglevikke 6 8 6 4 8 6 . 6 4 4 8 6 8 6 8 6 
Vicia sepium Gjerdevikke 2 -
Viola biflora Fjellfiol 8 4 - 8 8 8 8 - 8 6 8 6 8 6 
Viola canina Engfiol 4 6 -
Viola palus/ris Myrfiol 8 8 8 8 6 8 8 8 X 8 8 8 8 8 8 
Viola riviniana Skogfiol 6 4 4 4 6 6 6 4 X 6 6 4 6 6 6 

tilstrekkelig nær vassdraget Ufo Det norske meteorologiske inst. 1979). Forøvrig bygger opplysningene på 
nedbørkartet til Aune (1981) og temperaturkart for månedene januar og juni (Det norske meteorologiske inst. 
1973a, b). De oppgitte normalverdiene refererer til beregnete verdier for normalperioden 1931-1960. 

Vegetasjonsbeskrivelse. Befaringsrutene er grovt tegnet inn på kart i M 711-serien. I den beskrivende teksten 
er befaringsrutene oppdelt i avsnitt avgrenset vha. UTM-koordinater. Klassijisering av vegetasjonen samsvarer stort 
sett med Fremstad & Elven (1987) som baserer sitt system på et hierarki hvor grunnenheten, vegetasjonstypene, 
grupperes i 113 enheter som igjen samles i 23 (hoved) grupper. 

En tabell over registrerte plantesamfunn følger hver av de befarte vassdragene. I tabellene er alle utski~e 

grupper/enheterltyper angitt ved en kode som i hovedsak følger Fremstad & Elven (1987). Enheter bundet sammen 
med bindestrek, eller to enheter skilt med komma, angir vegetasjon som ikke er klassijisert lengre enn til denne 
samlingen av enheter. To enheter skiij med komma brukes også når et samfunn har karaktertrekk fra disse, og 
det ikke faller naturlig å føre samfunnet til noen av dem. 

Også navngiving er i tråd med Fremstad & Elven (1987), men navnene er gjennomgående trukket sammen. Der 
dominansforholdene avviker fra deres beskrivelse, er den dominerende artens navn tatt inn i vårt samfunnsnavn. 
På enhets-nivå har vi ved enkelte anledninger ført inn observerte karakteristika i navnene. I tabellene er · 
samfunnenes tilhørighet innen plantegeografiske soner angitt vha. følgende koder: 

KS 
MB 
NB 
LA 
MA 

kystseksjonen 
mellomboreal sone 
nordboreal sone 
lavalpin sone 
mellomalpin sone 

Ved hovedforekomst i en av sonene er øvrige soner oppført i parentes. Også opplysninger om samfunnenes 
beliggenhet i vassdraget og arealmessige forekomst er oppgitt. Vi har stort sett ikke dijferensiert mellom myrvege
tasjon på enhetsnivå, men holdt oss til gruppene. Oppdeling av semiakvatisk vegetasjon er begrenset til enhets
nivå. 

På en del felt avviker vår inndelinglkoding fra Fremstad & Elven (1987). På ett unntak nær er akvatisk vegeta
sjon (sensu Hvoslef & Rørslett 1986) ført til gruppe .p., og ikke oppdeij i enheter eller typer. Enheten ·01 Kort
skudd-strand" er reservert strandvegetasjon av amfibiske arter. Rasmarksamfunn sensu Fremstad & Elven er ikke 
registrert blant objektene, men vi har valgt å innføre enheten ·FO· for den fattige, grasdominerte og ensartete ve
getasjonen vi gjennomgående fant i rasmark. Slik vegetasjon er ikke studert på nært hold og følgelig ikke oppdelt 
i typer. Beitepåvirkning er et svært vanlig fenomen i de befarte objektene, og kan influere vegetasjonen i betydelige 
deler av vassdragene. Det fins flere utforminger av beitemark som vanskelig lar seg knytte til enhetene hos 
Fremstad & Elven. I en del tilfeller har vi funnet rimelig godt samsvar mellom beitepåvirka samfunn og enkelte av 
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deres ikke-kulturbetinga enheter. Slike samfunn er angitt ved å hekte en "G" til typekoden ([kode]G). Avvikende 
kulturengtyper som har svakere fellesskap med opprinnelige typer, har typekoden hektet til G-en (G[kode]). Der 
vi forøvrig har funnet varianter av enheter som ikke lar seg fange opp av Fremstad & Elven, har vi angitt typene 
vha. sine enhetskoder, og latt de vanligst forekommende artskombinasjonene bestemme navnsettingen. 

Vurdering. Objektene er i hovedsak vurdert på grunnlag av et utvalg av de vernekriteriene som presenteres i 
Norges off. utredninger (1983b,42). De er valgt ut i samråd med NVE og ON, og er som følger: 

- Mangfold 
- Produktivitet 
- Sjeldenhet 
- Regional representativitet 
- Grad av uberørthet 
- Anvendelighet for vitenskap/undervisning 

I "mangfoid" legges her diversitet (antall arter og vegetasjonstyper) og variasjonsrikdom (den økologiske 
spennvidden). "Produktivitet" omfatter her også frodighet. For bedømming av sjeldenhet vurderes både flora og 
vegetasjon, dessuten tillegges uvanlige kombinasjoner av flora og vegetasjon betydning. Stor regional 
representativitet har objekter med mange landskapselementer og vegetasjonsregioner, og både fattig og rik 
flora/vegetasjon. For vurdering av uberørthet har tekniske inngrep (bebyggelse, veier, oppdyrking og graverende 
tilfeller av treslagsskifte) stor betydning, mens beitetrykk som oftest ikke tillegges så stor vekt. I tillegg tii 
naturfaglige verdier har tilgjengelighet betydning for vurderingen av et vassdrags verdi som forsknings- og 
undervisningsobjekt. 

For hvert av vernekriteriene er objektets verdi vurdert som liten, liten-middels, middels, middels-stor eller stor. 
Vernekriteriene danner norm for de botaniske undersøkelsene i Verneplan IV, og reflekterer hvilke verdier som i 
hovedsak er blitt vektlagt ved denne verneplanen. Blant vernekriteriene er "mangfold", "sjeldenhet" og "grad av 
uberørthet" tillagt størst vekt. Også objektets verdi som referansevassdrag er vektlagt. For enkelte objekter har det 
vært naturlig å benytte flere enn de ovennevnte kriteriene ("del av større sammenheng", "prosesser i nåtid" og 
"klarhet, størrelse"). 

Objektenes verneverdi er vurdert etter en firedelt skala: 

- liten verneverdi (*) 
- Middels verneverdi (") 
- Stor verneverdi «") 
- Meget stor verneverdi ( •••• ) 

Av det overstående forstår vi at totalvurderingen av et objekt ikke kan framkomme ved en enkel summasjon av 
vernekriterienes verdier. I enkelte tilfeller er ett kriterium tillagt uvanlig stor betydning. Det skal i så fall framgå 
av den konkluderende teksten. Geografisk beliggenhet kan i noen grad være med i vurderingen av et objekts 
verneverdi. 

2.2.3 Terminologi og nomenklatur 

Ettersom vassdragene alltid ble besøkt av begge forfattere, er befaringstiden oppgitt i persontimer, dvs. begges 
tidsforbruk uttrykt som en persons tidsforbruk. Begrepene "vegetasjonstyper" og "plantesamfunn" er brukt synonymt. 
Terminologien i tilknytning til vannvegetasjon følger Hvoslef & Rørslett (1986). 

Alle stedsnavn er i samsvar med NGOs M711-kart. Karplantene er navngitt etter Lid (1985). Mosenes latinske 
navn er i samsvar med Frisvoll et al. (1984). Lav-artene følger Krog et al. (1980). I vegetasjonsbeskrivelsene er 
utelukkende brukt norske navn. Norske og latinske navn framgår av tabell 2.3. 

Vi har ikke skilt mellom fjellgulaks, Anthoxanturn alpinum, og gulaks, A. odoratum. Ifølge Alm og Elven (1989) 
kan begge arter forekomme i de fleste av undersøkelsens kystnære objekter. Arter i vulgaris-gruppa av Alchemilla 
er heller ikke skilt ut, disse er ført til kollektivarten A. vulgaris. 
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Tabell 2.3 Norske og latinske navn på planter. Oversikt over navn på karplanter, moser og lav, samt enkelte 
samlebegrep nevnt i rapporten; a~abetisert på norske navn. 

Aksfrytle 
Bakkesøte 
Ballblom 
Be~estarr 
Bekkesildre 
Bergfrue 
Berggull 
Bergmjølke 
Bergrublom 
Bergstarr 
Bergveronika 
Bjønnbrodd 
Bjønnkam 
Bjønnskjegg 
Blankbakkestjerne 
Blankstarr 
Bleikmyrklegg 
Bleikstarr 
Bleiksøte 
Bleikvier 
Blokkebær 
Blåbær 
Blåklokke 
Blåknapp 
Blåkoll 
Blålyng 
Blårapp 
Blåtopp 
80tnegras 
Brearve 
Breiull 
Bringebær 
Brun klomose 
Brunrot 
Bråtestarr 
Bukkeblad 
Bustnype 
Bærlyng 
Dunhavre 
Duskull 
Dvergbjørk 
Dverggråurt 
Dvergjamne 
Dvergmjølke 
Dvergsnelle 
Dvergsoleie 
Dvergvassoleie 
Dystarr 
Einer 
Elvemose 
Elvesnelle 
Engfiol 
Engforglemmegei 
Engfrytle 
Enghumleblom 
Engkvein 
Engrapp 
Engsnelle 
Engsoleie 
Engsyre 
Etasjemose 
Evjesoleie 
Finnskjegg 
Firblad 
Firkantperikum 

Luzula spicata 
Gentianella eampestris 
TroJlius europaeus 
Carex oederi 
Saxifraga rivu/aris 
Saxifraga coty/edon 
Erysimum hieracifo/ium 
Epi/obium collinum 
Draba norvegica 
Carex rupestris 
Veronica frutieans 
T ofie/dia pusil/a 
B/echnum spicant 
Scirpus cespitosus 
Erigeron po/itus 
Carex saxatilis 
Pedicu/aris /apponiea 
Carex pal/eseens 
Gentianella aurea 
Sa/ix hastata 
Vaccinium u/iginosum 
Vaccinium myrtil/us 
Campanu/a rotundifo/ia 
Succisa pratensis 
Prune/Ia vu/garis 
Phy/Iodoce caeru/ea 
Poa g/auca 
Molinia caeru/ea 
Lobe/ia dortmanna 
Cerastium cerastoides 
Eriophorum /atifo/ium 
Rubus idaeus 
Drepanocladus revo/vens 
Scrophu/aria nodosa 
Carex pilu/ifera 
Menyanthes trifo/iata 
Rosa mol/is 
Vaecinium spp. 
Avenu/a pubescens 
Eriophorum angustifolium 
Betu/a nana 
Gnaphalium supinum 
Selaginel/a se/aginoides 
Epilobium anagal/idifolium 
Equisetum scirpoides 
Ranuneu/us pygmaeus 
Ranuneu/us eonfervoides 
Carex limosa 
Juniperus eommunis 
Fontina/is indel. 
Equisetum f/uviatile 
Vio/a canina 
Myosotis scorpioides 
Luzula mu/tif/ora 
Geum riva/e 
Agrostis capil/aris 
Poa pratensis 
Equisetum pratense 
Ranuneu/us aeris 
Rumex aeetosa 
Hy/ocomium sp/endens 
Ranuneu/us reptans 
Nardus stricta 
Paris quadrifolia 
Hyperieum maeu/atum 
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Fjell-Iodnebregne 
Fjell-Iok 
Fjell-løvetann 
Fjellarve 
Fjellbakkestjerne 
Fjellbunke 
Fjellburkne 
Fjellfiol 
Fjellflokk 
Fjellforglemmegei 
Fjellfrøstjerne 
Fjelljamne 
Fjellkrekling 
Fjellkurle 
Fjellkvein 
Fjellmarikåpe 
Fjellmarinøkkel 
Fjellpestrot 
Fjellpiggknopp 
Fjellpryd 
Fjellrapp 
Fjellskrinneblom 
Fjellsmelle 
Fjellsnelle 
Fjellstarr 
Fjellsveve 
Fjellsyre 
Fjelltettegras 
Fjelltimotei 
Fjelltistel 
Fjelltjæreblom 
Fjellveronika 
Fjelløyentrøst 
Fjæresauløk 
Fjæresivaks 
Flaskestarr 
Flekkmarihand 
Flekkmure 
Flotgras 
Frynsestarr 
Fugletelg 
Fuglevikke 
Furu 
Furumose 
Følblom 
Gaukesyre 
Geitrams 
Geitsvingel 
Gjeldkarve 
Gjerdevikke 
GIaHarve 
GlaHveronika 
Gran 
Grannarve 
Grannsildre 
Grasstjerneblom 
Grastjønnaks 
Greplyng 
Groblad 
Grynsildre 
Grønnburkne 
Grønnkurle 
Grønnstarr 
Grønnvier 
Grå reinlav 

Woodsia alpina 
Cystopteris montana 
Taraxaeum croceum 
Cerastium a/pinum 
Erigeron borea/is 
Deschampsia a/pina 
Athyrium distentifolium 
Vio/a bif/ora 
Polemonium caeru/eum 
Myosotis decumbens 
Thalietrum alpinum 
Diphasium a/pinum 
Empetrum hermaphroditum 
Chamorchis a/pina 
Agrostis mertens;; 
A/ehemilla a/pina 
Botryehium lunaria 
Petasites frigidus 
Sparganium hyperboreum 
Diapensia lapponica 
Poa a/pina 
Arabis a/pina 
Silene acaulis 

. Equisetum variegatum 
Carex norvegica 
Hieracium a/pinum 
Oxyria digyna 
Pinguicula a/pina 
Phleum a/pinum 
Saussurea a/pina 
Lyehnis a/pina 
Veronica a/pina 
Euphrasia frigida 
Trig/ochin maritima 
E/eocharis unig/umis 
Carex rostrata 
Dacty/orhiza macu/ata 
Potentilla erantzii 
Sparganium angustifolium 
Carex mage/lanica 
Gymnocarpium dryopteris 
Vieia craeca 
Pinus sylvestris 
P/eurozium schreberi 
Leontodon autumna/is 
Oxalis acetosel/a 
Epi/obium angustifolium 
Festuca vivipara 
Pimpine/Ia saxifraga 
Vicia sepium 
Cerastium g/abratum 
Veronica serpyl/ifo/ia 
Pieea abies 
Minuartia stricta 
Saxifraga tenuis 
Stel/aria graminea 
Potamogeton gramineus 
Loise/euria procumbens 
P/antago major 
Saxifraga foli%sa 
Asp/enium viride 
Coe/og/ossum viride 
Carex tumidicarpa 
Sa/ix phy/ieifo/ia 
C/adonia rangiferina 



Gråor 
Gråstarr 
Gulaks 
Gulflatbelg 
Gulldusk 
Gullmose 
Gullris 
Gulsildre 
Gulstarr 
Gåsemure 
Hanekam 
Harerug 
Harestarr 
Hegg 
Heigråmose 
Hengeaks 
Hengeving 
Hestehov 
Hesterumpe 
Hestespreng 
Hjertetjønnaks 
Hundekjeks 
Hundekvein 
Hundekveke 
Hvit nøkkerose 
Hvitbladtistel 
Hvitkløver 
Hvitlyng 
Hvitmaure 
Hvitmjølke 
Hvitveis 
Høyfjellskarse 
Høymol 
Hårfrytle 
Hårstarr 
Islandslav 
Istervier 
Jonsokkoll 
Jåblom 
Karve 
Kattetot 
Kildemjølke 
Kildemose 
Kildeurt 
Klokkevintergrønn 
Klovasshår 
Knappsiv 
Knereverumpe 
Knerot 
Knopparve 
Knoppsildre 
Kongsspir 
Kornstarr 
Kranskonvall 
Krattmjølke 
Krushøymol 
Krypkvein 
Krypsiv 
Krypsoleie 
Kvann 
Kvassdå 
Kveke 
Kvitkrull 
Kvitkurle 
Labbmose 
Lappvier 
Lappøyentrøst 
Legeveronika 
Legevintergrønn 
Linbendel 
Linnea 
Lodnebergknapp 

A/nus incana 
Garex canescens 
Anthoxanthum odoratum 
Lathyrus pratensis 
Lysimachia thyrsif/ora 
Homa/othecium nilens 
Solidago wgaurea 
Saxifraga alzoides 
Garex flava 
Potentilla anserina 
L ychnis f1os-cueu/i 
Po/ygonum viviparum 
Garex ovalis 
Prunus padll . ., 
Racomitrium /anuginosum 
Me/iea nutans 
The/ypteris phegopteris 
Tussi/ago farlara 
Hippuris vulgaris 
Gryptogramma erispa 
Potamogeton perloliatus 
Anthriscus sylvestris 
Agrostis canina 
Roegneria canina 
Nymphaea alba 
Girsium helenioides 
Trifolium repens 
Andromeda polifolia 
Galium boreale 
Epi/obium /aetif/orum 
Anemone nemorosa 
Gardamine bellidifo/ia 
Rumex longifo/ius 
Luzula pilosa 
Garex capillaris 
Getraria islandica 
Salix pentandra 
Ajuga pyramida/is 
Parnassia palustris 
Garum carvi 
Antennaria dioiea 
Epi/obium a/sinifo/ium 
Philonotis indet. 
Montia fontana 
Pyrola media 
Gallitriche ham ula ta 
Juncus conglomeratus 
Alopeeurus genieulatus 
Goodyera repens 
Sagina nodosa 
Saxifraga cernua 
Pedieu/aris sceptrum-carolinum 
Garex panicea 
Po!ygonatum vertieillatum 
Epi/obium montanum 
Rumex erispus 
Agrostis stolonifera 
Juneus bulbosus 
Ranunculus repens 
Angeliea archangeliea 
Galeopsis tetrahit 
flytrigia repens 
Gladonia stellaris 
Leueorehis albida 
Rhytidium rugosum 
Salix /apponum 
Euphrasia lapponica 
Veronica offieina/is 
Pyro/a rotundifolfa 
Spergula arvensis 
Linnaea borea/is 
Se dum villosum 
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Lodnebregne 
Lodnerublom 
Loppestarr 
Lundrapp 
Lusegras 
Lys reinlav 
Lyssiv 
Makkmose 
Marigras 
Marinøkkel 
Markjordbær 
Markrapp 
Melbær 
Mjødurt 
Motte 
Moselyng 
Musestarr 
Musøre 
Myk kråkefot 
Mykt brasmegras 
Myrfiol 
Myrfrytle 
Myrhatt 
Myrmaure 
Myrmjølke 
Myrsauløk 
Myrsnelle 
Myrtevier 
Myske 
Myskegras 
Nikkevintergrønn 
Nordlandsstarr 
Norsk vintergrønn 
Nyseryllik 
Nøkketjønnaks 
Nålsivaks 
Olavsstake 
Ormetelg 
Osp 
Paddesiv 
Perlevintergrønn 
Piperensermose 
Polarkarse 
Pors 
Rabbesiv 
Rabbestarr 
Rabbetust 
Reinfrytle 
Reinlav 
Reinmje« 
Reinrose 
Rogn 
Rome 
Rosenrot 
Rundbelg 
Rundsoldogg 
Rustjerneblom 
Rusttjønnaks 
Ryllik 
Ryllsiv 
Rynkevier 
Rypebær 
Rypestarr 
Rød jonsokblom 
Rødflangre 
Rødknapp 
Rødsildre 
Rødsvingel 
Røsslyng 
Saftstjerneblom 
Sa~siv 
Sandsiv 

Woodsia i/vensis 
Oraba incana 
Garex pulicaris 
Poa nemoralis 
Huperiza se/aga 
G/adonia arbuscula 
Juncus effusus 
Scorpidium scorpioides 
Hieroch/ae odorata 
Botrychium borea/e 
Fragaria vesca 
Poa trivia/is 
Arctostaphylos uva-ursi 
Filipendu/a ulmaria 
Rubus chamaemorus 
Gassiope hypnoides 
Garex scandinavica 
Sa/ix herbacea 
Lycopodium c1avatum 
Isoetes setacea 
Vio/a pa/ustris 
Luzula sudeliea 
Potentilla pa/ustris 
Ga/ium pa/ustre 
Epilabium pa/ustre 
Trig/oehm pa/ustris 
Equisetum pa/us tre 
Sa/ix myrsinites 
Ga/ium odoratum 
Mi/ium effusum 
Orthilia secunda 
Garex aquati/is 
Pyrola norvegica 
Achillea p/armica 
Potamogeton prae/ongus 
Eleocharis acicu/aris 
Moneses uniflora 
Oryopteris fiJix-mas 
Popu/us tremula 
Juncus bufonius 
Pyrola minor 
Pa/udella squarrosa 
Gardamine nymanii 
Myrica gale 
Juncus trifidus 
Garex g/acialis 
Kobresia myosuroides 
Luzula wah/enbergii 
G/adonia arbuseula el. rangiferina 
Oxytropis /apponica 
Oryas octopetala 
Sorbus aucuparia 
Narthecium ossifragum 
Sedum rosea 
Anthyl/is vu/neraria 
Orosera rotundifolia 
Stel/aria /ongifoJia 
Potamogeton a/pinus 
Achi/lea mil/efoJium 
Juneus articulatus 
Salix reticu/ata 
Arctostaphylos alpinus 
Carex /aehenalii 
Si/ene dioiea 
Epipactis atrorubens 
Knautia arvensis 
Saxifraga oppositifolia 
Festuca rubra 
Calfuna vu/garis 
Stella ria crassifolia 
Juneus gerardi 
Juneus bafticus 



Sauesvingel 
Sauatelg 
Selje 
Seterarve 
Seterfrytle 
Setergråurt 
SetermjeH 
Setermjølke 
Seterrapp 
Seterstarr 
Silkeselje 
Sisselrot 
Sivblom 
Skavgras 
Skjermsveve 
Skjørbuksurt 
Skjørlok 
Skogburkne 
Skogfiol 
Skoggråurt 
Skogmarihand 
Skogrørkvein 
Skogsiv 
Skogsnelle 
Skogstjerne 
Skogstjerneblom 
Skogstorkenebb 
Skogsveve 
Skogsvinerot 
Skrubbær 
Slirestarr 
Sløke 
Slåttestarr 
Smalsoldogg 
Sm yle 
Smørtelg 
Småblærerot 
Småengkall 
Småhavgras 
Småmarimjelle 
Småpiggknopp 
Smårørkvein 
Småsivaks 
Småsmelle 
Småsyre 
Småtjønnaks 
Småiranebær 
Småtveblad 
Småvasshår 
Småvassoleie 
Småvier 
Sn~starr 
Snøsøte 
Snøull 
Soleihov 
Sotstarr 
Stivstarr 
Stivt brasmegras 
Stjernemose 
Stjernesildre 
Sljernestarr 
Stolpestarr 
Stor kransemose 
Storblærerot 
Storfrytle 
Storklokke 
Stormarimjelle 
Stornesle 
Storvassoleie 

Festuca ovina 
Dryopteris expansa 
Sa/ix caprea 
Sagina saginoides 
Luzu/a frigida 
Gnaphalium norvegicum 
Astragalus alpinus 
Epilobium homemannii 
Poa alpigena 
Carex brunnescens 
Salix coaetanea 
Po/ypodium vu/gare 
Scheuchzeria pa/ustris 
Equisetum hyemale 
Hieracium umbellatum 
Cochlearia officina/is 
Cystopteris fragi/is 
Athyrium fi/ix-femina 
Viola riviniana 
Gnaphalium sylvaticum 
Dactylorhiza fuchsii 
Ca/amagrostis purpurea 
Juneus alpinoarticulatus 
Equisetum sy/vaticum 
Trientalis europaea 
Stellaria nemorum 
Geranium sylvaticum 
Hieracium sylvaticum 
StachYs sy/vatica 
Comus suecica 
Carex vaginata 
Angeliea sylvestris 
Carex nigra 
Drosera ang/ica 
Deschampsia flexuosa 
The/ypteris limbosperma 
Utricularia minor 
Rhinanthus minor 
Ruppia maritim a 
Melampyrum sylvaticum 
Sparganium minimum 
Ca/amagrostis strieta 
Eleocharis quinqueffora 
Silene rupestris 
Rumex acetosella 
Potamogeton berchto/dii 
Oxycoccus microcarpus 
Listera cordata 
Callitriche pa/ustris 
Ranuncu/us trichophyllus 
Sa/ix arbuscu/a 
Carex rariflora 
Gentiana niva/is 
Eriophorum scheuchzeri 
Caltha pa/ustris 
Carex atrofusca 
Carex bigelowii 
Isoetes lacustris 
Campylium stellatum 
Saxifraga stellaris 
Carex echinata 
Carex juncella 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Utricularia vulgaris 
Luzula sylvatica 
Campanula latifolia 
Melampyrum pratense 
Urtica dioica 
Ranunculus peltatus 
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Strandbalderbrå 
Strandkjeks 
Strandkjempe 
Strandnellik 
Strandrug 
Strandrør 
Strengstarr 
Stri kråkefot 
Strutseving 
Sumphaukeskjegg 
Svartaks 
Svartburkne 
Svartstarr 
Svarttopp 
Svartvier 
Sveltstarr 
SveHull 
Sverdlilje 
Sylblad 
Sølvbunke 
Sølwier 
Taggbregne 
Taglstarr 
Takrør 
Teiebær 
Tepperot 
Tettegras 
TiriHunge 
Torvmose 
Torvull 
Tranestarr 
Trefingerurt 
Trillingsiv 
Trollbær 
Trollurt 
Trådsiv 
Trådstarr 
Trådtjønnaks 
Tuesildre 
Tunarve 
Tungras 
Tunrapp 
Turt 
Tusenblad 
Tvebostarr 
Tveskjeggveronika 
Tvillingsiv 
Tyrihjelm 
Tysbast 
Tyttebær 
Ullvier 
Vanlig arve 
Vanlig bjørk 
Vanlig bjørnemose 
Vanlig løvetann 
Vanlig marikåpe 
Vanlig myrklegg 
Vanlig sveve 
Vanlig tjønnaks 
Vanlig vriemose 
Vardefrytle 
Vass-slirekne 
Vassarv 
Vassreverumpe 
Vendelrot 
Villrips 
Akerdylle 
Akersnelle 

Matricaria maritima 
Ligusticum scoticum 
Plantago maritima 
Armeria maritima 
Elymus arenarius 
Phalaris arundinacea 
Carex chordorrhiza 
Lycopodium annotinum 
Matteuccia struthiopteris 
Crepis paludosa 
T risetum spicatum 
Asplenium trichomanes 
Carex atrata 
Bartsia alpina 
Salix nigricans 
Carex pauciflora 
Scirpus hudsonianus 
Iris pseudacorus 
Subularia aquatica 
Deschampsia cespitosa 
Salix glauca 
Po/ystichum /onchitis 
Carex appropinquata 
Phragmites australis 
Rubus saxati/is 
Potentilla erecla 
Pinguicula vu/garis 
Lotus comiculatus 
Sphagnum indet. 
Eriophorum vaginatum 

. Carex ade/ostoma 
Sibbaldia procumbens 
Juneus trig/umis 
Actaea spicata 
Circaea a/pina 
Juneus filiformis 
Carex lasiocarpa 
Potamogeton filiformis 
Saxifraga cespitosa 
Sagina procumbens 
Po/ygonum aviculare 
Poa annua 
Cicerbita a/pina 
Myriophyllum altemiflorum 
Carex dioica 
Veronica chamaedrys 
Juneus biglumis 
Aconitum septentrionale 
Daphne mezereum 
Vaccinium vitis-idaea 
Salix lanata 
Cerastium fontanum 
Betu/a pubescens 
Polytrichum commune 
Taraxacum vulgare 
Alchemilla vulgaris agg. 
Pedicularis palustris 
Hieracium vulgatum 
Potamogeton natans 
Tortella tortuosa 
Luzula confusa 
Po/ygonum amphibium 
Stellaria media 
Alopecurus aequalis 
Valeriana sambucifolia 
Ribes spicatum 
Sonchus arvensis 
Equisetum arvense 
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men som ikke har generell interesse. 
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Sigmond, E.M.O., Gustavson, M. & Roberts, D. 1984. Berggrunnskart over Norge, målestokk 1:1 000 000. - Norg. 

geol. Unders., kartblad. 
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3 SPESIELL DEL 

Vassdragene i spesiell del er ordnet geografisk, som i generell del. Av Verneplan IV-utvalget er de 
dobbeltnummerert med vassdragsnummer og løpenummer, og de presenteres her etter stigende løpenummer. 
Unummererte vassdrag er flettet inn der de geografisk hører hjemme. 

3.1 SøR-HELGElAND 

141 VEFSNA 

Vassdragsnr.: 
Kommuner: 
Kartblad: 

Naturgeografisk region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

151.Z 
Vefsn. Grane, Hattfjelldal 
1825 i Tosbotn og liMajaklumpen, 1826 I Mosjøen og Il Eiterå, 
1925 I Susendal, Il Børgefjell, III Majavatn og IV Svenningdal, 
1926 Il Hattfjelldal, III Grane og IV Drevja, 
2025 III Ranseren og IV Skarmodal, 2026 III Krutfjell 
34a,b Bar- og fjellbjørkeskogsregionen Dovre til Vest-Jamtland, 
Skogen nord til Hattfjelldal, Rana-området; 
36a Nordland, Troms og Lapplands høyfjellsregion 
Sørboreal-høgalpin 
0-1682 m o.h. 

Objektet er ikke befart i Verneplan IV-sammenheng, men vurderes på grunnlag av litteratur-studier. 

Områdebeskrivelse 

Vefsna er det største vassdraget i Nordland fylke. Elva Vefsna har sine kilder på svensk side, mens det store 
delvassdraget til Svenningsdalselva strekker seg sør til Store Majavatnet. Vassdraget omkranser således Børgefjell 
nasjonalpark i nord og vest. Det grenser i vest til objektene "Lomselva" og "Vassdrag i indre Visten". En oversiktlig 
framstilling av geografi, geologi, klima og kulturpåvirkning fins hos Aune & Kjærem (1971) og Norges off. utred· 
ninger (1983a,41). 

Tidligere botaniske undersøkelser • sammendrag 

Aune & Kjærem (i 977) har foretatt omfattende undersøkelser i den østre og sørlige delen vassdraget. De beskriver 
flora og vegetasjon iSusendalen, Fiplingdalen og Svenningdalens øvre del, elva Stilla og innsjøene Unkervatnet, 
Tipling-vatna og Gåsvatnet. Området rundt Unkervatnet og langs Stilla er også vegetasjonskartlagt. Nettelbladt 
(1979) har foretatt detaljerte undersøkelser i Fipiingdalen. Aune et al. (1980) har undersøkt den vestlige Eiterådalen 
og vegetasjonskartlagt deler av dalen. Sæther (1982) gir en kort oversikt over vegetasjonen i Holmvassdalen og 
rundt Gåsvatnet og Holmvatnet, som underlagsmateriale for Samlet Plan. Elven et al. (1988) har undersøkt 
elveosen ved Mosjøen og funnet en verdifull rest av den opprinnelige havstrandsvegetasjonen der. 

Objektet domineres arealmessig av nordboreai sone. men også de alpine soner har betydelig utstrekning. Mindre 
områder i sør når opp i høgalpin sone. Mellomboreal vegetasjon fins som en smal sone langs størstedelen av 
hovedvannstrengene, f.eks. ligger Unkervatnet (321 m o.h.) i denne sonen. Nær utløpet er også sørboreal sone 
representert med et lite område. 

Fattige granskogstyper (først og fremst blåbær- og småbregnegransKog ) dominerer de undersøkte områdene. men 
rikere skogstyper (som høgstaudegranskog og -bjørkeskog, lågurtskog og gråor-heggeskog) dekker betydelige areal 
Her fins også kalkkrevende skogtyper Pa grunniendt mark eiier grov morene vokser ofte røsslyng-blokkebæriuru
Skog og -barblandingskog. Myrområdene er alte små, men kan være tallrike. ! vassdraget forøvrig fins mange 
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større myrområder. De varierer fra ombrotrof (regnvanns-) myr til ekstremrike typer. I skogslandskapet forekommer 
også starrsump, kilde-typer, åpen engvegetasjon, kystlynghei, rasmarkstyper o.a. Den undersøkte fjellvegetasjonen 
domineres av greplyng-rabbesivhei, blåbær-blålynghei og musøresnøleier, men også reinrose hei forekommer. 

Vassdraget har en variert flora, og mange arter med plantegeografisk interessante utbredelsesmønstre. Her fins 
relativt mange østlige arter, bl.a. nubbestarr (Carex Ioliacea), taigastarr (C. media), gullull (Eriophorum brachyant
herum) , myskemaure (Galium triflorum), kongsspir (Pedicularis sceptrum-carolinum) og åkerbær (Rubus arcticus). 
Til det sørøstlige floraelementet hører langstarr (Carex elongata), marisko (Cyprepedium calceolus), tysbast (Daphne 
mezereum) og storrapp (Poa remota). Det sørlige elementet er representert ved storklokke (Campanula latifolia), 
alm (Ulmus glabra) o.a. Flere sentriske fjellplanter er registrert, bl.a. dvergarve (Arenaria humifusa) som er nordlig 
unisentrisk, rein starr (Carex arctogena), lappøyentrøst (Euphrasia lapponica), rabbetust (Kobresia myosuroides), 
myrtust (K. simplisiuscula) og fjeIHettegras (Pinguicula a/pina). Av kystplanter fins bl.a. engstarr (Carex hostiana) 
og smørtelg (The/ypteris /imbosperma). I vassdraget er det registrert flere akvatiske arter enn i de øvrige 
Nordlands-objektene. 

Vurdering av verneverdi 

Objektet har mange arter og vegetasjonstyper, og vurderes å ha stor verdi mht. mangfold. Nedbørfenet spenner 
over uvanlig mange vegetasjonsregioner. Det har flere områder med næringsrik og stedvis kalkholdig grunn, og 
kan således ha temmelig stort innslag av rikere typer. Produktiviteten antas derfor å ligge over middels. Objektet 
har trolig stor verdi mht. sjeldenhet, ettersom det er møteplass for flere floraelementer. På grunnlag av 
variasjonsrikdom og størrelse forventes vassdraget å omfatte flere sjeldne arter og vegetasjonstyper enn hva som 
framgår av litteraturen. 

Objektet er representativt for de naturgeografiske regionene det sogner til, og har med sin størrelse og variasjons
rikdom stor verdi. Hele eller deler av vassdraget har verdi som referansevassdrag. De pernere delene av nedbør
feltet fremstår som gjennomgående lite kunurinfluerte. Langs store deler av vannstrengene fins imidlertid veier og 
bebyggelse Uernbanen følger dalføret Vefsna-Svenningsdalselva), og kuhurpåvirkningen må karakteriseres som 
forholdsvis stor. Med sine naturkvaliteter og stort sett gode tilgjengelighet antas vassdraget å ha betydelig verdi 
som forsknings- og undervisningsobjekt. 

Vernekriteriene "klarhet, størrelse" og "del av større sammenheng" anses som relevante for Vefsnavassdraget. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi (****) 

Kilder 

Aune, E.l. & Kjærem, O. 1977. Botaniske undersøkingar ved Vefsnavassdraget. - K. norske Vidensk. 
Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser. 1977,1: 1-138, kart. 

Aune, E.L, Hatlelid, SA & Kjærem, O. 1980. Botaniske undersøkingar i Eiterådalen, Vefsn, og ved 
Krutvatnet, Hattfjelldal. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser. 1980,1: 1-58, kart. 

Elven, R, Alm, T., Edvardsen, H., Fjelland, M., Fredriksen, K.E. & Johansen, V. 1988. Botaniske verdier 
på havstrender i Nordland. A. Generell innledning. Beskrivelser for region Sør-Helgeland. -Økoforsk Rapp. 
1988,2A: 1-318. 

Nettelbladt, M. 1979. Plantegeografiske undersøkelser og vegetasjonskartlegging i Fiplingdalen, Grane. -Cand. real.
oppg. Univ. Trondheim, kart. (Upubl., ikke sett.) 

Sæther, B. 1982. 634. Deler av Vefsna, Nordland, Grane kommune. - S. 29-30 i underlagsrapport for 
Samlet Plan, Fylkesmannen i Nordland, krysslister. (Upubl.) 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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LOMSELVA 

Vassdragsnr.: 
Kommuner: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

148.Z 
Brønnøy, Grane, Vevelstad og Vefsn 
1825 I Tosbotn, 1826 Il Eiterådalen 
39b Møre og Trøndelags kystskogsregion, Fosen-Brønnøytypen 
36a Nordland, Troms og Lapplands høyfjellsregion 
Sørboreal-mellom/høgalpin 
0-1246 m o.h. 

Objektet er ikke befart i Verneplan IV-sammenheng, men vurderes på grunnlag av litteratur-studier. 

Områdebeskrivelse 

Geografi, geologi, klima og kulturpåvirkning er tidligere utførlig beskrevet av Nettelbladt (1982) og Norges off. ut
redninger (1983b,42). 

Tidligere botaniske undersøkelser· sammendrag 

Nettelbladt (1982) gir en oversikt over vegetasjon og flora samt tidligere botaniske undersøkelser i området (jf. 
Strompdal 1940). Han har videre vegetasjonskartlagt ca. 30% av nedbørfeltet. Floristisk er objektet svært variert 
og rikt - i alt er ca. 500 arter karplanter registrert. De viktigste plantegeografiske gruppene er fjellplanter (ca. 26%), 
kystplanter (ca. 8%) og sørlige arter (ca. 8%). Flere arter vokser her ved/nær sin nordgrense; blant dem er 
myrkråkefot (Lycopodiella inundata), hvitmyrak og brunmyrak (Rhynchospora alba og R. fusea) , og varmekjære arter 
som alm (Ulmus glabra), hassel (Corylis avellana) og trollhegg (Frangula alnus). Flere fjellplanter er sentriske 
og/eller sjeldne, f.eks. snøarve (Cerastium arcticum), jøkelstarr (Carex rufina) , grannarve og nålarve (Minuartia 
strieta og M. rubel/a). 

Dominerende naturtyper er bart fjell (88%), større innsjøer (7%), lauvskog (3%) og barskog (2%). Av havstrand, 
myr og kulturmark fins bare mindre arealer. Vassdragets viktigste vegetasjonstyper er (sortert etter areal) alpin 
fukthei, Iyng- og blåbærrik bjørkeskog, blandingsskog av gran og bjørk, alpin kreklinghei, fattig myr og fattige ut
forminger av gran- og furuskog. De fattige typene dominerer, men både i fjellet og lavlandet fins rike typer som 
almeskog, enggran- og engbjørkeskog, rikere fuktskog og rikmyr. 

Vurdering av verneverdi 

Floristisk er objektet svært rikt og variert. Det inneholder mange fjellplanter, kystplanter, sørlige og østlige arter, 
og er dermed et møtested for flere plantegeografiske elementer. Vegetasjonen er overveiende fattig. Stedvis fins 
rikere berggrunn og andre gunstige lokale effekter (klima og sig) hvor svært rike typer forekommer, ofte i sterk 
kontrast til den dominerende, fattige vegetasjonen. Stort sett er objektet lite produktivt, men mindre arealer har høy 
planteproduksjon, spesielt de rike skogstypene i nedre del, og de små rikmyrpartiene. Flere arter og enkelte 
vegetasjonstyper (spesielt almeskogen) er sjeldne i Nordland. 

Objektet inneholder en stor del av Helgelandskystens flora og vegetasjon. Dette, og vassdragets uberørte tilstand, 
gir det svært stor verdi som referansevassdrag. Dets diversitet og klarhet gjør det velegnet som objekt for forskning 
og undervisning, men siden vassdraget ligger relativt utilgjengelig til, vurderes verdien her til middels. 

Vassdragets verneverdi styrkes ved at området har store naboområder som er tilnærmelsesvis uberørte, jf. Statens 
Naturvernråds forslag (Norges off. utredninger 1986, 13) om å verne objektet som nasjonalpark sammen med nabo
objektet i Indre Visten. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi (****) 
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Nettelbladt, M.G. 1982. Flora og vegetasjon i Lomsdalsvassdraget, Helgeland i Nordland. Botaniske undersøkelser 
i 10-års verna vassdrag. Delrapport 8. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus., Rapp. bot. Ser.1982,2: 1-60. 

Strompdal, K. 1940. Planteliste fra Velfjord. - Nytt Mag. Naturv. 80: 49-80. 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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142 VASSDRAG I INDRE VISTEN 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

149.1-3 
Vevelstad 
1826 Il Eiterådalen 
39b Møre og Trøndelags kystskogsregion, Fosen-Brønnøytypen 
36a Nordland, Troms eg Lapplands høyfjellsregion 
Sørboreal-mellom/høgalpin 
0-1239 m o.h. 

Objektet er ikke befart i Verneplan IV-sammenheng, men vurderes på grunnlag av litteratur-studier. 

Områdebeskrivelse 

Området består av flere vassdrag som renner ut i indre del av Visten. Hoveddalførene er Sæterdalen (hvor elva 
drenerer mot vest), Lakselvdalen (mot NN0) og Bønnådalen (mot SSV). Geografi, geologi, klima og kulturpåvirkning 
er tidligere beskrevet i Andersen (1984) og Norges off. utredninger (1983a,41). 

Tidligere botaniske undersøkelser - sammendrag 

Kristiansen (1982) beskriver lier med edellauvskog langs Indre Visten mellom Tverlandsfjellet og Bønnådalen, og 
i selve Bønnådalen. Andersen (1984) gir oversikt over vegetasjon og flora, og har vegetasjonskartlagt deler 
(dalstrekninger) av området. Nedenforstående sammendrag er gjort på grunnlag av Andersen (1984). 

Floristisk er objektet rikt og variert, og her er registrert ca. 340 arter karplanter. De viktigste plantegeografiske 
gruppene er fjellplanter (ca. 20%) og sørlige arter (ca. 10%). Flere arter vokser ved eller nær sin nordgrense, bl.a. 
hvitmyrak (Rhynchospora alba) og trollhegg (Frangula alnus). De viktigste vegetasjonstypene under skoggrensa 
er blåbær-bregnegranskog, røsslyng-fuktfuruskog og blåbær-bregnebjørkeskog. Fjellområdene er dårlig undersøkt. 
De domineres av fattige vegetasjonstyper, men vest for Bønnådalen fins stedvis rik fjellvegetasjon. 

De tre dalførene har innbyrdes svært forskjellig fordeling av vegetasjonstyper. I Sæterdalen dekker rike typer ca. 
1,5 % av arealet, mens tilsvarende tall for Lakselvdalen og Bønnådalen er hhv. 15% og 27%. Sæterdalen har 
overveiende skrinn vegetasjon, store myrarealer, og ei vannrik elv med mektige fosser og velutviklet kantvegetasjon. 
Lakselvdalen har fattig vegetasjon langs østsida, rik langs vestsida. Bønnådalen har rike skoger (bl.a. almelier) i 
nedre del og varierende vegetasjonstyper i øvre del. Av botaniske verdier innen objektet oppgir Andersen (1984) 
Sæterdalens vifte/deltaområde, fosser og store myrpartier; Lakselvdalens riklfattig kontrast, bl.a. med 
høgstaudebjørkeskog langs vestsida; brakkvannsforekomsten Lakselvvatnet med deltaområde og strender; og hele 
Bønnådalen med sin store variasjon og produksjon, bl.a. de rike almeliene. 

Vurdering av verneverdi 

Floristisk er objektet svært rikt og variert. Fjellvegetasjonen er overveiende fattig og lavproduktiv, men har trolig 
enkelte rike forekomster. Den boreale vegetasjonen varierer sterkt - de tre dalførene gir et svært ulikt og 
mangfoldig inntrykk. Vegetasjonen er dominert av lavproduktive typer, men har også betydelige forekomster av 
høyproduktive typer (spesielt i Bønnådalen). Enkelte arter og vegetasjonstyper, spesielt almeliene, er sjeldne i 
Nordland. Objektet inneholder en stor del av Helgelandskystens flora og vegetasjon, og med sin relativt uberørte 
tilstand har det stor verdi som referanseområde. Dets variasjonsrikdom og klarhet gjør det velegnet som objekt 
for forskning og undervisning, men siden det ligger relativt utilgjengelig til, vurderes verdien her til middels. 

Objektets verneverdi styrkes ved sammenknytting med Lomsdalsvassdraget (som foreslått av Statens Naturvernråd, 
Norges off. utredninger 1986,13). idet områdets mangfold, sjeldenhet. representativitet og grad av uberørthet 
styrkes. 
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Konklusjon: Meget stor verneverdi (****) 

Kilder 

Andersen, K. M. 1984. Flora og vegetasjon i indre Visten, Vevelstad, Nordland. - K. norske Vidensk. 
Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser. 1984,3: 1-52. 

Kristiansen, J.N. 1982. Registrering av edellauvskoger i Nordland. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser. 
1982,6: 1-130. 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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143 HESTADELVA 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

154.2Z 
Dønna 
1827 III Sandnessjøen 
42a Nordlands kystalpine region, kysten Alstahaug-Gildeskål 
Mellomboreal-mellomalpin 
0-736 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert til øya Dønna, i Dønna kommune midt på Helgelandskysten, med utløp ved kirkestedet 
Hestad på sørøst-kysten av øya. 

GeologI. Glimmergneis er ifølge Nissen (1976) nesten totalt enerådende i området. Et lite bånd med marmor fins 
ved Holandsskaret. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og humid, med milde vintre og relativt kjølige somre. Området er imidlertid ikke 
så nedbørrikt som de øvrige befarte Helgelandsobjektene, normalt ligger årsnedbøren rundt 1200 mm. Hoveddelen 
av vassdraget har en normal julitemperatur på 12-14°C, mens et mindre, kystnært parti trolig har 14-16°C. Den 
normale januartemperaturen ligger mellom O og -2°C. 

Kulturpåvirkning. Fylkesveien mellom Bjørn og Åkvik passerer vassdraget ved utløpet. En velholdt kjerrevei følger 
østsida av Hestadelva opp mot Babylonvatnet hvor den er under forlengelse (delvis angitt som sti på kartet). 
Massefylling og planering pågår langs sørsida av innsjøen. Sør for Babylonvatnet berører to kraftlinjer vassdraget. 
Den søndre passerer rett nord for Hestad med en avstikker til bebyggelsen. Den nordre linja ble observert helt 
øst i vassdraget, og er ikke kartfestet. Ved Hestadelvas utløp fins noe bebyggelse og jordbruk. Et par hytter fins 
nord til nordøst i Matstuvatnet. Vi observerte noe grøftet myr nær veien langs Hestadelva. Flere myrstrekninger 
har spor etter kjøretøy; spesielt Myrskjåmyra vest for Babylontjernet har store, skjemmende spor. Ifølge opplys
ninger fra lokale kilder, er vassdraget temmelig populært som turområde, og vi observerte flere stier og bålplas
ser. Området har relativt mye plantet gran, og noe furuplanting. Vegetasjonen er stedvis sterkt preget av beite
press fra sau. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Hestadvassdraget er blant de minste objektene på Helgeland. Vassdraget 
er greinet, med en hovedvannstreng som bukter seg gjennom terrenget. Nedstrøms Babylonvatnet (52 m o.h.) 
kalles hovedløpet Hestadelva. Den drenerer mot SSV, og møter flere sidebekker som alle renner mot sørvest. 
Babylonvatnet er den tredje største innsjøen i vassdraget, og får tilløp fra Skardvatnet (130 m o.h.) i NNØ, og de 
større innsjøene Matstuvatnet og Finnbuvatnet (hhv. 63 og 67 m o.h.). Vannstrengene oppstrøms de to innsjøene 
drenerer mot NØ. Den høyestliggende innsjøen ligger nord for Høgtuven, 443 m O.h. Utenom de fem relativt små 
innsjøene fins en del større og mindre vannforekomster. Sett i forhold til størrelsen har vassdraget lange vann
strenger. 

Landskapet har stort sett små relieffkontraster og et kupert terreng. Høydedragene holder seg overveiende under 
300 m O.h. utenom fjellområdet i sørvest, som løfter seg til 736 m O.h. (Høgtuven). Rundt de to store innsjøene 
har ikke terrenget noen tydelig dalprofil; det framstår mer som ei stor slette avbrutt av mange store og små høyd
er. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal, lavalpin og mellomalpin sone. Mellombore
al sone danner et nesten skog løst belte nær kysten. Det er stort sett dekket av kystlynghei, fattigmyr og kulturmark. 
Langs elva står noe kantskog, forøvrig fins enkelte plantefelt. Størstedelen av vassdraget ligger i nordboreal sone, 
og domineres av skog som sjelden når over 200 m O.h. Opp mot Høgtuven kan den unntaksvis nå ca. 300 m O.h. 
Sonen har også mye myr og hei, og et betydelig vanndekt areal. De vanlige skogtypene er blåbær-, sølvbunke-
og småbregneskog, med røsslyng-blokkebær-skog øverst på kollene (ofte med lite tresetning). Tresjiktet domineres 

i regelen av bjørk, stedvis av furu eller osp; dessuten fins flere betydelige granplantefelt. Fattigmyr dominerer i 
nordboreal sone, og intermediærmyr er vanlig. En stor del av vassdraget kranses av høyderItopper som ligger i 
lavalpin sone - større, sammenhengende arealer fins rundt Høgtuven-Hestadtind i sørvest. Mellomalpin sone er 
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begrenset til de to toppene. Bortsett fra en avstikker opp i lavalpin sone ved Holandsskaret, ble de alpine soner 
ikke befart. De domineres imidlertid trolig av fattig vegetasjon, med mindre forekomster av næringskrevende sam
funn i lavalpin sone. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Ove Dahl (1912) har besøkt området. Han oppgir at "Hæstadtind besteg es 12/7 1908 fra Hæstad .. .", og nevner 
bl.a. den velutviklete furuskogen " ... især i liene ned mot Finbuvand og i Ravnskarlien. Her optræder furuen dels 
i ren bestand, dels blandet med birk (i det hele ca. 400 maal). Nogle faa grantrær findes ogsaa her." Han beskriver 
videre fjellfloraen fra " ... Hæstadtinden (op til varden, 733 m.o.h.)" som relativt fattig (" ... kan omtrent betegnes som 
typisk for de høiere gneis- og granitpartier ute paa øerne"), men med forekomster av rikere flora: "Paa Hæstad
tindens skraaning ned mot Finbuvand viser sig derimot nogle av de nævnte skifer- og kalkplanter, saaledes Dryas 
octopetala, Thalictrum alpinum, Salix reticulata, Asplenium viride og Aspidium Lonchitis." Ellers nevner han " ... Orchis 
cruentus, der forekommer ved smaavandene i Hæstadmarken". 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 24. august 1988, 8 persontimer. 

Befaringsrute. SH: Over Holandsskaret, vest for Skardvatnet, til Finnbuvatnet i nordøst og Babylonvatnets 
sørende, langs Hestadelva til Hestad. OP: Langs Hestadelva til Babylonvatnet, nord i Matstuvatnet og sørøst i 
Finnbuvatnet, retur langs Hestadelva. Befaringsruta framgår av figur 3.1. 

Registrert flora. Vi observerte 200 arter karplanter, jf. tabell 3.1. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.2. Kvantitative vurderinger 
begrenser seg til våre observasjoner langs inventeringsruta. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Langs Hestadelva til Babylonvatnet (UP 87,28-29; 88,29-30). Ved utløpet er elva steinete. Innimellom stein
ene vokser bl.a. blåtopp, strandrug, smårørkvein, strandnellik, og helt i sjøkanten saltsiv og ryllsiv. Like ved brua 
er elveløpet trangt, med ganske bratte sider. Langs kanten står svartvier og rogn, og en del store bjørketrær. Ve
getasjonen er sterkt kulturpåvirket og dominert av mjødurt, sløke, krypsoleie og sølvbunke. Langs bredden vokser 
soleihov, blåknapp, sumphaukeskjegg, fjellmarikåpe o.a. En utbuktning i elva har en stor bestand av rusttjønnaks 
og flotgras. Her fins også elvesnelle, krypsiv og evjesoleie. Elvestrekningen nedstrøms Babylonvatnet er om lag 
tre kilometer lang, med et fall på bare 52 m. Elva renner derfor stort sett rolig gjennom landskapet, og har en del 
vannvegetasjon. Her og der fins mindre bestander av botnegras, vanlig tusenblad, krypsiv, bukkeblad, elvesnelle 
og flaskestarr. Spredt langs elva vokser busker og trær, stort sett bjørk, men også noe gråor. 

Hestadelva er omgitt av et småkupert landskap hvor større myrområder veksler med mindre, lyngbevokste koller 
som kan ha tresetning av småvokst bjørk. Myrene er generelt fattige, stedvis med tuestruktur. På tuene vokser 
mest torvull, dvergbjørk, fjellkrekling, røsslyng og molte. Fuktigere partier er ofte dominert av tråd- og flaskestarr, 
i mindre grad inngår rome og blåtopp. Enkelte myrdrag med mot elva har felter med rikmyrvegetasjon. Her do
minerer flaskestarr, duskull, myrsnelle og bjønnbrodd, og bladmoser som gullmose, stjernemose og brun klomose. 
Forøvrig fins et stort antall karplanter, som breiull, tvebostarr, gulstarr, myrsauløk og småsivaks. Slike rikmyrpartier 
kan veksle med fuktige, mer engpregete partier. 

Kollene domineres av røsslyng, fjellkrekling og heigråmose, til dels med mye einer og blokkebær. Østsida, langs 
Baklifjellet og kollen sør for Babylonvatnet (115 m o.h.), har spredt tresetning av bjørk, og noe osp og furu. I felt
sjiktet dominerer ofte smyle, linnea, fugletelg og lyngarter. Fuktige partier kan ha noe gråor, med grasdominert 
undervegetasjon (hovedsakelig sølvbunke og gulaks), og mye knappsiv, blåtopp og skogsnelle. Vi observerte flere 
plantefelt med gran og furu et stykke fra elva. Dessuten er vestsida av 115-kollen (helt opp til toppen) relativt nylig 
tilplantet med gran. 
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Figur 3.1 

143. Hestadelva. Befaringsrute 24. august 1988. 

Kartblad: 1827 III Sandnessjøen. 
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Matstuvatnet med omgivelser (63 m o.h., UP 87-88,30). Innsjøen kantes for det meste av steinstrender og myr. 
Den har en del spredte forekomster av flaskestarr, elvesnelle og takrør. Av akvatiske arter ble noe tusenblad, gras
og småtjønnaks observert. 

Langs nordvestsida domineres landskapet av store myrarealer, med furu- og bjørkeskog på koller. Sørøstsida har 
mer åpen hei og spredt skog, delvis i form av granplantefelt. I nordøst (under 115-kollen og rundt utløpsbekken) 
fins mye åpen småbregne- og smyle-bjørkeskog, førstnevnte ofte med stort innslag av bjønnkam, einer og saue
telg. Et parti med åpen blandingsskog av bjørk og furu, veksler mellom røsslyngdominert og myrlendt undervege
tasjon. Her og der fins felter med åpen eller spredt tresatt lynghei, både i tørre og fuktige utforminger. 

Myrene nordvest for innsjøen er stort sett fattige med mye tuer. Denne vegetasjonen er nærmere beskrevet i 
avsnittet under. 

Babylonvatnet-Finnbuvatnet med omgivelser (67 og 52 m o.h., UP 87-88,31). Babylonvatnet har store beI
ter med overvannsvegetasjon, ytterst elvesnelle med et stort innslag av takrør, innerst en del flaskestarr. Ved 
utløpet fins bestander av trådstarr og slåttestarr, noe flaskestarr og bukkeblad. 

Finnbuvatnet har steinstrender i nordøst, et grus- og sandparti i nord og ei grunn bukt med sandsubstrat i øst. I 
bukta fins elvesnelle, småtjønnaks og krypsiv og flotgras, men vegetasjonen er sparsom. Langs stranda nordafor 
står spredte bestander av botnegras og en del tusenblad. I vest kantes innsjøen av elvesnellebestander. Over
vannsvegetasjonen er spesielt godt utviklet i ei stor bukt. Innafor elvesnelle-bestanden fins her et velutviklet belte 
med takrør. 

øst for Babylonvatnet domineres landskapet aV åpen og spredt tresatt hei, og bakkemyr. Her er mye fjell i dagen. 
På skjermede steder fins holt med småvokst bjørk. Heia domineres av røsslyng, krekling og bærlyngarter. Sted
vis fins mye einer. Fuktige drag kan ha engpreg. 

Liene nord og vest for Finnbuvatnet og Babylonvatnet er skogkledte. Bjørk er det vanligste treslaget, men det er 
stedvis stort innslag av furu og osp; partier vest og nordvest for Finnbuvatnet har osp i tilnærmet renbestand. Også 
i skogen mellom innsjøene vokser furu og osp - spesielt furu er vanlig, enkelte steder kan den dominere tresjiktet. 
Langs Finnbuvatnet står noe gråor. De vanligste skogtypene i dette området er smyle-blåbær-skrubbærskog, fuk
tig, grasdominert skog som kan tendere både mot låg urt- og sumpskog, småbregneskog og fattig til rik skogmyr. 
Mellom innsjøene fins flere store plantefelt med ungtrær av gran (3-5 m høye). 

Den grasdominerte skogen har stedvis blåtopp-bjønnskjeggdominans med ganske stort innslag av starrarter (mest 
slirestarr, men også stjerne- og bleikstarr). Stedvis dominerer gulaks og sølvbunke, med engkvein som mulig kodo
minant. Her kan bl.a. skogstorkenebb og enghumleblom være viktige innslag. En kolle/åskam mellom innsjøene 
har bjørkeskog med ganske mye osp. Store deler av området er imidlertid tilplantet med gran. Flere steder fins 
vegetasjon med tendens tillågurtsamfunn, både i naturlig bjørkeskog og i plantefeltet. Arter som hvitveis, tveskjegg
veronika, markjordbær, skogfiol, teiebær og hengeaks vokser her. 

Et artsrikt skogmyrparti fins i lia øst for Stakkenden (i Finnbuvatnet). Bunnsjiktet har høy mosedekning, feltsjiktet 
mye gulaks, gul- og slåttestarr, sølvbunke, ryllsiv, blåtopp og bjønnskjegg. Dessuten fant vi gråor, sumphauke
skjegg, breiull, mjødurt, knappsiv, jåblom, blåknapp, fjellfrøstjerne o.a. Også denne lokaliteten er for en stor del 
tilplantet med gran. I tilknytning til et myrparti lengre øst, fins åpen furuskog med et tett bunnsjikt av torvmoser 
og et feltsjikt av røsslyng, hvitlyng, skrubbær, molte, bærlyng-arter og noe sølvbunke. Denne myra har stedvis 
spredt tresetning av bjørk og furu (mest furu). Myrskjåmyra, et større myrområde lengre sør, har delvis spredt tre
setning av furu. 

Myrskjåmyra er hovedsakelig fattig, og mer tuet enn de fleste myrene i dette avsnittet. I øvre del har den en del 
smådammer hvor det bl.a. vokser bukkeblad. Myrflatene domineres stort sett av bjønnskjegg, stedvis også sveIt
starr og en del romeo Vegetasjonen på tuene består for en stor del av røsslyng, torvull, molte, dvergbjørk, hei
gråmose og lav. Intermediærmyr dekker mindre deler av myra, mens rikere myrvegetasjon bare ble observert langs 
enkelte sig ned mot Finnbuvatnet. Her fant vi bl.a. gulstarr, jåblom og bjønnbrodd. 

Myrområdet nord for Myrskjåmyra veksler fra fattig- til intermediærmyr i øst til rikmyr lengst vest. I øst er myra 
stortuet, og tuene domineres av røsslyng og blåtopp, myrflatene av bjønnskjegg og stedvis trådstarr. Mot vest 
kommer det inn flere næringskrevende arter, som svarttopp, gulstarr, myrsnelle, tettegras, dvergjamne, blåknapp 
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og fjellfrøstjerne. øverste del av myra domineres for en stor del av blåtopp, flekkvis med en del starrarter, først 
og fremst gul- og slirestarr. Her har bunnsjiktet gjennomgående mindre dekning. I myrkant fant vi her bl.a. hvit
veis, taglstarr, breiull, jåblom og bleikvier. 

Skardvatnet med omgivelser (130 m o.h., UP 88-89,31-32). Inn~jøen har store grunne partier. Den kantes for 
en stor del av steinstrender, men har noe grus- og sandstrand i nordvest. I øst vokser flaskestarr, dessuten fins 
to større bestander av vanlig tjønnaks. I vest fant vi en liten botnegras-bestand og noe tusenblad. 

Bekken fra Skardvatnet kantes ved utløpet aven del pors. Lengre sør, nær et myrområde, fant vi litt fukteng
preget vegetasjon langs bekken, med bl.a. sløke, bleikstarr, hvitbladtistel, skogsnelle, blåtopp, blåknapp og noe 
pors. 

Lia øst for innsjøen er spredt tresatt med bjørk, og noe rogn og silkeselje. Feltsjiktet veksler mellom skrubbær
og grasdominans, og noe lavvokst storbregnevegetasjon. Dalsida i nord har bjørkeskog og enkelte engpregete 
partier, og en treløs kile med mye tørr heivegetasjon ved overgangen til Holandsskaret. Skogen i skaret er åpen, 
i øst flekkvis dominert av gulaks-sølvbunke, skrubbær-bærlyng-fjellkrekling-einer, og hengeving-ormetelg-skog
burkne. Også her inngår rogn og silkeselje. I vest står skogen dels på blokkmark hvor lyng art er og skrubbær do
minerer. 

Lia ned mot innsjøen har en del grasdominert bjørkeskog. De fuktigste partiene har innslag av gråor og hegg og 
et feltsjikt med bl.a. skogrørkvein, hvitbladtistel, mjødurt, blåtopp og strandrør. Engvegetasjonen domineres av sølv
bunke, som oftest sammen med gulaks. Også tepperot og slirestarr kan kodominere. Vegetasjonstypen kan tendere 
mot lågurtskog, men stedvis mangler tresjiktet. I feltsjiktet vokser bleikstarr, markjordbær, hvitmaure, hengeaks, 
skogHoi o.a. 

Den treløse åsryggen domineres av fjellkrekling og stedvis einer. De viktigste artene er forøvrig rypebær, stivstarr, 
sølvbunke og geitsvingel. Også skogstjerne og flere lyngarter er vanlige. Over skogen (øst for Holandsskaret) fins 
alpin røsslynghei med stort innslag av fjellkrekling, blokkebær og einer. Rabbene har rypebær, rabbesiv og grep
lyng, på avblåste steder heigråmose. Også noe fjellpryd, reinrose, tiriltunge, bleikvier og fjellsmelle ble observert. 
Forekomst av næringskrevende arter må sees i sammenheng med et lite felt med lagdelt, næringsrikt berg rett · 
nord for vannskillet. Der fant vi små bestander av reinrose, bleikvier, bergfrue, rødsildre og fjellfrøstjerne, i et fuktig 
drag jåblom og gulsildre. 

Sør for Skardvatnet veksler bjørkeskog med beitepreget hei og eng. Feltsjiktet kan i frisk utforming domineres av 
gulaks, sølvbunke eller begge, sjelden av bregner. Slirestarr er ofte svært vanlig. Av øvrige arter i denne typen 
fant vi bl.a. knappsiv og finnskjegg. Den tørrere vegetasjonen kan ha røsslyng, skrubbær, bærlyng-arter og fjell
krekling som dominerende arter. Ofte fins mye einer. En fuktig heitype har mye molte, og et velutviklet bunnsjikt. 
Fuktige drag ved stien har flere næringkrevende arter, som gulstarr, dvergjamne, gulsildre og fjellf røst jern e. 

Et par fattige bakkernyrer fins i den sørøstlige delen av dette avsnittet. Den største er svært tørr, med mye hei
gråmose og lav. Dominerende karplanter i myrene er røsslyng, torvull, bjønnskjegg og stedvis fjellkrekling. 

Vurdering av verneverdi 

Vassdraget er blant de mest artsrike Nordlands-objektene, til tross for at få av dets alpine arter er kommet med 
i vår inventering. Vegetasjonen er variert og her fins mange utforminger av skog-, myr- og trolig også lavalpine 
Of. Dahl 1912) samfunn. Verdien vurderes følgelig å ligge over middels mht. mangfold, men trekkes noe ned av 
at objektet har liten vertikalutstrekning og at næringskrevende vegetasjon trolig sjelden fins i velutviklete utforminger. 
Også vannvegetasjonen er mer variert enn normalt for våre objekter - med Skardvatnet som det fattige ytterpunkt 
og Babylonvatnet som det rike. Bortsett fra vegetasjonen i Babylonvatnet framstår ikke objektet som spesielt frodig. 

Hestadvassdraget har uvanlig mange "eksklusive" arter; hele tolv karplanter er ikke funnet i de øvrige inventerte 
Nordlands-objektene. Til sammenlikning har Ingeborgelva 24 arter, Sørvågvassdraget (på tredjeplass) seks. Dette 
høye tallet skyldes at floraen her har et sørlig innslag som vi ikke finner i de øvrige befarte vassdragene. De fleste 
av objektets arter er imidlertid ikke sjeldne for Helgeland sett under ett. Vi antar derfor at verdien ligger rundt 
middels, helst noe i overkant. Av vegetasjonstypene er furuskog og velutviklet rikmyr en sjeldenhet blant våre ob
jekter. 
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Med dets variasjonsrikdom antar vi at objektet har verdi over middels mht. regional representativitet. Det sørlige 
flora-innslaget vurderes her som positivt. Objektet er temmelig sterkt preget av granplanting og stedvis motorisert 
ferdsel. Forøvrig ser inngrepene pr. i dag ut til å være moderate, og vassdraget vurderes å ha verdi som 
referansevassdrag. På bakgrunn av dets mangfold og tilgjengelighet vurderes objektet å ha noe over middels verdi . 
for vITenskapelige og pedagogiske interesser. 

Konklusjon: Stor verneverdi (***) 

Kilder 

Dahl, O. 1912. Botaniske undersøkelser i Helgeland I. - Vidensk.-Selsk. Kristiania Skr. mat.-naturv. Kl. 1911,6: 
1-221. 

Nissen, A.L. 1976. Berggrunnsgeologisk kart Dønna I 16. Målestokk 1:100 000. - Norg. geol. Unders. (Preliminær 
utg.) 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.1 Planteliste for Hestadelva 

Arter notert under vår befaring 24. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn), 4 - sjelden 
(4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

Karsporeplanter Car ex canescens Gråstarr 6 
Athyrium filix-femina Skogburkne 8 Car ex capiIfaris Hårstarr 4 
Blechnum spicant Bjønnkam 6 Carex dioica Tvebostarr 2 
Cystopteris fragilis Skjørlok 4 Carexechinata Sljemestarr 8 
Dryopteris expansa Sauetelg 8 Carex flava Gulstarr 6 
Dryopteris filix-mas Ormetelg 6 Carex juneelIa Stolpestarr 4 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 Carex lasiocarpa Trådstarr 8 
Equisetum fluviatile Elvesnelle 8 Carex magellanica Frynsestarr 4 
Equisetum pa/ustre Myrsnelle 8 Carex nigra Slåtte starr 8 
Equisetum sy/vaticum Skogsnelle 8 Carex pallescens Bleikstarr 4 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 8 Carex panicea Komstarr 4 
Huperiza se/ago Lusegras 4 Carex pauciflora Sveltstarr 8 
Isoetes /acustris Stivt brasmegras 4 Carex pi/ulifera Bråtestarr 4 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 Carex rostrata Flaskestarr 8 
Polystichum lonchitis Taggbregne 2 Carex tumidicarpa Grønnstarr X 
Se/aginella se/aginoides Dvergjamne 6 Carex vaginata Slirestarr 8 
The/ypteris phegopteris Hengeving 8 Coe/og/ossum viride Grønnkurle 2 

Dacty/orhiza macu/ata Flekkmarihand 4 
Bartrær Deschampsia cespitosa Sølvbunke 8 
Juniperus communis Einer 8 Deschampsia flexuosa Smyle 8 
Picea abies Gran 2 E/eocharis quinqueflora Småsivaks 2 
Pinus sy/vestris Furu 8 E/ymus arenarius Strand rug 2 

Eriophorum angustifolium Duskull 8 
Enfrøbladete Eriophorum latifolium Breiull 4 
Agrostis canina Hundekvein 6 Eriophorum vaginatum Torvull 8 
Agrostis capillaris Engkvein 8 Festuca ovina Sauesvingel 4 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 Festuca rubra Rødsvingel 6 
Avenula pubescens Dunhavre 2 Festuca vivipara Geitsvingel 6 
Ca/amagrostis purpurea Skogrørkvein 8 Juneus a/pinoarticulatus Skogsiv 4 
Ca/amagrostis strieta Smårørkvein 4 Juneus articu/atus Ryllsiv 8 
Carex appropinquata Taglstarr 2 Juneus ba/ticus Sandsiv 4 
Carex bige/owii Stivstarr 2 Juneus bufonius Padde siv X 
Carex brunneseens Seterstarr 4 Juneus bu/bosus Krypsiv 6 

64 



Juncus cong/omeratus Knappsiv 6 Fragaria vesca Markjordbær 4 
Juneus filiform is Trådsiv 8 Galium borea/e Hvitmaure 4 
Juncus gerardi Saltsiv 2 Galium pa/ustre Myrmaure 4 
Juncus trifidus Rabbesiv X Gentianella campestris Bakkesøte 2 
Luzu/a mu/tif/ora Engtrytle 6 Geranium sy/vaticum Skog storkenebb 8 
Luzu/a pi/osa Hårtrytle 6 Geum riva/e Enghumleblom 6 
Luzu/a sudetica Myrtrytle X Hieracium umbellatum Skjerm sveve 4 
Melica nutans Hengeaks 4 Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 4 
Mi/ium effusum Myskegras 4 Hippuris vu/garis Hesterumpe X 
Molinia caeru/ea Blåtopp 8 Lathyrus pratensis Gulflatbelg 4 
Nardus stricta Finnskjegg 6 Leontodon autumnalis Følblom 6 
Narthecium ossifragum Rome 8 Unnaea borealis Linnea 6 
Pha/aris arundinacea Strandrør 6 Lobelia dortmanna Botnegras 2 
Phragmites australis Takrør 6 Loise/euria procumbens Greplyng X 
Poa annua Tunrapp 4 Lotus cornicu/atus Tiriltunge 4 
Poa nemoralis Lundrapp 4 Me/ampyrum pratense Stormarimjelle 6 
Poa pratensis Engrapp 4 Me/ampyrum sy/vaticum Småmarimjelle 6 
Potamogeton a/pinus Rusttjønnaks 4 Menyanthes trifoliata Bukkeblad 8 
Potamogeton berchto/dii Småtjønnaks 2 Myrica gale Pors 2 
Potamogeton gramineus Grastjønnaks 6 Myriophyl/um alterniflorum Tusenblad 8 
Potamogeton natans Vanlig tjønnaks 4 Orthilia secunda Nikkevintergrønn 4 
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 Oxalis acetosella Gaukesyre 4 
Sparganium angustifolium Flotgras 8 Oxycoccus microcarpus Småtranebær 8 
Tofie/dia pusil/a Bjønnbrodd 4 Parnassia pa/ustris Jåblom 6 
Trig/ochin pa/ustris Myrsauløk 2 Pedicu/aris pa/ustris Vanlig myrklegg 2 

Pinguicu/a vu/garis Tettegras 6 
Tofrøbladete P/antago maritima Strandkjempe 2 
Achillea millefolium Ryllik 6 Po/ygonum viviparum Harerug 6 
Achillea ptarmica Nyseryllik 4 Popu/us tremu/a Osp 8 
A/chemilla a/pina Fjellmarikåpe 4 Potentilla erecta Tepperot 8 
Alchemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 4 Potentilla pa/ustris Myrhatt 8 
A/nus incana Gråor 6 Prunella vu/garis Blåkoll 2 
Andromeda po/ifolia Hvitlyng 8 Prunus padus Hegg 4 
Anemone nemorosa Hvitveis 4 Pyro/a minor Perlevintergrø nn 2 
Angelica sy/vestris Sløke 6 Pyro/a norvegica Norsk vintergrønn 2 
Antennaria dioica Kattetot 4 Ranuncu/us acris Engsoleie 6 
Anthyllis vu/neraria Rundbelg 4 Ranuncu/us repens Krypsoleie 4 
Arctostaphy/os a/pinus Rypebær 6 Ranuncu/us reptans Evjesoleie 4 
Arctostaphy/os uva-ursi Melbær 2 Rhinanthus minor Småengkall 4 
Armeria maritima Strandnellik 2 Rosa mollis Bustnype 2 
Bartsia a/pina Svarttopp 4 Rubus chamaemorus Molte 8 
Betu/a nana Dvergbjørk 8 Rubus idaeus Bringebær 4 
Betu/a pUbescens Vanlig bjørk 8 Rubus saxati/is Teiebær 8 
Callitriche pa/ustris Småvasshår X Rumex acetosa Engsyre 8 
Cal/una vu/garis Røsslyng 8 Rumex acetosel/a Småsyre 4 
Ca/tha pa/ustris Soleihov 8 Sagina procumbens Tunarve 4 
Campanu/a rotundifolia Blåklokke 8 Salix caprea Selje 4 
Cardamine nymanii Polarkarse X Sa/ix coaetanea Silkeselje 6 
Carum carvi Karve X Salix g/auca Sølwier 6 
Cerastium fontanum Vanlig arve 4 Salix hastata Bleikvier 2 
Cicerbita a/pina Turt 4 Sa/ix herbacea Musøre X 
Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 6 Salix /apponum Lappvier X 
Cornus suecica Skrubbær 8 Salix nigricans Svartvier 6 
Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 4 Sa/ix pentandra Istervier 2 
Diapensia /apponica Fjellpryd 2 Saussurea a/pina Fjelltistel 4 
Drosera anglica Smalsoldogg 8 Saxifraga aizoides Gulsildre 6 
Drosera rotundifolia Rundsoldogg 8 Saxifraga stellaris Stjernesildre 4 
Dryas octopeta/a Reinrose 2 Si/ene acau/is Fjellsmelle X 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 Si/ene dioica Rød jonsokblom 2 
Epilobium a/sinifolium Kildemjølke 4 Solidago virgaurea Gullris 8 
Epilobium angustifolium Geitrams 6 Sorbus aucuparia Rogn 8 
Epilobium pa/ustre Myrmjølke 6 Stachys sy/vatica Skogsvinerot 2 
Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 6 Subu/aria aquatica Sylblad X 
Fi/ipendu/a u/maria Mjødurt .6 Succisa pratensis Blåknapp 6 
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Taraxacum vuJgare Vanlig løvetann 4 Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 
ThaJictrum aJpinum Fjellfrøstjeme 6 Valeriana sambucifolia Vendelrot 8 
Trien/alis europaea Skogsljeme 8 Veronica chamaedrys T veskjeggveronika 2 
Trifolium repens Hvitkløver 4 Veronica officinalis Legeveronika 4 
Urtica dioica Stornesle 4 Vicia cracca Fuglevikke 6 
Vaccinium myrtillus Blåbær 8 VioJa palustris Myrfiol 8 
Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 VioJa riviniana Skogfiol 6 

Tabell 3.2 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasjonstype Sone Forekomst 

A3 Røsslyng-blokkebærskog (M)NB vanlig, små areal 
A4b Blåbær -skrubbærbjø rkeskog NB vanlig 
A4bc Blåbær -skrubbær -fjellkreklingbjørkeskog NB sjelden 
A4d Finnskjeggbjørkeskog NB sjelden 
AS Småbregnebjørkeskog NB vanlig 
ASG Sølvbunkebjørkeskog NB vanlig 
C1 Storbregnebjørkeskog NB sjelden 
C2b Lågurtbjørkeskog NB fragmentarisk, sjelden 
E2 Fattig gråorsumpskog M+NB fragmentarisk, sjelden 
G1 Kalkfattig fukteng NB vanlig i N 
H1 Tørr kystlynghei M(NB) vanlig 
H2 Fuktig kystlynghei M+NB spredt 
K Fattigmyr M+NB svært vanlig 
L1 Intermediær skogmyr NB spredt 
L Intermediærmyr NB spredt 
M1 Rik skogmyr NB . sjelden 
M2 Middelsrik fastmattemyr NB sjelden 
03 Elvesnelle-starrsump NB velutviklet ved to innsjøer, ellers spredt 
05 Takrør-sivakssump NB velutviklet i Babylonvatnet, spredt i Finnbuvatnet 
p Akvatisk vegetasjon M+NB spredt i vannforekomstene 
R1 Greplyng-moserabb NB ved Holandsskaret 
S1 Alpin røsslynghei NB ved Holandsskaret 
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3.2 NORD-HELGELAND 

144 ELV FRA SILAVATNET 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeogr. region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

157.528 
Lurøy 
1827 I Lurøy, 1927 IV Sjona 
42a Nordlands kystalpine region, kysten Alstahaug-Gildeskål; 
trolig også 36b Nordland, Troms og Lapplands høyfjellsregion 
Mellomboreal-høgalpin 
0-1037 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert nord for Sjona, i Lurøy kommune, med utløp til Silavågen iSjona. 

Geologi. Ifølge Gustavson & Gjelle (1987) består hele nedbørfeltet av granrrtisk gneis; loka~ kan det finnes 
biotittskiferlag. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og svært humid, med sval sommer og mild vinter. Årsnedbøren ligger normalt 
på 1500-2000 mm, men passerer 2000 mm i nordøstre del. Normal julitemperatur er 12-14°C nær kysten, 10-
12°C inne i landet. For hoveddelen av nedbørfeltet er januarnormalen -2 til -4°C. 

Kulturpåvirkning. Riksvei 836/riksvei 17 krysser vassdraget ved utløpet. En grusvei følger vestsida av elva til sør
vestenden av Silavatnet. Langs veien og ved utløpet ligger 5-6 gårdsbruk. Langs sørsida av Silavatnet er det bygd 
noen få hytter. Mange granplantefelt fins i nedre del av vassdraget. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Vassdraget er blant de minste Helgelandsobjektene. Det er greina i øvre del, 
men samles ved innløpet til Silavatnet, og drenerer i store trekk inot sørvest. Silavatnet (30 m o.h.) er den eneste 
større innsjøen. Forøvrig fins fire tjern i øst og nordøst (fra 604 til 734 m o.h.) og et innsjøpreget parti nedstrøms 
Silavatnet. Vassdraget har temmelig korte vannstrenger. 

Nedbørfeltet avgrenses i vest aven lang åsrygg som i nord møter Hauglandstinden (803 m o.h.). Det har et høyt 
relieff i øst og nord. Her fins flere topper med tindetopografi, høyest er Vasstinden i nord og Tortenviktinden i 
sørøst (hhv. 1037 og 1023 m o.h.). 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal, lav-, mellom- og høgalpin sone. Mellom
boreal sone omfatter dalbunnen og vestre del av Silavatnet, med kulturmark og bjørkeskog som dominerende ele
menter. I nord fins trolig partier med en del varmekjære arter. Nordboreal sone er trolig dominert av temmelig fattig 
bjørkeskog som danner et belte langs fjellsidene og inn i Pollgrova. En stor del av nedbørfeltet ligger i de alpine 
soner som ofte har svært sparsomt vegetasjonsdekke. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Ove Dahl (1912) nevner noen ganske få planter fra området: "I den særdeles frodige livegetation ned mot 
Silavatnet fandtes Hypericum hirsutum [lodneperikum] og ved at slaa tilside den tætte bestand av høie bregner, 
turt, skoggeranium, o.s.v. en bundvegetation av Circaea a/pina [trollurt] og Asperu/a odorata [myske (Galium 
odoratum)]. Den sidste pleier i disse trakter at ledsage almen, og nogle trær herav likesom ogsaa hassel skal ef
ter sigende forekomme inderst inde ved vandel. Her er der ogsaa et nes, der benevnes Almneset, .. •. 

Undersøke Isen 1988 

Befaringstidsrom. 23. august 1988, 2 persontimer. 
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Befaringsrute. Med bil fra Sila til Sommarset/Silavatnet. Silavatnet studert med kikkert. Befaringsruta framgår av 
figur 3.2. 

Registrert flora. Kryssliste ikke ført. 

Registrerte plantesamfunn. Datagrunnlag utilstrekkelig. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Silafjorden-Silavatnet (VP 16-17,58-59). Dalbunnen er flat og stort sett dekket av jordbruksland med spredte 
bjørkeholt. I liene vokser bjørkeskog, men en del gran er plantet inn. Sørvest for Fagertun fins et område med 
høyreist ospeskog. Trolig er skogvegetasjonen hovedsakelig av smyle-skrubbær- og småbregnetype. Elva har et 
innsjøpreget parti nord for Vangen. Her fins en del flaskestarrbestander. På banker langs vestsida vokser ryllsiv 
og skogsiv, og i sørvest hesterumpe, sylblad, småvasshår og evjesoleie. I elva fins en god del elvemose. 

Silavatnet (30 m o.h., VP 17-19,59-61). Sidene rundt Silavatnet er gjennomgående bratte. Selve innsjøen har 
stort sett steinstrand, ved utløpet noen mindre grusbanker. Her vokser bl.a. kildeurt. Overvannsvegetasjon ble ikke 
observert. Helt sørvest, ved utløpet, ligger et gårdsbruk med noe dyrka mark. Langs sørsida av Silavatnet fins mye 
åpen bjørkeskog; de bratteste partiene preges av bart fjell. øst for innsjøen fins en del skog i Pollgrova som er 
en gryteformet dal med høye fjell i nord, øst og sør. Liene langs nordsida har stedvis mye vegetasjon - bjørkeskog 
og en god del hegg (pers. medd. Jon Bekken), i nordvest også mye åpen rasmark uten særlig vegetasjon. 
Teleskopstudier av nordsida kan tyde på forekomst av andre lauvtrær enn bjørk, sannsynligvis alm Of. Dahl 1912). 
Ventelig vil en finne flere varmekrevende arter i disse sørvendte, bratte liene, jf. Ove Dahls funn av myske og 
lodneperikum. Fjellene rundt innsjøen har svært lite vegetasjon. Grønfjellet (896 m o.h.) i nord danner en 
frapperende kontrast, med sluttet vegetasjon nesten helt til topps. 

Vurdering av verneverdi 

Hovedtrekkene i vegetasjonen er de samme som i Flostrandvatnvassdraget i øst, dvs. fattige, trivielle typer. 
Mangfoldet trekkes imidlertid opp i verdi av et varmekjært floraelement langs nordsida av Silavatnet. De angitte 
varmekjære artene er imidlertid ikke sjeldne i området. Objektet antas å ha moderat verdi som referansevassdrag, 
og liten verdi for vitenskap og undervisningsformål. En stor del av vassdraget er vanskelig tilgjengelig. 

Som enkeltstående objekt vurderes det følgelig å ha liten verneverdi. Det har imidlertid verdi som supplement til 
det høyt prioriterte nabovassdraget i nord, Kjerringåga, som dermed tilføres et varmekjært element og større arealer 
med tilnærmet uberørt skog. 

Konklusjon: Liten verneverdi (*) 

Kilder 

Dahl, O. 1912. Botaniske undersøkelser i Helgeland I. - Vidensk.-Selsk. Kristiania Skr. Mat.-naturv. Kl. 1911,6: 
1-221. 

Gustavson, M. & Gjelle, S.T. 1987. Geologisk kart over Norge. Berggrunnskart Mo i Rana, M 1 :250 000. - Norg. 
geol. Unders. (Foreløpig utg.) 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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Figur 3.2 

144. Elv fra Silavatnet og 145. Kjerrlngåga. 
Befaringsrute 23. og 24. august 1988. 

Kartblad: 1827 I Lurøy. 

N 

1 km 
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145 KJERRINGÅGA 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

157.6Z 
Lurøy 
1827 I Lurøy, 1927 IV Sjona 
42a Nordlands kystalpine region, kysten Alstahaug-Gildeskål; 
trolig også 36b Nordland, Troms og Lapplands høyfjellsregion 
Mellomboreal-høgalpin 
0-1173 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert på fastlandet rett inn for øya Aldra, i Lurøy kommune, med utløp til Aldersundet. 

Geologi. Dominerende bergart i området er granittisk gneis. Vest og sør for Vassvatnet fins enkelte partier med 
rikere berggrunn, som glimmergneis, glimmerskifer og kalkspatmarmor (Gustavson & Gjelle 1987). 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og svært humid, med sval sommer og mild vinter. Årsnedbøren er normalt høy, 
og den varierer en god del innen nedbørfeltet. Ved Vassvatnet ligger Lurøy nedbørstasjon. Her ligger årsnormalen 
på 2715 mm, med størst nedbørmengder høst og vinter. Normal julitemperatur er 12-14°C, mens januartempera
turen normaij holder O til -2°C i lavereliggende deler, -2 til -4°C i høyden. I den nordvendte fjellsida sør for Kvan
nskardvatna fins noe isbredannelse fra ca. 720-820 m o.h. 

Kulturpåvirkning. Riksvei 17 krysser vassdraget ved utløpet. Fra riksveien tar en vei av ved Åsvika. Den krysser 
Kjerringåga nær utløpet fra Vassvatnet og følger innsjøens østside inn til Vassvatnet gårder. Her ligger tre bruk 
(to er trolig i drift), og i tilknytning til dem en del åkerland, eng og beitemark. Også langs nedre del av Kjerrin
gåga ligger enkene gardsbruk med kulturmark, dessuten en del bebyggelse ved utløpet. Mellom helårsbebyggelsen 
og Vassvatnet fins 20-30 hytter, mens det er lite hyttebebyggelse rundt selve innsjøen. Eneste hytte sør i vass
draget ligger ved Svartvatnets utløp. Området rundt Vassvatnet-Svartvatnet er trolig et populært turterreng, med 
et nett av stier. Den befarte delen av vassdraget beites av sau, og beitetrykket er mange steder svært stort. Tre 
granplantefelt (ett også med lerk) ble observert sør for Vassvatnet; dessuten så vi spredt planting av gran langs 
østsida av Vassvatnet. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Vassdraget ligger i størrelse rundt middelet blant de undersøkte objektene 
på Helgeland. Hovedvassdraget drenerer stort sett mot nord. Det har mange tilsig, flest i øst, og to større del
vassdrag, Storåga som drenerer mot vest, og den mindre Heimstadelva som drenerer mot sørvest. Vassdraget 
omfatter sju innsjøer, de fleste temmelig små, og et titalls tjern. Den lavestliggende og klart største innsjøen er 
Vassvatnet (108 m o.h.), mens øvre Kvannskardvatnet som drenerer til Storåga, ligger hele 694 m O.h. Vass
draget har flere temmelig lange vannstrenger, og hovedvannstrengen har relativt stor vannføring. 

Landskapet har gjennomgående store relieffkontraster. Fjellene har tindetopografi, med mange topper over 900 m 
O.h. De høyeste ligger helt øst i vassdraget hvor søndre Strandtinden når opp i hele 1173 m. I nordvest er 
landskapet rolig. Her avgrenses vassdraget av Åstuva, ca. 350 m O.h., og Bjørnstigbergan 197 m O.h. Dalen 
mellom Svartvatnet og Vassvatnet er brei og kupert, dalbunnen ligger stort sett på nivå med Svartvatnet, men 
dalen har flere høyder mellom 200 og 250 m O.h. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellom- og nordboreal, og lav-, mellom og høgalpin sone - muligens 
grenser det også til et fragment av sørboreal sone som fins langs vestsida av Liatinden. Mellomboreal sone er 
begrenset til nedre del av Kjerringåga hvor kulturmark og bjørkeskog dominerer. Nordboreal sone omfatter følgelig 
nesten hele nedbørfeltet under skoggrensa (300-400 m o.h.). Sonen domineres av bjørkeskog og myr, dessuten 
har den noe lavalpin vegetasjon. En relativt stor del av arealet er vanndekt. I skogen dominerer blåbær-skrubbær
, småbregne- og storbregnevegetasjon, stedvis er også høgstaudeskog vanlig. Mindre områder har kalkkrevende 
vegetasjon. Myrene er overveiende fattige, men også intermediærmyr kan være vanlig. Unntaksvis forekommer 
rikmyr, ofte som fragmenter langs bekkesig. En stor del av nedbørfeltet ligger i lavalpin sone som ble befart i sør
vest. Her dominerer fattig lesidevegetasjon, men områder ned mot Åstuva har kalkkrevende samfunn. Mellomalpin 
sone dekker betydelige arealer, først og fremst i øst, mens høgalpin sone er knyttet til toppene. Disse er ikke 
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befart. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Dahl (1912) har besøkt området, og oppgir plantefunn fra Åstuva, Klubben, Vassvatnet og Vasstinden. 
Rofstad (1984) besøkte området i samband med Samlet Plan. Han beskriver vegetasjonen grovt og har med ei 
plante liste basert på egne og amatørbotaniker Jørgen Aas' observasjoner. 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 23. og 24. august 1988, 15 persontimer. 

Befaringsrute. 23. august: Med bil langs veien Åsvika-Vassvatnet, til fots mellom Vasstjørna og Trolldalstjørna 
til Svartvatnet ved utløpet av bekken fra Grønfjellet. OP: Rundt sørenden av Svartvatnet og vestover mot Klubben 
i nivå 4-500 m, nordover langs eggen til Åstuva og ned til nordenden av Vassvatnet. SH: Fra Svartvatnet til lite 
tjern i øst, over høyde 253 til sørenden av Trolldalstjørna og videre til Svartåga, nord- og nordøstover til 
sørøstenden av Vassvatnet. 24. august: SH: Tur/retur Trolldalstjørnas sørvestende fra Vassvatnets sørøstside, over 
tjern nord for høyde 220. Befaringsruta framgår av figur 3.2. 

Registrert flora. Vi observerte 224 arter karplanter; i tillegg kommer 30 arter fra litteraturen, jf. tabell 3.3. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.4. Kvantitative vurderinger begren
ser seg til vare observasjoner langs befaringsruta. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Dalbunnen Vassvatnet-Trolldalstjørna (hovedsakelig VP 18,63-64). Dalen er her brei og kupert, dekket av 
bjørkeskog og myr. Sørøst for Vassvatnet fins en del kulturmark. En langstrakt kolle vest for Vasstjørna er skogløs; 
ellers fins mange mindre, beitepregete partier uten skog. Over skoggrensa (300-350 m o.h.) har Vasstinden 
engpreget vegetasjon, tilsynelatende utsatt for hardt beitepress, og uten et velutvikla vierbelte. 

Skogen er ofte svært åpen, og veksler stort sett mellom småbregne-, storbregne- og blåbær-skrubbærskog. Her 
fins også en god del åpen, beitepåvirket skog med sølvbunkedominans, og noe fattig til intermediær skogmyr. Små 
partier helt uten tresetning forekommer ofte. Spredt til sjelden fins hegg, selje, silkeselje og rogn. Blåbær er re
lativt lite fremtredende i blåbær-skrubbærtypen, mens smyle ofte dominerer både denne og småbregnetypen. Stor
bregnevegetasjonen domineres av skogburkne, i øst ofte sammen med store strutsevingbestander. Denne typen 
går mange steder over i høgstaudevegetasjon, med mye turt, tyrihjelm, skogstorkenebb og mjødurt. Storbregne
høgstaudetypen er nærmest enerådende under Vasstinden. 

Midtre del av dalen (vest til Svartåga) har mange mindre partier med storbregnevegetasjon langs sidene av de 
mange kollene. Her er imidlertid strutseving mer sjelden, og høgstaudeuttormingene ofte mindre utpregete. Foruten 
de vanlige skogtype ne fant vi mindre arealer av tørr, fjellkreklingdominert type, lågurtpreget vegetasjon (med 
hvitmaure, hengeaks, skoglialog teiebær), fuktskog (med sølvbunke-, blåtopp-og skogsnelledominans), og mer myr
lendt vegetasjon med fjellkrekling-, blokkebær- og bjønnskjeggdominans. Terrengformene i dette området fører til 
at vegetasjonstypene ofte dekker relativt små areal. 

Midtre og vestre del av dalen har flere mindre myrområder, både flat- og bakkernyrer. Vanligst er fattigmyr, men 
også intermediærmyr kan være vanlig. Langs bekkesig lins enkelte mindre partier som tenderer mot rikmyr. Fattig
myrene domineres av torvull, duskull, bjønnskjegg og sveltstarr. Tuene har molte, og innslag av fjellkrekling, dverg
bjørk og blokkebær. Bakkernyrene er gjerne litt rikere; som oftest dominerer blåtopp og bjønnskjegg, men også 
trådsiv, trådstarr og flaskestarr kan opptre som dominanter. I bakkemyr fant vi rome ved en anledning. De rikeste 
myrpartiene har myrsnelle, jåblom, harerug, blåknapp, myrfiol o.a. Vannforekomstene er klart oligotrofe med unntak 
av et par små tjern. 

Spredt i terrenget fins åpne partier med engvegetasjon, ofte dominert av sølvbunke og gulaks. Kollene har ofte 
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svært lavvokst og åpen bjørkeskog, eller de kan være nærmest uten tresetning. Her dominerer lyngarter, spesielt 
fjellkrekling og blokkebær. 

En rygg med skifrig og rik grunn grenser til Vassvatnet i sørøst. Vi kom over to felt der berggrunnen er eksponert, 
ev. med et tynt jorddekke. Her er vegetasjonen lavvokst, og de vanligste artene er tiriltunge, hvitmaure, dverg
jamne, fjellfrøstjerne og bjønnbrodd. I sør er reinrose flekkvis bestandsdannende. Ellers forekommer bl.a. karve, 
grønnkurle, bakkesøte, fjellsmelle, rundbelg, bleikvier, rynkevier og taggbregne. På friske partier kommer også 
svarttopp, jåblom, fjelltistel og gulsildre inn. Størstedelen av ryggen har imidlertid høyreist bjørkeskog på tjukkere 
jordsmonn, hovedsakelig med trivielle arter i feltsjiktet. 

Vassvatnet (108 m o.h.). Vassvatnet har stort sett blokkstrand i vest og nord - i øst og sør fins sandbanker. 
Innsjøen har lite overvannsvegetasjon, begrenset til bestander avelvesnelle og flaskestarr, de største i sørøst. En 
del akvatisk vegetasjon fins i sør og øst, bl.a. sylblad, evjesoleie, klovasshår, tusenb/ad, småtjønnaks og dverg
vassoleie. 

Elva mellom Svartvatnet og Vassvatnet, Svartåga, har spredt overvannsvegetasjon av flaskestarr, bukkeblad og 
elvesnelle. Dessuten fant vi noen mindre bestander av klovasshår og tusenblad. Langs bredden og ved tilløps
bekker står hist og her gråor, svartvier og hegg, sløke, sumphaukeskjegg og skogstorkenebb. I et bekkesig fant 
vi bl.a. svarttopp, gulstarr, jåblom, gulsildre og fjellfrøstjerne. 

Tjern nord og nordøst for høyde 220. Tjernet i nord er temmelig grunt, og har i sør og sørøst bestander av 
flotgras, flaskestarr, bukkeblad og hvit nøkkerose - lang- og kortskuddplanter ble ikke observert. Østafor dette 
tjernet ligger et lite myrt jern omgitt av ei svært våt myr dominert av flaskestarr, og med mye myrsnelle og 
bukkeblad, og en del duskull. I vannet fins en tettvokst bestand rusttjønnaks. 

Vasstjørna (181 m o.h.). Tjernet er ikke undersøkt mht. akvatisk vegetasjon. Det er stedvis grunt, med substrat 
av sand eller grov stein. Overvannsvegetasjonen består aven del flaskestarrbestander og noe elvesnelle. 

TrolIdalstjørna (184 m o.h.). Innsjøen har hovedsakelig stein- og blokkstrand, men noe sandstrand fins i vest. 
Ingen overvannsvegetasjon ble observert. Innsjøen har relativt rik vannvegetasjon, spesielt i sørøst og vest. Her 
vokser store bestander av klovasshår, tusenblad, mykt brasmegras, krypsiv, evjesoleie og sylblad. Ellers fins mindre 
bestander av flotgras, rust- og småtjønnaks, og hesterumpe. 

Svartvatnet med omgivelser, under skoggrensa (hovedsakelig VP 17-18,62). Skogen rundt Svartvatnet er 
gjennomgående svært åpen. I øst og nordøst er storbregne-høgstaudevegetasjon svært vanlig, ofte med lite tre
setning. Stort sett dominerer skogburkne fullstendig, ofte også strutseving. Men også en del høgstauder utgjør et 
vanlig innslag, bl.a. turt, skogstorkenebb, tyrihjelm og mjødurt. Østsida av 253-kollen skiller seg ut ved forekomst 
av blokkmark med åpen bjørkeskog av tørr smyle-skrubbærtype. Bunnsjiktet har stor dekning av etasje- og furu
mose, og heigråmose på de tørreste stedene. En del av lia har småbregneskog. 

Den flate bredden langs østsida av innsjøen har høystammet, åpen bjørkeskog. Størstedelen av sletta har under
vegetasjon av gras og urter. Her er spesielt sølvbunke, smyle, engfrytle og fjelltimotei vanlige. På litt tørrere partier 
kommer lyngarter inn. I tilknytning til fuktigere søkk/myrdrag fins fuktskog med dominans av torvmoser og vanlig 
bjørnemose, og med sølvbunke, skogsnelle og duskull som de viktigste karplantene. Langs bekkesig vokser høg
staudevegetasjon. 

Sør- og vestsida av Svartvatnet domineres av ur med svært frodig storbregne-høgstaudevegetasjon. Ura er spredt 
tresatt av rogn og bjørk (kvantitativt likeverdige), eller mangler tresjikt. Den østvendte lia har dessuten flere 
heggekratt (opp til 300 m o.h.) med bl.a. skogfiol, bringebær og myskegras. På lave rygger forekommer noe 
småbregne- og smyle-skrubbærvegetasjon. Bjørk vokser spredt opp til 350-400 m. 

Langs østsida av innsjøen fins flere partier med svakt hellende torvmosemyr, stort sett av intermediær type. Her 
dominerer flaskestarr, ofte sammen med myrhatt; mindre areal er blåtopp- og duskulldominert. På tuer/tørrere 
partier er skrubbær og skogstjerne de vanlige artene; dessuten fins molte, blokkebær o.a. 

Svartvatnet (181 m o.h.). Innsjøen har sand- og grusstrand i øst, forøvrig blokkstrand. Overvannsvegetasjon ble 
ikke observert. Langs østsida observerte vi noe åpen, akvatisk vegetasjon av småvasshår, klovasshår og sylblad. 
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Tjern sørøst for kolle 253. Det vesle tjernet har grov blokkstrand i nord - finmateriale i sør. Søndre del har store 
bestander av knereverumpe, klovasshår, dessuten evjesoleie og soleihov. Rundt tjernet vokser strandrør, skog
rørkvein m.fl. Rusttjønnaks ble funnet her. 

Klubbens øst- og nordside (VP 17,62-63). Vegetasjonen på østsida av Klubben er gjennomgående temmelig 
fattig. Nordskråningen ned mot Åstuva har imidlertid rikere berggrunn hvor flere rikindikatorer dukker opp. Et bredt 
belte (350-600 m o.h.) langs Klubbens østside preges av lesidevegetasjon, hvor lynghei veksler med grasdominert 
hei. Lyngheia domineres av fjellkrekling, blåbær, blokkebær og sm yle. Med økende fuktighet kommer mye 
finnskjegg til, dessuten noe bjønnskjegg, slire- og stivstarr. De tørreste rabbene har fjellkrekling, smyle, rabbesiv 
og rypebær; sjeldnere fjellpryd, greplyng og fjellsmelle. Lavvokste kratt av lapp- og sølvvier vokser spredt i heia. 

Relativt lite snøleievegetasjon ble observert. Forsenkninger med de mest utpregete snøleiesamfunna er mus
øredominert, med bl.a. stiv- og rypestarr, fjellbunke og fjellburkne. Under en hellende bergflate med et bekkes/g, 
fant vi et fuktengliknende parti dominert av blåtopp og sølvbunke, og med svarttopp, gulstarr, dvergjamne, blå
knapp o.a. I kilder forekommer bl.a. brearve, gulsildre, stjernesildre og tvillingsiv. 

Lia ned mot Åstuva har rikere vegetasjon. På rabber dominerer reinrose - og arter som bergstarr, rabbesiv, 
flekkmure, fjellsmelle og rødsildre dukker opp. I grasmark forekommer rynkevier, dvergjamne, bjønnbrodd, hårstarr, 
fjellstarr, fjellfrøstjerne, fjellsnelle og snøsøte. I kildeutspring fins bekkesildre, grannsildre, dvergmjølke og seter
mjølke. 

Åstuva, vest for Vassvatnet (VP 17,64-65). Den rike berggrunnen nord for Klubben strekker seg nordover mot 
Åstuva, ofte i relativt smale belter. Åstuva-området har svært vekslende vegetasjon; her fins åpen, beitet eng, åpen 
bjørkeskog, og flere myrdrag og rike små belgrygger. 

Eggen nedenfor Klubben har engpreget vegetasjon - dominert av sølvbunke og med stort innslag av urter. 
Bjørkeskogen er åpen og stort sett sølvbunkedominert, ofte med et stort innslag av urter. Mindre arealer har 
temmelig fattig vegetasjon av småbregne-, smyle-skrubbær- og til dels fjellkreklingtype. Beitepresset er stort, og 
rester av høgstauder tyder på at det meste av området tidligere var storbregne-høgstaudeskog. Høgstaudeskog 
forekommer ganske sikkert langs sidene av de rike bergknattene. 
Toppen av bergryggene har lite vegetasjonsdekke. Her vokser arter som reinrose, bergveronika, fjellrapp, flekk
mure, taggbregne og grønnburkne. 

Myrene, oftest bakkemyr, er av svært skiftende karakter, avhengig av dreneringsforholdene/tilsig fra kalkspat
marmoren. Oftest støter en på svakt intermediær myr, helst dominert av torvmose, flaskestarr og bjønnskjegg. 
Rikmyrer er ikke spesielt vanlige, og forekommer helst i tilknytning til bekker. Her kan tranestarr, gulstarr, gulsildre 
og jåblom dukke opp. En av myrene har stedvis dominans av sandsiv (forøvrig dominerer trådstarr, slåttestarr og 
blåtopp). Ellers vokser trillingsiv, fjellfrøstjerne, hvitmaure, saftstjerneblom, stjernemose, brun klomose og makk mose 
i myra. 

Vurdering av verneverdi 

Objektet utmerker seg ved sin store variasjonsrikdom. Det er også et av de mest artsrike i vår undersøkelse. 
Produktiviteten vurderes å ligge over middels pga. at øst- og vestsida av hoveddalen ofte har svært frodig vege
tasjon. Objektet har få regionalt sjeldne arter, men temmelig mange som forekommer i færre enn tre av de 
inventerte Nordlands-objektene. Det er vanskelig å vurdere de rike plantesamfunnenes forekomst i denne delen 
av Nordland, ettersom vi har besøkt få kalkområder, men vi antar at Kjerringåga kan oppvise en sammensetning 
av samfunn som er sjelden og verdifull. 

Med sin variasjonsrikdom og vertikale utstrekning omfatter objektet trolig mange av vegetasjonsuttormingene som 
er typiske for regionen. Det vurderes å ha noe under middels verdi mht. uberørthet ettersom de lavtliggende deler 
stedvis er betydelig kulturpåvirket. Inngrepene er likevel ikke større enn at det antas å ha verdi som referansevass
drag. Objektet vurderes som relativt verdifullt for forsknings- og undervisningsformål, både pga. vegeta
sjonsforholdene og fordi størstedelen av det er lett tilgjengelig. 

Sett under ett har objektene Kjerringåga og Silavatnet større verneverdi enn de har hver for seg. Silavatnet tilfører 
Kjerringåga varmekjær vegetasjon og større arealer med tilnærmet uberørt skog. 
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Konklusjon: Meget stor verneverdi (****) 
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Rostad, G. 1984. 660 Vassvatnelva - Lurøy. - Botanisk fagrapport til Fylkesmannen i Nordland. (Upubl. 
underlagsmateriale til Samlet Plan-rapport.) 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.3 Plante liste for Kjerringåga 
VP4 - Notert under våre befaringer 23. og 24. august 1988. Følgende kvantifisering er benyttet: 2 - meget sjelden 

(1-3 funn), 4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 
D11 - Arter nevnt av Dahl (1912). 
R84 - Artsliste fra Rofstad (1984). 

VP4 011 R84 

Karsporeplanter 
Asplenium viride Grønnburkne 2 X X 
Athyrium distentifolium Fjellburkne 6 
Athyrium fi/ix-femina Skog burkne 8 X 
B/echnum spicant Bjønnkam 4 X 
Cryptogramma crispa Hestespreng 4 X 
Cystopteris fragilis Skjørlok 4 X 
Cystopteris montana Fjell-Iok X 
Diphasium a/pinum Fjelljamne 2 
Dryopteris expansa Sauetelg 8 X 
Dryopteris filix-mas Ormetelg 6 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 
Equisetum fluviatile Elvesnelle 6 X 
Equisetum pa/ustre Myrsnelle 4 
Equisetum pratense Engsnelle X 
Equisetum sylvaticum Skogsnelle 8 X 
Equisetum variegatum Fjellsnelle 4 X 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 8 X 
Gymnocarpium robertianum Kalktelg X 
Huperiza se/ago Lusegras 4 X X 
Isoetes /acustris Stivt brasmegras X 
/soetes setacea Mykt brasmegras X 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 X 
Matteuccia struthiopteris Strutseving 6 X 
Po/ystichum /onchitis Taggbregne 4 X 
Selaginella se/aginoides Dvergjamne 4 X 
Thelypteris phegopteris Hengeving 8 X 

Bartrær 
Juniperus communis Einer 8 X 
Picea abies Gran 2 
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Enfrøbladete 
Agrostis canina Hundekvein 6 
Agrostis capi/laris Engkvein 8 X 
Alopecurus geniculatus Knereverumpe 2 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 X 
Avenula pubescens Dunhavre 2 
Calamagrostis purpurea Skogrørkvein 8 
Carex adelostoma Tranestarr 4 
Carex atrata Svartstarr 4 
Carex atrofusca Sotstarr 4 
Carex bigelowii Stivstarr 8 X 
Carex brunnescens Seterstarr 6 
Carex canescens Gråstarr 4 X 
Carex capillaris Hårstarr 4 
Carex echinata Stjerne starr 8 
Carex flava Gulstarr 4 X 
Carex lachenalii Rypestarr 4 X 
Carex lasiocarpa Tråd starr 6 
Carex magellanica Frynsestarr 6 
Carex ni gra Slåttestarr 8 X 
Carex norvegica Fje Il starr 4 
Carex paJ/escens Bleikstarr 4 
Carex pauciflora Sveltstarr 6 X 
Carex rostrata Flaskestarr 8 X 
Carex rupestris Bergstarr 4 X 
Carex vagina ta Slirestarr 4 
Chamorchis alpina Fjellkurle X 
Dactylis glomerata Hundegras X 
Dactylorhiza maculata Flekkmarihand 4 X 
Deschampsia alpina Fjellbunke 4 
Deschampsia cespitosa Sølvbunke 8 X 
Deschampsia flexuosa Smyle 8 X 
Eriophorum angustifolium Duskull 8 X 
Eriophorum scheuchzeri Snø ull 2 
Eriophorum vaginatum Torvull 8 X 
Festuca ovina Sauesvingel 4 
Festuca rubra Rødsvingel 6 X 
Festuca vivipara Geitsvingel 8 X 
Juncus alpinoarticulatus Skogsiv 4 
Juneus balticus Sandsiv 2 
Juncus biglumis Tvillingsiv 2 
Juncus bufonius Padde siv 4 
Juncus bulbosus Krypsiv 4 
Juneus filiformis Trådsiv 8 X 
Juneus trifidus Rabbesiv 8 X 
Juneus triglumis Trillingsiv 4 
Kobresia myosuroides Rabbetust 2 X 
Leucorchis albida Kvitkurle X X 
Luzula arcuata Buetrytle X 
Luzula multiflora Engtrytle 8 X 
Luzula pilosa Hårfrytle 8 X 
Luzula spicata Aksfrytle 6 X 
Luzula sudetica Myrfrytle 4 
Melica nutans Hengeaks 4 
Milium effusum Myskegras 4 
Molinia caerulea Blåtopp 8 X 
Nardus stricta Finnskjegg 8 
Narthecium ossifragum Rome 2 
Phalaris arundinacea Strandrør 6 
Phleum a/pinum Fjelltimotei 6 X 
Poa alpigena Seterrapp 6 
Poa a/pina Fjellrapp 4 
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Poa annua Tunrapp 6 X 
Poa g/auca Blårapp 4 X 
Poa nemoralis Lundrapp 4 
Po/ygonatum verticillatum Kranskonvall X 
Potamogeton a/pinus Rusttjønnaks 4 
Potamogeton berchto/dii Småtjønnaks 2 
Potamogeton gramineus Grastjønnaks 2 
Roegneria borea/is Fjell kveke X 
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 
Sparganium angustifo/ium Flotgras 6 
Tofie/dia pusilla Bjønnbrodd 4 

Tofrøbladete 
Achillea millefolium Ryllik 4 X 
Achillea ptarmica Nyseryllik 2 
Aconitum septentriona/e Tyrihjelm 8 X 
A/chemilla a/pina Fjellmarikåpe 8 X 
A/chemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 8 X 
A/nus incana Gråor 2 
Andromeda polifolia Hvitlyng 8 
Angelica sy/vestris Sløke 6 
Antennaria a/pina Fjellkattetot X 
Antennaria dioica Kattetot 6 X 
Anthriscus sy/vestris Hundekjeks X 
Anthyllis vu/neraria Rundbelg X X 
Arabis a/pina Fjellskrinneblom 2 X 
Arctostaphy/os a/pinus Rypebær 6 X 
Astraga/us a/pinus Setermjelt 4 X 
Barbarea stricta Stakekarse X 
Bartsia a/pina Svarttopp 6 
Betu/a nana Dvergbjørk 4 
Betu/a pubescens Vanlig bjørk 8 X 
Callitriche hamu/ata Klovasshår 4 
Callitriche pa/ustris Småvasshår 8 
Calluna vu/garis Røsslyng 8 X 
Ca/tha pa/ustris Soleihov 8 
Carum carvi Karve 2 
Campanu/a /atifo/ia Storklokke 2 
Campanu/a rotundifolia Blåklokke 8 X 
Cardamine bellidifolia Høyfjellskarse X 
Cassiope hypnoides Moselyng 2 
Cerastium a/pinum Fjellarve 4 X 
Cerastium arctium Snø arve X 
Cerastium cerastoides Brearve 4 
Cerastium fontanum Vanlig arve 4 X 
Cicerbita a/pina Turt 8 
Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 8 X 
Cornus suecica Skrubbær 8 X 
Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 6 X 
Diapensia /apponica Fjellpryd 4 
Draba norvegica Bergrublom X 
Drosera anglica Smalsoldogg 6 X 
Drosera rotundifolia Rundsoldogg 4 X 
Dryas octopeta/a Reinrose 6 X 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 X 
Epilobium a/sinifolium Kildemjølke 4 X X 
Epilobium anagallidifolium Dvergmjølke 2 X 
Epilobium angustifolium Geitrams 6 X 
Epilobium collinum Bergmjølke X 
Epi/obium hornemannii Selermjølke 4 X 
Epilobium /actiflorum Hvitmjølke X 
Epi/obium pa/ustre Myrmjølke 6 X 
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Erigeron borealis Fjellbakkestjerne X 
Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 8 X 
Euphrasia lapponica Lappøyentrøst X 
Filipendula ulmaria Mjødurt 8 X 
Galium boreale Hvitmaure 6 X 
Galium palustre Myrmaure 4 
Gentiana nivalis Snøsøte 2 X 
GentianelJa aurea Bleiksøte X 
Gentianella campestris Bakkesøte 4 
Geranium sylvaticum Skogstorkenebb 8 X 
Geum rivale Enghumleblom 6 
Gnaphalium norvegicum Setergråurt 6 X 
Gnaphalium supinum Dverggråurt 6 
Gnaphalium sylvaticum Skoggråurt 2 
Hieracium umbellatum Skjerm sveve 6 
Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 6 
Hippuris vulgaris Hesterumpe 2 
Hypericum maculatum Firkantperikum 2 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg 4 
Leontodon autumnalis Følblom 6 X 
Linnaea borealis Linnea 4 
Loiseleuria procumbens Grepplyng 6 
Lotus corniculatus Tiriltunge 4 X 
Lychnis alpina Fjelltjæreblom X 
Melampyrum pratense Stormarimjelle 8 X 
Melampyrum sylvaticum Småmarimjelle 6 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad 6 X 
Myriophyllum alternifloru Tusenblad 8 
Nymphaea alba Hvit nøkkerose 2 
Oxa/is acetosella Gaukesyre 8 X 
Oxycoccus microcarpus Småtranebær 2 
Oxyria digyna Fjellsyre 6 
Oxytropis lapponica Reinmjelt X 
Parnassia palustris Jåblom 6 X 
Petasites frigidus Fjellpestrot X X 
Pinguicula vulgaris Tettegras 6 X 
Polygonum viviparum Harerug 8 X 
Populus tremula Osp 4 
Potentilla crantzii Flekkmure 6 X 
Potentilla erecta Tepperot 8 X 
Potentilla palustris Myrhatt 8 X 
Prunus padus Hegg 4 
Pyro/a minor Perlevintergrønn 4 
RanunclJ/us acris Engsoleie 8 X 
Ranunculus glacialis Issoleie X 
Ranunculus trichophyllus Småvassoleie 2 
Ranuncu/us repens Krypsoleie 6 
Ranunculus reptans Evjesoleie 8 
Rhinanthus minar Småengkall 6 
Rubus chamaemorus Molte 8 X 
Rubus idaeus Bringebær 6 X 
Rubus saxatilis Teiebær 8 X 
Rumex acetosa Engsyre 8 X 
Rumex acetoseJla Småsyre 4 X 
Sagina procumbens Tunarve 4 
Sagina saginoides Seterarve 4 X 
Saliy caprea Selje 4 
Sa/ix coaetanea Silkeselje 6 
Sa/ix g/auca Sølvvier 8 
Sa/ix hastata Bleikvier 4 
Sa/ix herbacea Musøre 8 X 
Salix /apponum Lappvier 8 X 
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Salix myrsinites Myrtevier X 
Salix nigricans Svartvier 6 
Salix phylicifolia Grønnvier X 
Sa/ix reticulata Rynkevier 4 X X 
Saussurea alpina Fjelltistel 6 
Saxifraga aizoides Gulsildre 8 X 
Saxifraga cernua Knoppsildre X 
Saxifraga cespitosa Tuesildre X 
Saxifraga coty/edon Bergfrue 2 X 
Saxifraga nivalis Snøsildre X X 
Saxifraga oppositifolia Rødsildre 6 X 
Saxifraga rivularis Bekkesildre 4 X 
Saxifraga stellaris Sljemesildre 6 X X 
Saxifraga tenuis Grannsildre 4 X 
Sedum rosea Rosenrot 6 X 
Sibbaldia procumbens Trefingerurt 4 X 
Silene acaulis Fjellsmelle 4 X 
Silene dioica Rød jonsokblom 4 X 
Solidago virgaurea Gullris 8 X 
Sorbus aucuparia Rogn 8 X 
Stella ria crassifolia Saftsljemeblom 2 
Stellaria longifolia Rusljemeblom X 
Stellaria nemorum Skogstjemeblom 8 X 
Subularia aquatica Sylblad 8 
Succisa pratensis Blåknapp 6 
T anacetum vulgare Reinfann X 
Taraxacum vulgare Vanlig løvetann 6 
Thalictrum alpinum Fjellfrøstjeme 6 X 
Trientalis europaea Skogsljeme 8 X 
Trifo/ium repens Hvitkløver 6 
Tussi/ago farfara Hestehov 4 
Urtiea dioica Stornesle 4 
Vaccinium myrtillus Blåbær 8 X 
Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 X 
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 X 
Valeriana sambucifolia Vendelrot 8 X 
Veronica a/pina Fjellveronika 4 
Veronica fruticans Bergveronika 4 X 
Veronica officinalis legeveronika 4 
Vicia cracca Fuglevikke 8 X 
Viola biflora Fjellfiol 8 X 
Viola palustris Myrfiol 8 X 
Viola riviniana Skogfiol 4 
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Tabell 3.4 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasjonstype 

A3b Fjellkrekling-blokkebærbjørkeskog 
Mb Blåbær-skrubbærbjørkeskog 
Mc Blåbær-fjellkreklingbjørkeskog 
AS Småbregnebjørkeskog 
A5G Sølvbunkebjørkeskog 
Cl Storbregnebjørkeskog 
Cl G Beitet storbregneeng 
C2a Høgstaudebjørkeskog 
C2b Lågurtbjørkeskog 
C2G Beitet høgstaudeeng 
E2 Fattig sumpskog 
Gl Kalkfattig fukteng 
G4 Kalkrik, vekselfuktig eng 
K Fattigmyr 
L Intermediærmyr 
M2 Middelsrik fastmattemyr 
M3b Ekstremrik fastmattemyr 
Nl Fattigkilde 
N2 Rikkilde 
01 Kortskuddstrand 
03 Elvesnelle-starrsump 
p Akvatisk vegetasjon 
Rl Greplyng-moserabb 
R3-4 Reinroserabb 
S2 Vierhei 
S3b Blåbær-fjellkreklinghei 
S5 Alpin bregneeng 
Tl Grassnøleie 
T 4a Musøre-moselyngsnøleie 

Sone 

NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB+LA 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
LA 
LA 
NB 
NB 
NB 
LA 
(NB)LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
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Forekomst 

spredt til vanlig 
vanlig 
sjelden til spredt 
vanlig 
spredt til vanlig 
vanlig 
spredt i NV 
sjelden til vanlig 
sjelden 
spredt i NV 
sjelden, små areal 
spredt 
sjelden 
vanlig 
spredt til vanlig 
sjelden, bare i NV 
sjelden, bare i NV 
sjelden, funnet i NV 
sjelden, bare i NV 
sjelden 
spredt 
spredt til velutviklet 
spredt 
sjelden, men vanlig i NV i lavalpin sone 
fragmentarisk 
svært vanlig 
spredt til vanlig 
fragment i NV 
sjelden 



146 FLOSTRANDVATNVASSDRAGET 

Vassdragsnr. : 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 

Vegetasj onssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

157.42Z 
Rana 
1927 IV Sjona 
42a Nordlands kystalpine region, kysten Alstahaug-Gildeskål; 
trolig også 36b Nordland, Troms og Lapplands høyfjellsregion 
Mellomboreal-høgalpin 
0-1173 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert ca. 40 km vest for Mo i Rana, i Rana kommune, med utløp til Nordsjona. 

Geologi. Ifølge Gustavson & Lunøe (1976) består hele området av granitt og granittisk gneis av pre
kam brisk alder. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og svært humid, med sval sommer og mild vinter. Årsnedbøren er 
normalt høy, og varierer fra ca. 2000 til mer enn 2500 mm. Normal julitemperatur er 12-14°C nær kysten, 
10-12°C inne i landet. For hoveddelen av nedbørfeltet er januarnormalen -2 til -4°C. 

Kulturpåvirkning. Riksvei 836 krysser vassdraget ved utløpet, og en kjerrevei fører langs vestsida av 
elva inn til Flostrandvatnet. Mellom innsjøen og utløpet fins noe bebyggelse, bl.a. enkelte gårdsbruk. Et 
ti-talls hytter ligger rundt Flostrandvatnet, de fleste i sør. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Vassdraget ligger i størrelse noe over middelet blant de undersøkte 
objektene på Helgeland. Det drenerer mot SSø, og greiner seg nord for Flostrandvatnet (9 m o.h.) som 
er et dominerende element i vassdraget. De fleste tilsig til innsjøen kommer fra vest. I tillegg til FIostrand
vatnet fins det en del mindre tjern i nedbørfeltet, opp til over 700 m O.h. Flostrandvatnet ligger nær 
fjorden, og utløpselva er svært kort. Den danner midtveis et lite innsjøpreget parti, nærmest som ei bak
evje. 

Vassdraget omgis i nord og vest av høye fjell. Landskapet har stort sett rolige former, men toppene har 
ofte tindetopografi. Den høyeste toppen, søndre Strandtinden (1173 m o.h.), grenser til Kjerringågavass
draget. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal, lav-, mellom- og høgalpin sone. 
Mellomboreal sone følger elva inn til Flostrandvatnet. Her fins skog, hei og kulturmark. Nordboreal sone 
har åpen skog, stedvis oppbrutt av lynghei, lite myr. Vegetasjonen er fattig. Langs vestsida av innsjøen 
står granskog, langs vestsida veksler gran- og bjørk om å dominere. Skoggrensa ligger ofte svært lavt, 
ofte under 100 m o.h., men kommer unntaksvis over 300 m O.h. Over skogen er landskapet goldt med 
mye fjell i dagen. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Ove Dahl (1912) må så vidt ha vært innom Flostrandvatnet. Han skriver: "Langs Strandvandets østre bred 
er der litt løvskog. Det samme er ogsaa tilfælde i da/bunden nord for vandet..". Han nevner ingen spesi
elle funn fra vassdraget utenom enkelte arter fra strandenger ved utløpet. 
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Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 25. august 1988, 2 persontimer. 

Befaringsrute. Til fots langs østsida av elva opp til høyde 37, sør for Flostrandvatnet. Flostrandvatnet 
studert med kikkert. Befaringsruta framgår av figur 3.3. 

Registrert flora. Kryssliste ikke ført. 

Registrerte plantesamfunn. Datagrunnlag utilstrekkelig. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Innsjøpreget elveparti sør for Flostrandvatnet. I øst og sørøst omgir kulturmark vannforekomsten. En 
god del vannvegetasjon fins her, bl.a. store bestander av flotgras og klovasshår. Forøvrig fins en del 
sylblad og evjesoleie. Vi fant dessuten driv av tusenblad og begge brasmegrasartene. På stranda vokser 
knereverumpe spredt. 

Flostrandvatnet. Generelt inntrykk er meget golde omgivelser; øst- og vestsida har for en stor del vege
tasjonsfrie fjellsider. Noe tresetning fins nederst mot innsjøen. I nordøst og vest vokser granskog, i sørøst . 
bjørkeskog. Sør for innsjøen veksler vegetasjonen mellom tørr og fuktig lynghei, dominert av fjellkrekling 
og røsslyng; dessuten fins mange små, fattige myrpartier. 

Vurdering av verneverdi 

Objektet gir samme inntrykk som vestre del av Helgåvassdraget (Gråvatnet og vestsida av Helgåvatnet), 
og vi antar at flora og vegetasjon stort sett er den samme. Av de fire nabo-objektene i dette området 
vurderes Flostrandvatnvassdraget å ha lavest verneverdi. 

Vernevurderingene er basert på et generelt inntrykk av objektet, etter en svært overflatisk befaring av den 
nedre delen. 

Konklusjon: Liten verneverdi (*) 

Kilder 

Dahl, O. 1912. Botaniske undersøkelser i Helgeland I. - Vidensk.-Selsk. Kristiania Skr. mat.-naturv. Kl. 1911,6: 1-
221 . 

Gustavson, M. & Lunøe, S. 1976. Berggrunnsgeologisk kart Svartisen - J 15. Målestokk 1:100000. -
Norg. geol. Unders. (Preliminær utg.) 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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Figur 3.3 

146. Flostrandvatnvassdraget og 147. Helgåga. 
Befaringsrute 25. august 1988. 

Kartblad: 1927 IV Sjona. 

N 

1 km 
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147 HELGÅGA 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

157.4Z 
Rana 
1927 IV Sjona 
42a Nordlands kystalpine region, kysten Alstahaug-Gildeskål; 
36b Nordland, Troms og Lapplands høyfjellsregion 
Mellomboreal-høgalpin 
0-1294 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert ca. 30 km vest for Mo i Rana, i Rana kommune, med utløp til Nordsjona. 

Geologi. Ifølge Gustavson & Lunøe (1976) domineres nedbørfeltet av granitt og granittisk gneis fra prekambrium. 
Et bånd av glimmerskifer, stedvis kalkholdig, strekker seg langs vassdraget fra lia ved øvre Helgåga gård, langs 
Kvannlia, rundt Raudskreda, og øst for øvre Helgåvatnet og Stortjørna. Kalkførende grunn er registrert ilavalpin 
sone ved Nordfjellet og nord og øst for øvre Helgåvatnet. I Østerdalen fins noe amfibolitt, og et felt med ultrabasisk 
bergart like øst for øvre Helgåvatnet. Vestsida av Raudskreda har mye ur et stykke oppe i sida, i tilknytning til 
glimmerskifer-forekomsten. Ved innløpet til Helgåvatnet fins større løsavsetninger. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og svært h:Jmid, med sval sommer og mild vinter. Årsnedbøren er normalt høy, 
og varierer fra vel 2000 til mer enn 3000 mm. Normal julitemperatur er 12-14aC nær kysten, 10-12aC inne i landet. 
For hoveddelen av nedbørfeltet er januarnormalen -4 til -6aC. I nordøst kommer Høgtuvbreen inn i vassdraget, med 
bredanneise fra 8-900 m o.h. 

Kulturpåvirkning. Generelt framstår objektet som lite kulturpåvirket. Sjuniogfemtivatnet er ført ut av vassdraget. 
Riksvei 836 krysser vassdraget ved utløpet. En grovt tilrettelagt traktorvei fører et stykke inn i objektet fra øvre 
Helgåga gård (traseen følger stort sett kartfestet sti omtrent til høyde 110). Ei kraftlinje følger østre del av vass
draget fra dets utløp, forbi øvre Helgåvatnet til Stortjørna. Ved riksveien ligger et par gårdsbruk og noe bebyggelse. 
Det fins få hytter i objektet og de fleste (4-5) er konsentert rundt sørenden av Helgåvatnet. Vegetasjonen i det be
farte området bar lite preg av sauebeiting. Det er spor av skogsdrift, med avvirking og planting av gran. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Helgåvassdraget er det største av de befarte objektene på Helgeland. Det 
består av to hovedgreiner, og drenerer grovt sett mot sør. Den vestre greina er relativt liten, og omfatter innsjøene 
Svarttjørna (751 m o.h.) og Gråvatnet. Totalt har vassdraget ni innsjøer og mange mindre vannforekomster. De 
klart største er Gråvatnet i vest og Helgåvatnet i øst (99 og 85 m o.h.). Innsjøenes vertikalutstrekning spenner fra 
71 til 767 m O.h. Høyest og lengst mot øst ligger Sjuniogfemtivatnet som for en stor del er omgitt av isbre. I 
forhold til vassdragets størrelse er vannstrengene korte, men elvene har stor vannføring. 

Landskapet preges av store relieffkontraster (spesielt i øst). I vest og nord dominerer avrunda fjellformer, mens 
fjella i øst ofte har tindetopografi. Gråvassfjellets øvre del har et karakteristisk terreng med en rekke forkastninger 
på tvers av fjellryggen, som danner markante, skarpe rygger med steile nordvest-sider og slake sørøstsider. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal, lav- mellom- og høgalpin sone. Mellombore
al sone strekker seg opp til Litlevatnet og utløpet av Helgåvatnet, og har mye fattig myr, fattig til rik granskog, alpin 
røsslynghei og kulturmark, og noe bjørkeskog og gråor-heggeskog. Nordboreal sone omfatter i hovedsak dalsidene 
rundt Gråvvatnet og Helgåvatna, og strekker seg opp til 400 m O.h. under Raudskreda. Sonen domineres av fattig 
til rik gran- og bjørkeskog, fattig myr og alpin røsslynghei, og har store vanndekte arealer. Innsjøvegetasjonen er 
bare undersøkt sør i Helgåvatnet, der kortskuddarter dominerer - som man kan vente i en oligotrof innsjø. 
Hoveddelen av nedbørfeltet ligger i lavalpin sone som bare er besøkt ved Gråvassfjellet. Objektet har uvanlig store 
arealer i mellomalpin sone, stort sett konsentrert til østre del. Også høgalpin sone har relativt stort areal. 
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Tidligere botaniske undersøkelser 

Ove Dahl (1912) har vært inn til Helgåvatnet. Han skriver (s.73): "Dalbunden syd for Helgaavatnet er meget 
myrlændt. Her saaes en og anden hendøende furu. I myrene fandtes her av litt sjeldnere planter Car ex rariflora 
[snipestarr] og Scheuchzeria palustris [sivblom] samt i et litet tjern nær Lillevatnets østside den paa disse kanter 
sjeldne Nymphaea alba [hvit nøkkerose]. Ellers er der i liene, særlig paa østsiden av Helgaavatnet, en meget frodig 
livegetation med høie bregner (hvoriblandt Aspidium montanum [fjellburkne]), græsarter og sedvanlige Hplanter som 
Geranium si/valieum [skogstorkenebb] etc. samt tildels en interessant Hieraeium-flora." 

Bjørn Sæther foretok en befaring i nederste del av vassdraget 24. august 1982, og beskriver kort vegetasjon og 
flora (Sæther 1982) i et notat som er supplert med kryssliste. Han angir funn av to regionale sjeldenheter, snau
nesle (Urtica dioiea ssp. sondenil) og brunrot (Serophularia nodosa). 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 25. august 1988, 18 persontimer. 

Befaringsrute. Fra Øvre Helgåga gård langs traktorvei over Heia til Helgåvatnets sørend. OP: Langs bekk et 
stykke opp i lia under Raudskreda, og retur langs Kvannlia og lia under Storhaugen. SH: Over sørenden av 
Helgåvatnet med båt, til fots opp på Gråvassfjellet, retur langs traktorveien. Befaringsruta framgår av figur 3.3. 

Registrert flora. Vi registrerte 188 arter karplanter (inkludert forekomst av hvit nøkkerose, opplyst av lokal 
kjentmann), Sæther oppgir (1982) 118 arter. I alt er 203 arter kjent fra nedbørfeltet, se tabell 3.5. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.6. Kvantitative vurderinger begren
ser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

En betydelig del av landskapet er beskrevet på bakgrunn av kikkertobservasjoner fra Gråvassfjellet. 

Fra øvre Helgåga gård over Heia (VP 29,60-61; 30,60). Lia nord for øvre Helgåga gård er bratt og kledt med 
tett granskog. Den er antakelig temmelig rik, ettersom grunnen ifølge Gustavson & lunøe (1976) er delvis kalk
førende. Storbregnegranskog ser ut til å dominere lia. Ei sørvestvendt ur like ovenfor gården, har varmekrevende 
arter som myske, brunrot, lund rapp, hengeaks og markjordbær, og busker av hegg. I denne delen av lia danner 
skogburkne, strutseving og skogsvinerot bestander, og i bergvegg fins skjørlok, lodnebregne, hestespreng, bergfrue 
og bergmjølke. 

Heia, landskapet mel/om Helgåga og den skogkledte lia i øst, består stort sett av koller med lynghei, ofte på 
svært grunnlendt mark, og mellomliggende, myrdekte søkk. Vegetasjonen på myrene (noe flatmyr, men mest bak
kemyr) preges som oftest av blåtopp, rome, duskull og bjønnskjegg, bunnsjiktet av torvmoser. langs fuktighets
gradienten varierer vegetasjonen fra flatmyr, over bakkemyr og fuktig lynghei, til tørr lynghei. De viktigste artene 
i lyngheia er røsslyng, fjellkrekling og heigråmose. 

Helgåvatnet-øvre Helgåvatnet med omgivelser (85 og 112 m o.h., VP 29,62; 30,63). Helgåvatnet har stort 
sett stein- og fjellstrand i sør. Ved innløpet i nord fins større sandbanker. Overvannsvegetasjon ble ikke obser
vert i sør, men her fins mye akvatisk vegetasjon - stort sett på finsandet bunn. Stivt og mykt brasmegras dekker 
store arealer. Krypsiv vokser helst spredt, men står tett nær utløpet. Vanlig er klovasshår, flotgras og stedvis heste
rumpe. langs bredden fant vi ryl/siv, fjel/tistel, dvergjamne, blåknapp m.tl. 

Dalbunnen sør og sørøst for Helgåvatnet domineres av myr og fuktig skog. Myrene er stort sett fattige til 
intermediære. De vanligste artene er flaskestarr, bjønnskjegg og duskull, i noen grad også blåtopp, bukkeblad 
og romeo Skogen domineres av granskogtyper, men her fins også temmelig mye gråor-heggeskog. Den vokser på 
de fuktigste stedene, spesielt i tilknytning til bekker. Tresjiktet domineres av gråor, med innslag av spredt bjørk 
og gran, mens hegg kan danne et svært tett busksjikt. Feltsjiktet er ofte uvanlig frodig, med dominerende arter 
i mosaikk. Dette gjelder spesielt skogburkne, strutseving, turt, mjødurt, strandrør, hvitbladtistel og sølvbunke. 
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Landskapet vest for Helgåga gir stort sett et mer karrig inntrykk. Vestafor/ovenfor elvas randskog dominerer myr, 
hei og fjell i dagen. Nær elva og Helgåvatnet ligger flere store myrtlater - forøvrig er myrene gjennomgående små. 
De er fattige, dominert av bjønnskjegg, flaskestarr og blåtopp; blant de vanlige artene er romeo Heia har røss
lyng, krekling og blokkebær som viktige arter. Den sørvestre delen av dette området danner et kupert platå som 
strekker seg helt til Gråvatnet. I forsenkningene fins utallige små tjern; en del av dem har flotgras, duskull og buk
keblad. I kanten av platået vokser noe småvokst bjørk. Nær Helgåvatnet fins enkelte partier med mer storvokst 
trevegetasjon. En rygg/kolle har eksempelvis åpen tresetning av gran, bjørk og furu, og et velutviklet busksjikt av 
einer. Feltsjiktet er sammensatt av de vanlige artene i heia. 

Helgåvatnets vestside, langs Gråvassfjellet, er bratt og har mye fjell i dagen. Rundt småkoller og i forsenkninger 
fins hei- og myrvegetasjon. Noe bjørkekratt inngår i friskJfuktig vegetasjon, og på skjermede steder fins lave trær. 
Nord for fjellmassivet blir lia gradvis mindre bratt, til den ved innløpet i nord danner en rolig myrhelling. Denne 
delen har en del bjørkeskog, noe mindre granskog, og mange små myrpartier. Skogen strekker seg usammen
hengende nordøstover til enden av innsjøen. Over skogen fins et lavvokst belte, trolig lyng hei, som flere steder 
bryter opp skogsonen. I overkant av Iynghei-beltet fins lysere, trolig engpregete partier, før vegetasjonsfritt berg 
gradvis overtar øvre del av lia. 

Nordøstsida har mye skog. I Sølvjodalen domineres den vekselvis av gran og bjørk. Oppunder skoggrensa (ca. 
400 m o.h.) vokser svært åpen bjørkeskog. Dalen har nederst en del myrdrag, og lengre nord, ved tilløpet fra 
øvre Helgåvatnet, fins større myrområder. Over skogen alternerer viereng med engpregete partier og rasmark. 
Nedre del av sida sør for Kvitneset skiller seg ut ved sitt golde preg. Her er gjennomgående mer bart fjell enn 
vegetasjonsdekke. I små bukter står bestander av gran. Det er et tydelig skille mellom dette grunnfjellspartiet og 
den rikere berggrunnen høyere oppe i dalsida. Overgangssonen har et langt, smalt vegetasjonsdekt urparti. Over 
denne fins bjørkeskog, som et smalt belte over Kvitnesfjellet, breiere mot sør - til det når innsjøens bredd i sør
øst. Mot sør overtar grana raskt som dominerende treslag. Fjellet over bjørkeskogen er engpreget. 

Lia under Raudskreda har i hovedsak tett granskog med stort innslag av bjørk. Lia er generelt svært frodig og 
domineres av kraftige skogburknebestander, stedvis med innslag aven del strutseving. Under bregnene vokser 
skogstjerneblom, hvitveis, gaukesyre, firblad og fjellfiol. Skogen har ofte et temmelig stort innslag av høgstauder 
som turt, tyrihjelm og mjødurt. Små høyder har gjerne småbregneskog hvor ofte smyle og tepperot inngår. På 
steder som har spesielt gunstig lokalklima, kan vegetasjonen tendere mot lågurt-type, med hengeaks, lundrapp, 
teiebær, taggbregne o.a. Langs bekkedrag dominerer gjerne bjørk, som oftest med en del gråor, silkeselje og 
rogn, og et feltsjikt med kvann, fjellsyre, gulsildre, svarttopp og fjellfrøstjerne. 
Øvre Helgåvatnet har en stor, velutviklet granbestand langs sin nordvestside. Ryggen mellom høyde 402 og 490 
lengre mot øst, er stort sett vegetasjonsdekt (lavalpin hei?). Også en langstrakt ur under Kjerkesteinfjellet har en 
del vegetasjon, mens fjellsida over ser ut til å ha mest bart fjell. Øvre del av elva mellom Helgåvatna har mye myr 
langs nordbredden, mens nedre del renner gjennom et større myrområde. 

Gråvatnet, litlevatnet og Gråvassfjellet (99 og 71 m O.h. VP 28,64; 28-29,63). Gråvatnet kantes av stein- og 
fjellstrender. Vi observerte ikke vannvegetasjon i innsjøen. Den er stort sett omgitt av fjell uten sammenhengende 
vegetasjonsdekke. Generelt ser vegetasjonen/floraen ut til å være svært fattig. Vestsida er spesielt gold. Den er 
bratt, med mange mer eller mindre markerte bekkekløfter. De vegetasjonsdekte feltene er gjerne dominert av Iyng
, gras- eller småbregnevegetasjon. På gunstige steder forekommer også svært lavvokst bjørk. Et lite parti i sør har 
tresetning, og ved utløpet fins noe gran og bjørk. Det nordvestre hjørnet har noe ur, og større vegetasjonsdekte 
flater. 

Østsida har store, slake partier i nord og sør, og atskillig mer vegetasjon. Her fins åpne bestander av småvokst 
bjørk, hvor også osp, silkeselje og rogn kan forekomme. I sør dekker lyngvegetasjon størst areal. Røsslyng og 
fjellkrekling ser ut til å dominere denne typen, stedvis fins også en del einer. Også engpreget vegetasjon er van
lig - dominert av gras og starr, trolig med blåtopp som viktigste grasart. Et flatt parti ved vannet har noe myr og 
fuktig hei. Trevegetasjonen i sør vokser på benker i fjellsida som i øvre del er svært bratt. Gråvasspollen, i 
nordenden av innsjøen, har åpen bjørkeskog med enkelte, spredte grantrær, og en del myr og hei. Over skogen 
fins noe ur og skrent, mens den øverste delen av dalsida stort sett har bart fjell. 

Litlevatnet ble observert fra Heia og Gråvassfjellet. Vestsida har mye fjell i dagen, i nedre del står imidlertid gran
skogen tett ned mot vannet. Den følger bredden til utløpet, og kanter elva ned til fjorden. Også i nordsida vok
ser en granbestand. Den strekker seg et stykke østover langs Helgåga. En del myrpartier fins i sør og øst. Inn
sjøen har steinstrender uten overvannsvegetasjon, og ei stor sandøyr ved innløpet. 
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Gråvassfjellet har tverrgående rygger som er lave og avrunda i nedre del, høye og skarpkanta i øvre del. Ryggene 
mangler eller har lite karplantevegetasjon; her vokser skorpelavsamfunn, eller fjellkrekling- og røsslyngdominert 
lynghei. De lave partiene mellom ryggene har eng, hei og myrdrag. Busker av bjørk vokser spredt i sør, hvor det 
også fins en del einer. Nær de to toppene kommer enkelte alpine arter inn, som rypebær, stivstarr, sauesvingel, 
rabbesiv, greplyng og en sjelden gang fjellpryd og fjelljamne. Også her er heia fjellkrekling-røsslyngdominert, men 
fjellkrekling har økt sin dekning på bekostning av røsslyng. Dessuten kommer blokkebær og rypebær inn som ko
dominanter. I engsamfunnet blir finnskjegg viktigere på høyere nivåer. I øvre del ble en del blåbær-smyle-skrub
bærhei observert. 

Myrdrag er vanlig også i høyden. Som i lavereliggende deler er de fattige- til interrnediære bakke- og flatrnyrer. 
I enkelte av forsenkningene fins småtjern som har lite vannvegetasjon, begrenset til noe flotgras (i det minste 
opp til 340 m o.h.) og brasmegras. Rikere vegetasjonstyper er sjeldne, men noe storbregnevegetasjon med inn
slag av høgstauder ble observert i en vestvendt skråning omtrent 410 m O.h. 

Vurdering av verneverdi 

Vassdraget utmerker seg som uvanlig kontrastrikt. De foretatte undersøkelsene i søndre del av vassdraget viser 
et temmelig høyt artstall. Ved en befaring bl.a. av områdene med kalkførende og basisk berggrunn antas vass
dragets artsantall å øke vesentlig. Vassdragets variasjonsrikdom er stor. Den vestre og nordre delen består av ut
vasket grunnfjell med uvanlig sparsomt vegetasjonsdekke, mens betydelige deler av det østre/nordøstre området 
har temmelig rike vegetasjonstyper som kan være svært frodige. Rene bjørkeskogtyper ser imidlertid ut til å være 
dårlig representert i den rikere delen av vassdraget. Helt i nordøst kommer også brenatur inn. Den store vertikal
utbredelsen, med relativt store arealer også i mellomalpin sone, vurderes som positivt for mangfold og representa
tivitet. De frodige vegetasjonsuttormingene i øst plasserer vassdraget over middels mht. produktivitet. Vannvege
tasjonen er såpass dårlig undersøkt, at den her ikke vurderes i vernesammenheng. 

Vassdraget kan så langt vår undersøkelse strekker, ikke framvise interessante plantegeografiske elementer utenom 
arten gran som her har utposter fra en sammenhengende utbredelse i det euro-sibirske barskogsbeltet. Sett i 
forhold til de øvrige Helgelandsobjektene, ligger vassdraget omkring middels mht. sjeldne arter (elleve av våre 
funn i Helgåvassdraget har vi ikke registrert i flere enn to av de undersøkte objektene) - dessuten fant Sæther 
(1982) to regionale sjeldenheter. Blant vegetasjonstypene utmerker granskogtypene og gråor-heggeskogen seg. 
Naturlig granskog ble forøvrig bare funnet i Flostrandvassdraget og velutviklet gråor-heggeskog ikke ble funnet i 
de øvrige befarte Nordlands-objektene. 

Med sin variasjonsrikdom antas vassdraget å ha betydelig regional representativitet. Det ligger imidlertid såpass 
langt inn for kystlinja at enkelte kystbundne plantesamfunn mangler. Vassdraget er blant de mest uberørte blant 
de undersøkte Nordlands-objektene. Det antas å ha stor betydning både for vitenskapelige og undervisningsmes
sige formål. Stikkord i denne sammenheng er referanseverdi, suksesjon, variasjonsrikdom, uberørthet, og relativt 
god tilgjengelighet. På grunn av objektets brenatur og forekomster av løsavleiringer regnes vernekriteriet "prosesser 
i nåtid" som relevant ved vår vurdering. Vi har også tillagt vassdragets størrelse positiv verdi. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi (****) 

Kilder 

Dahl, O. 1912. Botaniske undersøkelser i Helgeland I. - Vidensk.-Selsk. Kristiania Skr. Mat.-naturv. Kl. 
1911,6: 1-221. 

Gustavson, M. & Lunøe, S. 1976. Berggrunnsgeologisk kart Svartisen - J 15. Målestokk 1:100 000. -
Norg. geol. Unders. (Preliminær utg.) 

Sæther, B. 1982. Helgåvassdraget, Rana kommune, befaring 24.8.82. - S. 33-34 i fag rapport til 
Fylkesmannen i Nordland. (Upubl. underlagsmateriale til Samlet Plan-rapport.) 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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Tabell 3.5 Planteliste for Helgåga 

VP4 - Arter notert under vår befaring 25. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn), 4 -
sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 
Opplyst av lokalkjent, dessuten nevnt av Dahl (1911). 

S82 - Kryssliste fra Sæther (1982). 

VP4 S82 

Karsporeplanter 
Athyrium distentifolium Fjellburkne 4 
Athyrium filix-femina Skog burkne 8 X 
B/echnum spicant Bjønnkam 8 X 
Cryptogramma crispa Hestespreng 4 
Cystopteris fragi/is Skjørlok 2 
Diphasium a/pinum Fjelljamne 2 
Dryopteris expansa Sauetelg 8 X 
Dryopteris filix-mas Ormetelg 6 X 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 
Equisetum fluviati/e Elvesnelle 4 X 
Equisetum sy/vaticum Skogsnelle 8 X 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 8 X 
Huperiza se/ago Lusegras 6 X 
Isoetes /acustris Stivt brasmegras 8 
/soetes setacea Mykt brasmegras 2 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 X 
Lycopodium c/avatum Myk kråkefot X 
Matteuccia struthiopteris Strutseving 6 X 
Po/ypodium vulgare Sisselrot 2 
Po/ystichum /onchitis Taggbregne 4 
Se/aginella se/aginoides Dvergjamne 4 
The/ypteris /imbosperma Smørtelg 2 
Thelypteris phegopteris Hengeving 8 X 
Woodsia ilvensis Lodnebregne 2 

Bartrær 
Juniperus communis Einer 8 X 
Picea abies Gran 8 X 
Pinus sy/vestris Furu 4 X 

Enfrøbladete 
Agrostis canina Hundekvein 6 
Agrostis capillaris Engkvein 8 X 
Agrostis mertensii Fjellkvein X 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 X 
Calamagrostis purpurea Skogrørkvein 8 X 
Carex bigelowii Stivstarr 6 X 
Carex brunnescens Seterstarr 4 
Carex canescens Gråstarr 6 
Carex echinata Stjernestarr 8 X 
Carex lasiocarpa Trådstarr 4 
Carex lim osa Dystarr X 
Carex magellanica Frynsestarr 4 X 
Carex nigra Slåttestarr 6 X 
Carex pallescens Bleikstarr 4 
Carex pauciflora Sveltstarr 8 X 
Carex pilulifera Bråtestarr 4 
Carex rostrata Flaskestarr 8 
Carex vagina ta Slirestarr 4 
Dactylis glomerata Hundegras X 
Dactylorhiza maculata Flekkmarihand 4 X 
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VP4 S82 

Oeschampsia a/pina Fjellbunke 2 
Oeschampsia cespitosa Sølvbunke 8 
Oeschampsia fJexuosa Smyle 8 X 
Eriophorum angustifolium Duskull 8 X 
Eriophorum scheuchzeri Snøull 2 
Eriophorum vaginatum Torvull 8 X 
Festuca ovina Sauesvingel 6 
Festuca rubra Rødsvingel 6 
Festuca vivipara Geitsvingel 8 X 
Juneus articu/atus Ryllsiv 4 
Juncus bufonius Padde siv 4 
Juncus bu/bosus Krypsiv 4 
Juncus filiformis Trådsiv 8 X 
Juncus trifidus Rabbesiv 8 X 
Listera cordata Småtveblad 2 
Luzu/a mu/tiflora Engfrytle 6 X 
Luzu/a pi/osa HårfryUe 6 X 
Luzu/a spicata Aksfrytle 2 
Melica nutans Hengeaks 6 
Milium effusum Myskegras 4 X 
Molinia caeru/ea Blåtopp 8 X 
Nardus stricta Finnskjegg 6 X 
Narthecium ossifragum Rome 8 X 
Paris quadrifolia Firblad 4 
Pha/aris arundinacea Strandrør 6 X 
Ph/eum a/pinum Fjelltimotei 4 
Ph/eum pratense Timotei X 
Poa a/pigena Seterrapp 4 
Poa a/pina Fjellrapp 4 
Poa annua Tunrapp 4 X 
Poa nemoralis Lundrapp 4 X 
Po/ygonatum verticillatum Kranskonvall 4 X 
Roegneria canina Hundekveke 4 
Scheuchzeria pa/ustris Sivblom 2 
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 X 
Sparganium angustifolium Flotgras 8 
Sparganium hyperboreum Fjellpiggknopp X 

Tofrøbladete 
Achillea millefo/ium Ryllik 4 X 
Achillea ptarmica Nyseryllik X 
Aconitum septentriona/e Tyrihjelm 6 X 
A/chemilla a/pina Fjellmarikåpe 6 
A/chemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 6 X 
A/nus incana Gråor 6 X 
Andromeda polifolia Hvitlyng 8 X 
Anemone nemorosa Hvitveis 4 
Angelica archangelica Kvann 4 
Angelica sy/vestris Sløke 8 X 
Arctostaphy/os a/pinus Rypebær 8 X 
Bartsia a/pina Svarttopp 4 
Betu/a nana Dvergbjørk 8 X 
Betu/a pubescens Vanlig bjørk 8 X 
Callitriche hamu/ata Klovasshår 2 
Calluna vu/garis Røsslyng 8 X 
Ca/tha pa/ustris Soleihov 6 X 
Campanu/a /atifo/ia Storklokke X 
Campanu/a rotundifolia Blåklokke 8 X 
Cerastium fontanum Vanlig arve 4 X 
Cicerbita a/pina Turt 8 X 
Circaea a/pina Trollurt X 
Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 8 X 
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VP4 S82 

Cornus sueeiea Skrubbær 8 X 
Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 6 X 
Diapensia lapponiea Fjellpryd 2 
Drosera ang/iea Smalsoldogg 8 X 
Drosera rotundifo/ia Rundsoldogg 6 X 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 X 
Epi/obium alsinifolium Kildemjølke 4 
Epilobium angustifolium Geitrams 6 X 
Epilobium collinum Bergmjølke 2 
Epilobium montanum Krattmjølke 2 X 
Epilobium pa/ustre Myrmjølke X 
Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 6 
Fi/ipendu/a u/maria Mjødurt 6 X 
Fragaria vesca Markjordbær 2 
Galeopsis tetrahit Kvassdå 4 X 
Ga/ium borea/e Hvitmjølke 4 X 
Ga/ium odoratum Myske 2 
Ga/ium pa/ustre Myrmaure X 
Geranium sy/vaticum Skog storkenebb 6 X 
Geum riva/e Enghumleblom 6 X 
Gnapha/ium norvegieum Setergråurt 4 
Gnapha/ium supinum Dverggråurt 2 
Hieraeium a/pinum Fjellsveve 4 
Hieraeium umbellatum Skjerm sveve 4 
Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 6 
Hippuris vu/garis Hesterumpe 2 X 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg 4 
Leontodon autumna/is Følblom 6 X 
Linnaea borealis Linnea 4 
Loiseleuria procumbens Greplyng 6 X 
Lotus cornicu/atus Tiriltunge 4 X 
Melampyrum pratense Stormarimjelle 6 X 
Melampyrum sy/vaticum Småmarimjelle 6 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad 8 X 
Nymphaea a/ba Hvit nøkkerose • 
Orthilia seeunda Nikkevintergrønn X 
Oxalis acetosella Gaukesyre 6 X 
Oxyeoecus microcarpus Småtranebær 8 
Oxyria digyna Fjellsyre 4 X 
Parnassia palustris Jåblom 4 
Pinguieu/a vu/garis Tettegras 6 
Po/ygonum viviparum Harerug 6 X 
Populus tremu/a Osp 6 X 
Poten tilla crantzii Flekkmure 2 
Potentilla erecta Tepperot 8 
Potentilla palustris Myrhatt 8 X 
Prunus padus Hegg 6 X 
Pyro/a minor Perlevintergrønn X 
Ranuneu/us aeris Engsoleie 6 X 
Ranuncu/us repens Krypsoleie 4 X 
Ranunculus reptans Evjesoleie 4 X 
Rhinanthus minar Småengkall 6 X 
Rubus chamaemorus Molte 8 X 
Rubus idaeus Bringebær 4 X 
Rubus saxatilis Teiebær 8 X 
Rumex acetosa Engsyre 6 X 
Rumex acetasella Småsyre 4 
Rumex longifolius Høymol X 
Sagina procumbens Tunarve 4 
Sagina saginoides Seterarve 2 
Sa/ix caprea Selje 4 X 
Sa/ix coaetanea Silkeselje 6 
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VP4 S82 

Sa/ix g/auca Sølwier 6 X 
Salix hastata Bleikvier 4 
Sa/ix herbacea Musøre 6 
Salix /apponum Lappvier 6 X 
Salix nigricans Svartvier 6 
Saussurea a/pina Fjelltistel 6 
Saxifraga aizoides Gulsildre 4 X 
Saxifraga coty/edon Bergfrue 2 
Saxifraga stellaris Sijemesildre 6 
Scrophu/aria nodosa Brunrot 2 X 
Sedum rosea Rosenrot 4 
Silene dioica Rød jonsokblom 4 X 
Silene rupestris Småsmelle 2 
So/idago virgaurea Gullris 8 X 
Sorbus aucuparia Rogn 8 X 
Stachys sylvatica Skogsvinerot 2 
Stellaria media Vassarv X 
Stellaria nemorum Skogstjemeblom 8 X 
Succisa pratensis Blåknapp 6 X 
T araxacum vulgare Vanlig løvetann 6 
Thalictrum a/pinum Fjellfrøstjeme 4 
Trientalis europaea Skogstjeme 8 X 
Trifo/ium repens Hvitkløver 4 X 
T ussilago farfara Hestehov 4 X 
Urtica dioica Stornesle 4 X 
Vaccinium myrtilfus Blåbær 8 X 
Vaccinium u/iginosum Blokkebær 8 X 
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 6 X 
Valeriana sambucifolia Vendelrot 8 X 
Veronica officinalis Legeveronika 4 X 
Vicia cracca Fuglevikke 6 
Viola biffora Fjellfiol 4 
Viola palustris Myrfiol 8 
Viola riviniana Skogfiol 4 

Tabell 3.6 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort seil Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasionsty~e Sone Forekomst 

A3 Rø sslyng-blokkebærskog M+NB lite observert (trolig mer langs Helgåga og Helgåvatna) 
A4 Blåbærskog M+NB samme (vanlig ifølge Sæther 1982) 
AS Småbregneskog M+NB vanlig 
Cl Storbregneskog M+NB vanlig, stedvis dominerende 
C2 Høgstaudeskog M+NB vanlig i sørøst 
C3 Gråor -hegge skog MB spredt ved Helgåvatnets S-ende 
FO Fattig rasmarkvegetasjon NB+LA spredt 
Gl Kalkfattig fukteng M+NB spredt, små areal 
K Fattigmyr M+NB vanlig 
L Intermediærmyr MB fragmenter 
03 Overvannsvegetasjon NB+LA spredt, sparsom 
P Akvatisk vegetasjon M+NB+LA velutviklet S i Helgåvatnet 
Rl Greplyng-moserabb NB+LA små areal på Gråljellet 
Sl Alpin røsslynghei (M)NB+LA svært vanlig 
S2 Vierhei NB+LA usikker utbredelse 
S3b Blåbær -skrubbærhei NB+LA små areal på Gråfjellet 
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148 GJERVALElVA 

Vassdragsnr. : 
Kommuner: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

159.21Z 
Rødøy, Rana 
1927 IV Sjona, 1928 IIIMelfjorden 
42a Nordlands kystalpine region, kysten Alstahaug-Gildeskål; 
36b Nordland, Troms og Lapplands høyfjellsregion 
Mellomboreal-høgalpin 
0-1267 m o.h. 

Objektet er ikke befart i Verneplan IV-sammenheng, men vurderes på grunnlag av litteratur-studier. 

Områdebeskrivelse 

Bergersen (1988) har gitt en oversiktelig beskrivelse av geografi, geologi, klima og kulturpåvirkning. 

Tidligere botaniske undersøkelser • sammendrag 

Rofstad (1984) har besøkt nedre del av vassdraget (opp til vestenden av Gjervalvatnet) i samband med Samlet 
Plan. Han beskriver vegetasjon og flora som relativt fattig. Nedre del har velutviklet bjørkeskog, stort sett en 
mosaikk av blåbær- og småbregne-skrubbær-type. Stedvis fins rikere typer med høgstaudepreg (bl.a. med 
strutseving og turt). Myr dekker små areal og er gjennomgående relativt fattige. Fra utløpet er nevnt strand
engvegetasjon. Rofstad kommenterer ikke vannvegetasjonen. Befaringen omfattet ikke alpin sone. Rapporten 
inneholder ei planteliste på 110 arter. 

Ola Skifte besøkte to lokaliteter i området (øst for Gjervalvatn og ved utløpet av Gjervalelva) med helikopter i juli 
1987 (Skifte 1988), og beskriver floraen som relativt fattig. Hans planteliste inneholder 95 arter. 

Vurdering av verneverdi 

Flora og vegetasjon er trolig temmelig fattig. I den ellers fattige berggrunnen fins et par bånd av løsere bergarter 
(glimmerskifer/-gneis) med forekomst både i lavland og fjell. Vassdraget har stor vertikal utstrekning, med 
velutviklete havstrandsamfunn og brenatur i høyfjellet. Dette er forhold som sannsynliggjør atskillig større mangfold 
enn det som er kjent i dag. Sjeldne arter eller vegetasjonstyper er til nå ikke observert i nedbørfeltet. Muligens 
danner strandengene ved Gjervalelvas utløp et unntak, ettersom velutviklete strandenger ifølge Rofstad (1984) er 
sjeldne i Rødøy/Lurøy-området. 

Produktiviten er trolig gjennomgående lav, med lokale unntak i rike skogstyper. Den store vertikalutstrekningen, med 
gradienten fjordbunn - høyfjell, trekker objektets verdi mht. representativitet opp; dets antatt sparsomme forekomst 
av rikere vegetasjonstyper trekker verdien ned. Objektet er nærmest uberørt, og har derfor verdi som 
referansevassdrag. Det er vanskelig tilgjengelig og har følgelig liten verdi som undervisningsobjekt. 

Den botaniske litteraturen er svært sparsom - kun mindre deler av objektet er undersøkt av botanikere. Våre 
vurderinger bygger derfor i stor utstrekning også på geologisk litteratur, og vår kjennskap til flora og vegetasjon 
i nabovassdragene (objekt 145-147). 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 
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Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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149 STRAUMDALSELVA 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

156.5Z 
Rødøy 
1928 IIIMelfjorden 
42a Nordlands kystalpine region, kysten Alstahaug-Gildeskål; 
36b Nordland, Troms og Lapplands høyfjel/sregion 
Mel/omboreal-mel/omalpin 
0-905 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert vest for Svartisen, i Rødøy kommune nord i Helgeland, med utløp til Innerkista innerst i 
Værangfjorden. 

GeologI. Ifølge Gjel/e et al. (1985) består størstedelen av området av tungtforvitrende granitter og gneiser av 
prekambrisk alder. Nokså langt sør i Sørdalen går et berggrunnsskille, og helt sør i dalen fins glimmerskifer og 
litt marmor. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med mild vinter og sval sommer. Årsnedbøren er høy ,og ligg
er normalt mellom 2000 og 3000 mm. Julitemperaturen er normalt 12-14°C i hoveddelen av nedbørfeltet, litt lavere 
i øst og sørøst, muligens litt høyere ved Kista. Januartemperaturen ligger normalt mel/om O og -2°C i størstedelen 
av nedbørfeltet. 

Kulturpåvirkning. Vassdraget framstår som lite kulturpåvirket. Veien Straumshaugen-Straumdal gård krysser 
Østerdalselva, følger sørsida av dalen og krysser Sørdalselva. Riksvei 17 er ifølge gårdbrukeren planlagt ført · 
gjennom nedre del av vassdraget langs nåværende veitrase, med tunnelgjennomslag i vestsida av Straumdals
tinden. Ei kraftlinje følger Sørdalen, krysser Østerdalen ved Møl/husbekken og passerer over Kjettskardet. Straum
dal gård ligger der Sørdalen møter Østerdalen. Vest for gården fins en del dyrka mark. Østerdalselva preges her 
lokalt av et siloutslipp. Et par hytter ligger ved vassdragets utløp. I dalen opp mot Skredvatnet står en eldre gran
planting. Et lite granplantefelt fins lengre øst, og ifølge gårdbrukeren er det relativt nylig plantet et felt med gran 
i Sørdalen. Straumdal gård holder stor- og småfe som beiter i nedbørfeltet. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektets størrelse ligger i underkant av middelet blant de undersøkte vass
dragene på Helgeland. Vassdraget deler seg ved Straumdal, i Østerdalselva og Sørdalselva. Østerdalselva som 
har størst vannføring, drenerer i hovedsak mot VNV. Den får tilsig fra flere bekker sørvest i Østerdalen, og møter 
Møl/husbekken lengre vest. Sørdalselva renner stort sett mot nord, har en innsjø (325 m o.h.) og mange små 
vannforekomster opp til ca. 750 m O.h. Til Østerdalselva hører tre innsjøer og mange store og små tjern. Inn
sjøene ligger al/e nord for Østerdalselva; øvre og nedre Møl/evatnet (hhv. 277 og 229 m o.h.) drenerer til Møl/
husbekken, mens Skredvatnet (514 m o.h.) renner ut i hovedløpet ved Straumdal. Vannstrengene er lange i dette 
vassdraget, og har relativt stor vannføring. 

Landskapet har størst relieffkontraster i øst og nord, atskillig mindre i øvre del av Sørdalen hvor fjel/formene er 
ganske rolige. Flere av fjel/ene har tindetopografi, som Kjettinden og Straumdalstinden (hhv. 690 og 905 m o.h.). 
Østerdalen er vid og kupert med mange tjern og små vannforekomster. Østerdalselva renner i sørvest gjennom 
en forsenkning, og passerer et gjel ved inngangen til dalen. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mel/omboreal, nordboreal, lavalpin og mel/om alpin sone, men mel/om
boreal sone omfatter trolig bare de strandnære områdene rundt Kista-Innerkista (noe hei og bjørkeskog ved øster
dalselvas utløp). Muligens kan den strekke seg opp langs dalbunnen inn til Straumdal gård. Nordboreal sone 
omfatter følgelig den alt vesentlige delen av nedbørfeltet under skoggrensa (300-400 m o.h.). Den domineres av 
bjørkeskog og myr, og har mye lavalpin vegetasjon. Skogen er ofte fattig, dominert av smyle og skrubbær, van
lige er også litt rikere småbregne- og sølvbunkedominerte typer. Høgstaudeskog er ganske vanlig i Østerdalen, 
og tenderer stedvis mot høgstaudetype. Myrene veksler mellom fattig og intermediær flat- og bakkemyr. De største 
myrarealene fins i øst. Vannvegetasjonen er artsfattig og ofte sparsom. Lavalpine plantesamfunn er mest utbredt 
i dalpartiet mellom Straumdal gård og Østerdalen. Størstedelen av vassdraget ligger i lavalpin sone - bare små 
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arealer i mellom alpin sone. De alpine soner ble ikke besøkt. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Vi har ikke funnet opplysninger om tidligere botaniske undersøkelser i tilknytning til objektet. 

Undersøkelsen 1988 

BefaringstIdsrom. 22. august 1988, 12 persontimer. 

Befaringsrute. Med bil langs veien Kista-Straumdal gård. Fulgt sti langs sørsida av Østerdalselva til bekken fra 
Anderslivatnet. OP: Opp til Anderslivatnet, langs nordsida av Østerdalen til ca. VP 345 896, retur gjennom midtre 
del av dalen nord for Huntertjørna, langs samme sti tilbake. SH: Videre langs Østerdalselva til elvedelet, opp til 
tjern nord for delet, langs Østerdalselva tilbake til Straumdal gård. Befaringsruta framgår av figur 3.4. 

Registrert flora. Vi registrerte 165 arter karplanter, ~. tabell 3.7. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.8. Kvantitative vurderinger begren
ser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. 

Vegetaslonsbeskrlvelse 

Nedre del, vest for Straumdal gård (VP 29-30,90). Store deler av den flate dalbunnen er dyrket opp eller kraftig 
beitet. Bjørkeskogen er her mer storvokst enn i vassdraget forøvrig, og ser ut til å være av småbregne- og 
storbregnetype i lia, grasdominert i og nær dalbunnen. Det trange og temmelig bratte partiet ned mot elveutløpet 
har trolig mest småbregneskog og beitepreget skog med grasdominans. Koller og rygger har lyngvegetasjon, ofte 
med åpen tresetning eller heij uten trær. 

Det relativt trange partiet øst for Straumdal gård (VP 31-32, 89-90). Østerdalselva renner ganske rolig i øvre 
del av dette avsnittet, og omgis stort sett av myr. Ned mot samløpet med Møllhusbekken bratner elveløpet til før 
det igjen passerer et myrparti og rolig flyter vestover forbi Staumdal gård. Ved gården fins lite vannvegetasjon, bare 
flaskestarr ble observert. Elvekantvegetasjonen langs kulturmarka preges av kulturbetingete arter og fuktengarter, 
bl.a. sumphaukeskjegg, hvitbladtistel, sølvbunke, mjødurt, kvassdå og krypsoleie; dessuten fins noe svartvier. Langs 
elvebreddene hett øst fins også noe overvannsvegetasjon - av flaskestarr, bukkeblad, myrhatt og elvesnelle. Her 
ble kantartene skogrørkvein, sølvbunke og svartvier notert. 

I vest, langs elvas sørside, er det mye fjell i dagen. Her veksler små rygger med små, smale forsenkninger i 
dalens lengderetning. På de fleste av disse ryggenelkollene er vegetasjonen fattig, preget av fjellkrekling, stivstarr 
og rypebær, stedvis også blåtopp og molte. På en åpen bergrygg like øst for Straumdal gård fins bergflater med 
konsentrasjon av mer næringskrevende arter. Her vokser bl.a. flekkmure, harerug, fjelttistel, dvergjamne, fjellfrø
stjerne og bjønnbrodd - i tuer på fuktige bergflater. 

Forsenkningene har myrvegetasjon hvor torvull, duskull, blåtopp og rome dominerer, ofte inngår stjernestarr. 
Tørrere, mer tueprega partier har dvergbjørk, røsslyng, skrubbær, fjellkrekling, torvull, molte og blokkebær. Større 
myrpartier fins som nevnt langs elva, og i dalsida lengre øst. Vanligst er bakkernyrer, men også flatrnyrer fore
kommer. Flatrnyrene har den fattigste vegetasjonen, og domineres helst av torvull, duskull og sveltstarr, langs elva 
stedvis også av bjønnskjegg. Bakkernyrene er ofte dominert av duskull, rome og blåtopp, stedvis stjernestarr. 
Myrene består stort sett av fastrnatter, men flatrnyrene kan ha en del tuer med lyngarter, molte og skrubbær. Ved 
en knaus med tydelig næringsrikt berg nær Straumdal gård (jf. beskrivelse foran), fins fragmenter av rikmyr, med 
svarttopp, gulstarr, jåblom, blåknapp, dvergjamne, fjellfrøstjerne, bjønnbrodd o.a. 

Skogen i dalbunnen er stort sett svært åpen og lawokst, av lyngdominert og smyle-skrubbærdominert type .. 
Bjønnkam utgjør ofte et fast innslag, spesielt i overgangen myr/skog. Torvmoser har stedvis høy dekning langs 
elva. Skogen i dalsidene er noe mer sluttet og ofte mer høyreist. Liene sør for Østerdalselva har i tillegg til de 
forannevnte typene også en del småbregne-, storbregne- og sølvbunke-smyleskog, og en del myrlendte partier. 
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Figur 3.4 N 
149. Straumdalselva. Befaringsrute 22. august 1988. 

Kartblad: 1928 IIIMelfjorden. 

1 km 



I øst fins enkelte mindre partier av fuktskog, med sølv-, lapp- og svartvier, soleihov, stjernestarr, skogsnelle, myr
hatt, myrfiol o.a. Rikere typer forekommer like øst for Straumdal gård og i en bekkedal under Innerfjellet. Her fins 
små forekomster av høgstaudeskog, med bl.a. strutseving, tyrihjelm, turt, myskegras, hvitbladtistel og setergråurt. 
Noe gråor ble observert i disse områdene. 

Nordsida av dalen har mye ur, mest i øst hvor urene for en stor del er uten tresetning. Bjørkeskogen i vest har 
en del osp og silkeselje, og noe rogn. Den veksler mellom smyle-skrubbær- og lyngdominert type, og småbregne
og storbregneskog. Tørre, steinete skogpartier kan ha mye heigråmose. 

I sør har Innerfjellets nordside store partier med fjell i dagen rett over bjørkeskogen. Her består vegetasjonsdekket 
av matter med heigråmose og lyngsamfunn hvor fjellkrekling ser ut til å dominere, og rypebær, røsslyng og blokke
bær trolig er viktige innslag. 

Østerdalen (VP 32-34,89). Østerdalen avgrenses mot det foregående avsnittet aven innsnevring i dalen, hvor 
elva passerer ei smal kløft. Elveleiet har her svært lite fall, og elva flyter rolig gjennom et myrlendt terreng på 
begge sider av kløfta. Denne elvestrekningen har spredte forekomster av flaskestarr og elvesnelle. Langs elva står 
svartvierkratt og fuktengpreget vegetasjon dominert av sølvbunke og skogrørkvein. Generelt fins det en del fukt
engpregete partier langs bekkeløpene i Østerdalen. De domineres av sølvbunke og blåtopp, og har bl.a. 
hundekvein, blåknapp, vendelrot og myrhatt. På grusøyrer ble fjellsyre, stjernesildre og myrfrytle observert. Vann
forekomstene er oligotrofe og ser ut til å ha lite vannvegetasjon. I Anderslivatnet ble noe stivt brasmegras notert, 
og i tjernet sønnafor (ca. 210 m o.h.) vokser brasmegras og flotgras. Ellers forekommer flotgras i smådammer i 
myrene. 

Myrområdene dekker store arealer av dalbunnen. I motsetning til i foregående avsnitt, har Østerdalen mest flatmyr -
bakkemyr dekker relativt små arealer. Flatmyrene er oftest intermediære, med fast- og mykmatter som vanligste 

strukturer. Enkelte av myrområdene oppviser stor kompleksitet og klarhet. med hele gradienten tue-Iøsbunn (og 
smådammer) representert. Bakkernyrene har ofte tydelige strengstrukturer. På fastmatter dominerer helst sveltstarr 
og duskull, i sørvest også bjønnskjegg. Mykmattene domineres av flaskestarr og slåttestarr, stedvis inngår noe 
strengstarr. På løsbunn og ved dammer vokser dystarr og i sjeldne tilfeller sivblom. Tuene domineres av molte, 
bærlyngarter og fjellkrekling, forøvrig forekommer noe snipestarr og dvergbjørk. 

Dalbunnen har temmelig lite bjørkeskog. Mange av kollene mangler tresjikt og domineres av lyngarter, skrubbær 
og blåtopp. Skogen er som oftest best utviklet langs skråninger. "Dalbunnskogen" domineres stort sett av smyle
skrubbær- og småbregnevegetasjon, ofte med en god del bjønnkam og blåtopp. I lia nedenfor "21 O-tjernet" vokser 
frodig storbregnevegetasjon i fossil ur. Tresjiktet er svært åpent, med bjørk, en del rogn og noe silkeselje. Øverst 
i lia kantes bekken av gråor. Feltsjiktet har flere arter som forekommer i høgstaudevegetasjon, bl.a. skogsvinerot. 
Typen er utbredt langs nordsida av Østerdalen og er nærmere beskrevet nedenfor. 

Sørsida av Straumdalstinden er bratt, med lite til ingen vegetasjon. Under den nakne fjellsida fins et smalt belte 
med bjørkeskog. Skogen vokser i ur, den er åpen og sterkt raspreget, dominert av storbregnevegetasjon (med 
spredte høgstauder). Mindre arealer har småbregne- og smyle-skrubbærskog. Sammen med skogburkne vokser 
mye turt, geitrams og gullris. Denne sørvendte lia har her og der forekomst av litt varmekjære arter som hegg 
(spredte busker), bringebær, lundrapp, hengeaks og skogfiol. De fuktigste partiene har innslag av blåtopp, skogrør
kvein og strandrør. Nord for Anderslivatnet forekommer også bjørkeskog med litt krevende arter som taggbregne, 
lundrapp, skogfiol, teiebær og tiriltunge. Skogen er her ellers dominert av smyle, og har stort innslag av einer, fuk
tigere partier får inn blåtopp og skrubbær. 

I øst og sør er liene slakere og med større skogdekte arealer. I sørvest er bjørkeskogen relativt storvokst. Her 
veksler engpreget skog med smyle-skrubbær-, små- og storbregneskog. Smyle går igjen som dominant i de fleste 
vegetasjonstypene. 

Vurdering av verneverdi 

Vassdraget er blant de mest artsfattige i vår undersøkelse, og har relativt få og for en stor del trivielle plantesam
funn. Et par sørvendte lokaliteter har rikere vegetasjon, og lia under Nordfjellet har trolig litt rikere skogstyper. Et 
lavalpint parti sør i Sørdalen med gode grunnforhold (til dels kalkførende berggrunn), antas å å gi betingelser for 
mer næringskrevende vegetasjon. Sett under ett vurderes mangfoldet å ligge under middels. De undersøkte 
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områdene framstår stedvis som uvanlig karrige; mindre partier skiller seg ut ved sin frodighet. Det ble (som i 
Sneisvassdraget) observert uvanlig få sjeldne arter. Vannvegetasjonen gir inntrykk av å være triviell og jevnt over 
moderat til dårlig utviklet. 

Vassdragets verdi mht. regional representativitet svekkes av mangel på rikere vegetasjonstyper, i noen grad også 
av mangel på enkelte kystbundne typer og antatt liten forekomst av mellomalpin vegetasjon. Likevel vurderes den 
å ligge i overkant av middels, pga. registrert og forventet forekomst av rikere vegetasjon på gunstige lokaliteter 
i nordboreal og lavalpin sone. En stor del av det befarte området virker uberørt av kultur - bortsett fra 
husdyrbeiting. Når objektet ikke er gitt høyeste verdi mht. uberørthet, skyldes det hovedsakelig usikkerhet om 
virkningene ved framføring av kystriksveien gjennom nedre del av vassdraget. Det har verdi som referansevass
drag. Vår vurdering av den vitenskapelig/pedagogisk verdien som under middels, er basert på vassdragets util
gjengelighet; det kan nåes med rutebåt, men anløpene er relativt sjeldne. Etter tilknytning til kystriksveien vil 
verdien øke markant. 

Vassdraget grenser til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark slik den er avgrenset i verneplanutkastet av 1982 
(Fylkesmannen i Nordland 1982). I arbeidet med den endelige avgrensingen har fylkesmannen nå foreslått at 
Østerdalen innlemmes i nasjonalparken (Fylkesmannen i Nordland 1989). Som en utvidelse av parken ansees 
objektet å ha langt større betydning enn det som framkommer ved vår isolerte bedømming. 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 

Kilder 

Gjelle, S., Gustavson, M., Ovale, H. & Skauli, H. 1985. Berggrunnsgeologisk kart Melfjord 1928 Ill, 1 :50.000.- Norg. 
geol. Unders. (Foreløpig utg.) 

Fylkesmannen i Nordland 1982. Saltfjellet-Svartisen. Utkast til verneplan. - Fylkesmannen i Nordland, Bodø. 105 
s. 

Fylkesmannen i Nordland 1989. Gjennomføring av vern i Saltfjell-Svartisområdet. - Fylkesmannen i Nordland, 
Bodø. 67 s. 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.7 Planteliste for Straumdalselva 

Arter notert under vår befaring 22. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn), 
4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

Karsporeplanter 
Athyrium distentifolium Fjellburkne 4 Karsporeplanter 
Athyrium filix-femina Skogburkne 8 Juniperus communis Einer 
Blechnum spicant Bjønnkam 8 Picea abies Gran 
Dryopteris expansa Sauetelg 8 Pinus sylvestris Furu 
Dryopteris filix-mas Ormetelg 4 
Equisetum arvense Åkersnelle 4 Enfrøbladete 
Equisetum fluviatile Elvesnelle 6 Agrostis canina Hundekvein 
Equisetum sylvaticum Skogsnelle 6 Agrostis capillaris Engkvein 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 8 Alopecurus geniculatus Knereverumpe 
Huperiza selago Lusegras 6 Anthoxanthum odoratum Gulaks 
Isoetes lacustris Stivt brasmegras 8 Calamagrostis purpurea Skogrørkvein 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 Carex bigelowii Stivstarr 
Lycopodium clavafum Myk kråkefot 4 Carex brunneseens Seterstarr 
Matteuccia struthiopteris Strutseving 2 Carex canescens Gråstarr 
Polystichum lonchitis Taggbregne 2 Carex chordorrhiza Streng starr 
Selaginella selaginoides Dvergjamne 2 Carex echinata Stjerne starr 
Thelypteris phegopteris Hengeving 8 Carex flava Gulstarr 
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Carex /asiocarpa Trådstarr 4 Epi/obium a/sinitolium Kildemjølke 4 
Carex /imosa Dystarr 6 Epilobium angustito/ium Geitrams 6 
Carex magellaniea Frynsestarr 6 Epi/obium montanum Krattmjølke 2 
Carex nigra Slåttestarr 8 Epi/obium pa/ustre Myrmjølke 2 
Carex pauciflora Sveltstarr 8 Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 6 
Carex pi/ulifera Bråtestarr 2 Filipendu/a u/maria Mjødurt 6 
Carex rariflora Snipestarr 2 Fragaria vesea Markjordbær 2 
Carex rostrata Flaskestarr 8 Ga/eopsis tetrahit Kvassdå 2 
Carex vagina ta Slirestarr 6 Galium pa/ustre Myrmaure 2 
Dacty/orhiza macu/ata Flekkmarihand 6 Geranium sy/vaticum Skogstorkenebb 2 
Deschampsia cespitosa Sølvbunke 8 Geum riva/e Enghumleblom 4 
Deschampsia flexuosa Smyle 8 Gnapha/ium norvegicum Setergråurt 4 
Eriophorum angustitolium Duskull 8 Hieracium prenanthoidea Xsveve 2 
Eriophorum vaginatum Torvull 8 Hieracium sy/vaticum Skogsveve 4 
Festuca ovina Sauesvingel 4 Hieracium umbellatum Skjerm sveve 4 
Festuca rubra Rødsvingel 4 Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 6 
Festuca vivipara Geitsvingel 8 Leontodon autumnalis Følblom 6 
Juneus a/pinoarticu/atus Skogsiv 6 Unnaea borealis Linnea 6 
Juneus articu/atus Ryllsiv 2 Loise/euria procumbens Greplyng 4 
Juneus big/umis Tvillingsiv 2 Lotus cornicu/atus Tiriltunge 4 
Juneus bufonius Padde siv 4 Me/ampyrum pratense Stormarimjelle 6 
Juneus filitormis Trådsiv 8 Me/ampyrum sy/vaticum Småmarimjelle 2 
Juneus tritidus Rabbesiv 8 Menyanthes frito/iata Bukkeblad 8 
Luzu/a mu/tiflora Engfrytle 6 Orthilia secunda Nikkevintergrønn 4 
Luzu/a pi/osa Hårfrylle 6 Oxalis acetosella Gaukesyre 6 
Luzu/a spicata Aksfrytle 4 Oxycoccus microearpus Småtranebær 6 
Luzu/a sudetiea Myrfrytle 2 Oxyria digyna Fjellsyre 2 
Meliea nutans Hengeaks 6 Parnassia pa/ustris Jåblom 2 
Milium effusum Myskegras 4 Pinguicu/a vu/garis Tettegras 6 
Molinia eaeru/ea Blåtopp 8 Po/ygonum viviparum Harerug 8 
Nardus strieta Finnskjegg 8 Popu/us tremu/a Osp 4 
Narthecium ossifragum Rome 8 Potenti/la crantzii Flekkmure 2 
Pha/aris arundinacea Strandrør 4 Potentilla erecta Tepperot 8 
Ph/eum a/pinum Fjelltimotei 6 Potentilla pa/ustris Myrhatt 8 
Poa annua Tunrapp 4 Prunus padus Hegg 4 
Poa nemoralis Lundrapp 6 Ranuncu/us acris Engsoleie 6 
Scheuchzeria pa/ustris Sivblom 2 Ranuncu/us repens Krypsoleie 4 
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 Rhinanthus minor Småengkall 6 
Sparganium angustitolium Flotgras 8 Rubus chamaemorus Molte 8 
Tofie/dia pusilla Bjønnbrodd 2 Rubus idaeus Bringebær 4 

Rubus saxati/is Teiebær 6 
Tofrøbladete Rumex acetosa Engsyre 6 
Achillea millefolium Ryllik 4 Rumex acetosella Småsyre 2 
Aconitum septentriona/e Tyrihjelm 6 Rumex /ongito/ius Høymol 2 
A/chemilla a/pina Fjellmarikåpe 6 Sagina procumbens Tunarve 4 
A/chemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 6 Sa/ix coaetanea Silkeselje X 
Alnus ineana Gråor 6 Sa/ix g/auea Sølwier 8 
Andromeda polifolia Hvitlyng 8 Sa/ix herbacea Musøre 4 
Ange/iea sy/vestris Sløke 6 Sa/ix /apponum Lappvier 6 
Arctostaphy/os a/pinus Rypebær 8 Salix nigricans Svartvier 8 
Bartsia a/pina Svarttopp 4 Saussurea a/pina Fjelltistel 4 
Betu/a nana Dvergbjørk 8 Saxifraga aizoides Gulsildre 2 
Betu/a pubescens Vanlig bjørk 8 Saxifraga stellaris Sljemesildre 4 
Calluna vu/garis Røsslyng 8 Sedum rosea Rosenrot 4 
Ca/tha pa/ustris Soleihov 8 Solidago virgaurea Gullris 8 
Campanu/a rotundifolia Blåklokke 8 Sorbus aucuparia Rogn 8 
Cerastium fontanum Vanlig arve 4 Stachys sy/vatica Skogsvinerot 2 
Cicerbita a/pina Turt 6 Stella ria nemorum Skogsljerneblom 6 
Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 6 Succisa pratensis Blåknapp 6 
Cornus suecica Skrubbær 8 Taraxacum vu/gare Vanlig løvetann 6 
Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 4 Thalictrum a/pinum Fjellfrøstjeme 2 
Drosera angliea Smalsoldogg 8 Trientalis europaea Skogsljeme 6 
Drosera rotundifolia Rundsoldogg 6 Trifo/ium repens Hvitkløver 4 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 Vaccinium myrtillus Blåbær 8 
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Vaccinium uliginosum 
Vaccinium vitis-idaea 
Valeriana sambucifolia 
Veronica officinalis 

Blokkebær 
Tyttebær 
Vendelrot 
Legeveronika 

Tabell 3.8 Registrerte plantesamfunn 

8 
6 
6 
4 

Vicia cracca 
Viola palusfris 
Viola riviniana 

Fuglevikke 
Myrfiol 
Skogfiol 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasjonstype 

A3 Røsslyng-blokkebærbjørkeskog 
A3 Gråmosebjørkeskog 
A4b Smyle-skrubbærbjørkeskog 
AS · Småbregnebjørkeskog 
ASG Sølvbunke-smylebjørkeskog 
C 1 Storbregnebjørkeskog 
C2a Høgstaudebjørkeskog 
C2b Lågurtbjørkeskog 
E2 Fattig vierbjørkeskog 
G 1 Kalkfattig fukteng 
K Fattigmyr 
L Intermediærmyr 
M Rikmyr 
03 Elvesnelle-starrsump 
p Akvatisk vegetasjon 
R1c Krekling-gråmoserabb 
S Fjellkreklinghei 
S3b Blåbær-skrubbærhei 
S4 Flekkmure-harerugeng 

Sone 

M+NB 
NB 
M+NB 
M+NB 
M+NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB+LA 
NB+LA 
NB+LA 
NB 

99 

Forekomst 

vanlig på koller i dalbunnen 
spredt i ur 
svært vanlig 
vanlig 
vanlig 
spredt (stedvis vanlig) 
sjelden, små areal 
sjelden, S-vendte lier i ø 
sjelden 
små areal 
vanlig til svært vanlig 
spredt til vanlig, små areal 
fragment ved Straumdal 
spredt, dårlig utviklet 
i flere vannforekomster 
vanlig i nordboreal sone 
vanlig i nordboreal sone 
vanlig i ø, i nordboreal sone 
fragment ved Straumdal 

4 
8 
4 



150 REIPÅGA 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

160.43Z 
Meløy 
1928 I Glomfjord, 1928 IV Meløy 
42a Nordlands kystalpine region, kysten Alstahaug-Gildeskål 
Mellomboreal-høgalpin 
0-1021 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert nord for Ørnes i Meløy kommune, og renner ut i Gåsværfjorden ved Reipå. 

Geologi. Ifølge Lunøe (1974) og Gustavson (1985) består berggrunnen i store deler av nedbørfeHet av meta
sedimenter; bare i liten grad av prekambriske bergarter. Vanligst er glimmerskifer/gneis (spesielt feltspatrike typer), 
dessuten fins en del marmorførende bånd. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og svært humid, med sval sommer og mild vinter. Området er imidlertid noe 
mindre nedbørrikt enn det som er vanlig for de befarte Helgelandsobjektene. Normalt ligger årsnedbøren rundt 1500 
mm. Hoveddelen av vassdraget har en normal julitemperatur på 12-14°C, mens de indre, høyereliggende områd
ene ligger noe lavere, 10-12°C. Januartemperaturen ligger normalt mellom O og -2°C. 

Kulturpåvirkning. Store deler av vassdraget sterkt kulturpreget. Ved utløpet ligger bebyggelsen konsentrert 
(Reipå). Spredt i hele nedre (vestre) del, t.o.m. Markavatnet, fins gårder og annen bebyggelse. Gårdene ligger 
langs nordsida av Markavatnet, her er også en del hyttebebyggelse. Bare tre hytter ligger langs sørsida av 
innsjøen, som er uten vei. Nedre del av vassdraget, vest for Markavatnet, har mange veier. Fra bebyggelsen fører 
en traktorvei inn til østenden av Markavatnet. En betydelig del av myrområdene i nedre del er grøftet og oppdyrket. 
Vegetasjonen i den befarte delen er sterkt beitepåvirket. Flere granplantefelt ble observert. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Vassdragetligger i størrelse noe under middelet for de undersøkte objektene 
på Helgeland. Hovedvannstrengen er ugreina, og drenerer mot vest. Det største tilsiget kommer nordfra og møter 
Reipåga nær utløpet. Markavatnet (26 m o.h.) dominerer vassdraget; lengre øst ligger det atskillig mindre Svart
vatnet (94 m o.h.). 

Vestre del av nedbørfeltet danner ei slette, omgitt av tindepregete fjellformasjoner. Mot øst hever terrenget seg 
opp mot Galtskardtinden (1021 m o.h.). Ved foten av denne ligger Svartvatnet som en botnsjø. 

Vassdraget omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal, lav-, mellom- og høgalpin sone. Mellombore
al sone omfatter dalbunnen og Markavatnet, med kulturmark og myr som dominerende elementer. I nordboreal 
sone vokser bjørkeskog. Bjørkebeltet strekker seg gjennomgående opp til 350-400 m O.h. Den øvrige delen av ned
børfeltet ligger stort sett i lavalpin sone. Mellomalpin sone fins rundt toppene, og høgalpin sone er trolig begren
set til toppen av de to høyeste tindene. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Vi har ikke funnet opplysninger om tidligere botaniske undersøkelser i tilknytning til objektet. 

Undersøkelsen 1988 

BefaringstIdsrom. 20. august 1988, 3 persontimer. 

Befaringsrute. Med bil strekningen Øde-Solvang-Reipå-Solvang-Marka-Reipå; til fots langs traktorveien fra gårdene 
ved Marka og ned til Markavatnet. Befaringsruta framgår av figur 3.5. 
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Figur 3.5 N 
150. Reipåga. Befaringsrute 20. august 1988. 

Kartblad: 1928 I Glomfjord, 1928 IV Meløy. 

1 km 
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Registrert flora. Kryssliste ikke ført. 

Registrerte plantesamfunn. Datagrunnlag utilstrekkelig. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Nedstrøms Markavatnet. Reipåga renner rolig gjennom myr og kulturmark. Dette området har også noe spredt 
bjørkeskog og lynghei. Langs elva fins stedvis kantvegetasjon av bjørk og vier. De gjenværende myrområdene har 
fattig- til intermediær vegetasjon, og er ofte ganske sterkt tuet. Her vokser bjønnskjegg, røsslyng, fjellkrekling og 
en del romeo Dalsidene har mye fjell i dagen. Vegetasjonen veksler mellom bjørkeskog og engpregete partier. 

Markavatnet. Innsjøen har stort sett steinstrender, i øst en temmelig stor sandstrand. Lite vannvegetasjon ble 
observert. Nordsida er slakt hellende med mye beitemark, fuktige sig og åpen bjørkeskog, foruten noe plantet gran. 
Sigene kan stedvis være rike, bl.a. med gulsildre og dvergjamne. Skogen er trolig overveiende av stor- og 
småbregnetype. Sør for innsjøen er terrenget svært bratt med åpen bjørkeskog og rasmark. Også her fins noe 
plantet gran. Bjørkeskogen har stort innslag av silkeselje. 

Vurdering av verneverdi 

Objektet er såpass sterk preget av kulturinngrep at det er gitt lav prioritet. Den overflatiske befaringa gjør det 
vanskelig å bedømme mangfold, men berggrunnsforholdene tyder på at mangfoldet i nordboreal og de alpine soner 
kan ligge noe over middels. Vegetasjonen i mellomboreal sone bedømmes som triviell. Det fins flere vassdrag med 
betydelige forekomster av kalkholdig fjell i nærheten, bl.a. Skauvollvassdraget. Objektets flora og vegetasjon antas 
derfor ikke å være uvanlig for området. 

Objektet er lite egnet som referansevassdrag, og dets verdi som forsknings- og undervisningsobjekt antas å ligge 
under middelet. Her vurderes lett tilgjengelighet til de lavereliggende deler positivt, mens kulturinngrepene trekker 
verdien ned. Vi har valgt ikke å vurdere objektet mht. regional representativitet - til det anser vi datagrunnlaget 
å være for svakt. 

Konklusjon: Antatt liten verneverdi (*) 

Kilder 

Gustavson, M. 1985. Glomfjord, foreløpig berggrunnsgeologisk kart 1928 I, 1 :50 000. - Norg. geol. Unders. 
Lunøe, S. 1974. Berggrunnsgeologisk kart Meløy - J 14. Målestokk 1:100000. - Norg. geol. Unders. (Preliminær 

utg.) 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell de 
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151 SKAUVOLLELVA 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

160.7Z 
Gildeskål 
1928 I Glomfjord, 1929 Il Gildeskål 
42a Nordlands kystalpine region, kysten Alstahaug-Gildeskål; 
36b Nordland, Troms og Lapplands høyfjellsregion 
Mellomboreal-høgalpin 
0-1068 m o.h, 

Vassdraget er lokalisert 35 km sør for Bodø, i Gildeskål kommune, og drenerer til Skauvollbukta i Sørfjorden. 

Geologi. Ifølge Gustavson (1985) er geologien i området svært komplisert. Berggrunnen består aven mengde 
smale bånd med forskjellige bergarter, slort sett meta-sedimenter, De viktigste er glimmerskifer av forskjellig slag, 
og marmor - altså lettforvitrende bergarter som gir grunnlag for en rik flora. Høyder og rygger har gjerne hardere, 
fattigere bergarter, Den bratte sida ned for Hestdalen har en del urpartier. Objektet har flere grotteforekomster.1 
nedre del av Skauvolldalen og ved Skauvollelvas utløp fins en del løsavsetninger. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med mild vinter og sval sommer. Normal årsnedbør ligger 
mellom 1500 og 2000 mm. Ved Sundsfjord ntldbørstasjon (i drift 1961-84), et par kilometer fra vassdraget, faller 
det årlig 1850 mm, mest om høsten og i de første vintermånedene. Julitemperaturen er normalt 10-12°C i 
søndre/øvre del, 12-14°C i den nordre/nedre, mens januartemperaturen normalt ligger mellom O og -2°C i 
størstedelen av nedbørfeltet. 

Kulturpåvirkning. Vassdraget framstår som lite kulturpåvirket. I nord passerer riksveiene 17 og 838, den siste 
ved utløpet. Fra riksvei 17 strekker veien til Nordbergneset seg gjennom den nordligste delen av Skauvolldalen. 
Langs nedre del av Skauvollelva går en kjerrevei. Den beskjedne bebyggelsen er konsentrert til utløpet og et tjern 
ved riksvei 17, hvor det drives jordbruk; forøvrig fins noen ganske få hytter. Ei kraftlinje skrår gjennom nedbør
feltet, fra Kvannstigvegen til sør for Hestdalsfjellet. Vegetasjonen bærer ofte preg av et visst beitetrykk. Vassdraget 
har betydning som rekreasjonsområde, bl.a. for turgåere og fjellsportutøvere (under vår befaring var f.eks. en fransk 
klatreekspedisjon på besøk i et grotteområde vest for Skauvollelva). Vi fant bare ubetydelige spor etter hogst i ned
børfeltet. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Vassdraget ligger i størrelse rundt middelet for de undersøkte objektene på 
Helgeland. Det drenerer mot NNØ, men halvannen til to kilometer fra havet forlater elva Skauvolldalen og dreier 
vestover. Øvre del av vassdraget er greinet og omfatter et titalls innsjøer og mange til dels svært små vannfore
komster. Høyest ligger Krokvatnet, 482 m o.h., som er en av de større innsjøene, lavest en liten innsjø i nord, 159 
m O.h. Elvestrengen er relativt lang, ikke minst sett i forhold til objektets størrelse, og den har temmelig stor vann
føring. Innslaget av lettforvitrende kalkfjell har ført til at elver og bekker stedvis har gravd seg underjordiske løp. 

Landskapet er svært særpreget, med mange skarpe folder og rygger. Objektet er smalt, men dette vil ofte mas
keres i felt pga. alle foldene. Hoveddalføret er orientert nesten parallelt med kystlinja og danner en temmelig trang 
dal som vider seg ut i den nordlige delen der den faller ned til ca. 150 m O.h. I sør (rundt kote 400) går dalen 
over i et relativt flatt, småkupert landskap. Relieffkontrastene varierer fra små i nord til svært store i sør hvor Tverr
fjellet og Kvittinden rager opp til hhv. 1049 og 1068 m O.h. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal, lavalpin og mellomalpin sone, de to høy
este toppene når trolig også opp i høgalpin sone. Mellomboreal sone har kulturmark og bjørkeskog, men er ikke 
inventert. Nordboreal sone domineres i øst av bjørkeskog som ofte er temmelig rik. I øvre del av sonen gjør også 
lavalpine plantesamfunn seg gjeldende. øst for Skauvollelva er skogen gjerne svært åpen der den fins, men trolig 
domineres denne siden av fjellheityper og fjell i dagen. Sonen mangler stort sett større myrer, selv om landskap
et stedvis kan være preget aven mengde små myrpartier. Størstedelen av vassdraget ligger i lava lp in sone, men 
de alpine soner er ikke befart. Lavalpin vegetasjon er bare inventert der vi har funnet den i nordboreal sone. 
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Tidligere botaniske undersøkelser 

Vi har ikke funnet opplysninger om tidligere botaniske undersøkelser i tilknytning til objektet. Alm (1984) har gitt 
en grundig beskrivelse av flora og vegetasjon i sørøstre del av nabovassdraget i øst, Sundsfjordvassdraget. Han 
har hovedsakelig undersøkt områder i alpin sone. 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 21. august 1988, 16 persontimer. 

Befaringsrute. Fra riksvei 17 sørover langs østsida av Skauvollelva til nordre del aven større innsjø sør for 
Hestdalen; retur gjennom Hestdalen. Befaringsruta framgår av figur 3.6. 

Registrert flora. Vi observerte 205 arter karplanter, se tabell 3.9. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.10. Kvantitative vurderinger begren
ser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. Generelt er vegetasjon ytterst mosaikkpreget og dermed 
vanskelig å klassifisere etter Fremstad & Elven (1987). Feltarbeidet foregikk under dårlige værforhold med tidvis 
svært liten sikt. Det begrenset våre muligheter til å skaffe oversikt over landskap og vegetasjon. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Skauvollelvas østside (tilnærmet rettlinjet marsjrute fra va 606 310 til va 593 268). Den vesle innsjøen ved 
riksvei 17 omgis for en stor del av kulturmark. Den kantes av elvesnelle- og flaskestarrbelter. 

I nordre del av dalen veksler vegetasjonen hovedsakelig mellom åpen, engpreget bjørkeskog, rike engsamfunn, 
og fattigere koller med lyngdominert vegetasjon. Bjørkeskogen varierer stort sett langs de vanlige gradientene, dvs. 
først og fremst etter variasjon i fuktighetsforholdene. Berggrunnen er imidlertid stort sett så rik at skogen nesten 
alltid har innslag av krevende arter; i blåbær-skrubbærdominert skog fant vi f.eks. svarttopp, bakkesøte, hvitkurle, 
jåblom, flekkmure og fjellfrøstjerne. 

Blant skogstypene dominerer høgstaude/lågurtskog; forøvrig fins ganske mye småbregneskog, noe blåbær
skrubbær- og storbregnedominert skog, og små areal med fjellkrekling-bærlyngdominert skog på oppstikkende koller. 
Til høgstaude/lågurttypen regnes også beitepregete typer som er gras- (helst sølvbunke) og skogstorke
nebbdominert. De vanligste høgstaudene er skogstorkenebb, tyrihjelm, turt, ballblom og mjødurt. I de fuktigste 
delene av bjørkeskogen kan kildevegetasjon forekomme, med mjødurt, skavgras, gulstarr, fjelltistel og gulsildre. 

Bjørkeskogen langs vestsida av elva virker gjennomgående fattigere enn østsidas skogvegetasjon, dessuten ser 
åpent fjell ut til å forekomme oftere. 

Skogløse koller av morenemateriale har som oftest relativt fattig vegetasjon, ettersom de i liten grad påvirkes av 
næringsrikt sigevann. Stort selt domineres de av bærlyngarter og fjellkrekling, ofte med innslag av fjellplanter som 
rabbesiv, aksfrytle, fjellsmelle og rypebær. Der kollene påvirkes mer direkte av næringsrik grunn, kommer grønn
burkne, reinrose, rødflangre, rynkevier og bergveronika til. 

Helt nord i dalen fins noe rik kultureng i overgangssonen mot bjørkeskogen, delvis i tilknytning til åpent berg. 
Typen er tilsynelatende vekselfuktig, og den er svært artsrik. Her fins dvergsnelle, dunhavre, grønnkurle, hvitkurle, 
snøsøte og klokkevintergrønn - alle arter som ellers er sjeldne i den inventerte delen av vassdraget. 

Sørover (og høyere opp) i dalen blir bjørkeskogen mer lavvokst og åpen. Etterhvert gjør småmyrer, større og 
mindre tjern, og åpent fjell seg mer gjeldende i landskapsbildet. Terrenget har stedvis et eiendommelig preg, med 
lave, men skarpt avsatte, parallelle bergrygger som ofte skilles av fattig til intermediær myrvegetasjon. Ved et par 
tilfeller kom vi over lokaliteter hvor den ene ryggen hadde rik vegetasjon, den andre fattig, og myra mellom dem 
hadde temmelig rike sig. 

104 



Figur 3.6 N 
151. Skauvollelva. Befaringsrute 21. august 1988. 

Kartblad: 1928 I Glomfjord. 

1 km 

105 



De fattige kollene domineres av fjellkrekling og bærlyngarter, mens de rike har reinrose, rynkevier, rødsildre, 
grønnburkne, taggbregne o.a. Myrdragene er ofte dominert av bjønnskjegg, duskull og blåtopp. De rike dragene 
kan inneholde sotstarr, trillingsiv, gulsildre og skogsiv. 

Skauvollelva ble undersøkt på et par lokaliteter, men vannvegetasjon ble ikke observert. Under fjellsida mot 
Hestdalen (Va 595 274) ligger en liten Chara-sjø, totalt dominert av kransalgen Chara globularis. Tjernet har lite 
kantvegetasjon, i nord noe blåtopp og duskull, i sør et lite myrparti med blankstarr, fjellsnelle, skogsiv, slåttestarr 
og tuer med bl.a. fjellfrøstjerne og rynkevier. 

Hestdalen (tilnærmet rettlinjet marsjrute fra va 596 267 til va 609 308). Ved foten av dalen ligger en smal, 
lang innsjø, og flere mindre vannforekomster. Innsjøen har i nord store bestander av kransalgen Nitella cf. flexilis, 
dessuten små- og rusttjønnaks, og mindre belter med elvesnelle. Et smalt tjern i vest har bestander av flaskestarr. 
I vannkanten og tilgrensende myr vokser strengstarr og blåknapp. 

Hestdalen er svært smal. I søndre del veksler parallelle fattige og rike bergrygger. Om lag en kilometer nord for 
innsjøen forsvinner den rike berggrunnen, og de krevende artene mister fotfestet. Den fattige delen av dalen nord 
til vannskillet preges av myrpartier og enkelte småtjern (stort sett ikke kartfestet). Sør for vannskillet er dalen skog
løs, men i sida under Hestdalsfjellet står bestander av bjørk opp til ca. 440 m O.h. Fjellryggene har hovedsakelig 
samme vegetasjon som de tilsvarende i Skauvolldalen, dog kommer flere alpine arter inn, som greplyng, fjellpryd 
og rypebær. Myrene har stort sett intermediær vegetasjon, og er ofte dominert av bjønnskjegg, duskull og blåtopp. 
I de fuktigste partiene vokser en del flaskestarr, elvesnelle, bukkeblad og myrhatt. Lia under Hestdalsfjellet har mer 
engpreget vegetasjon, ofte dominert av sølvbunke og skogstorkenebb, stedvis med litt bjørk. 

Rundt vannskillet, snaut 500 m O.h., er vegetasjonen temmelig fattig, dominert av fattigrabber og mindre, inter
mediære myrdrag. Her fins også noe snøleiepreget vegetasjon, med musøre, dverggråurt, stivstarr o.a. I enkelte 
søkk dominerer fjellburkne. 

Nord for vannskillet er dalen ganske bratt. Vestsida blir etterhvert svært lav og dalen antar til slutt mer karakter 
aven brei hyllelfold i sida under Hestdalsfjellet. Bjørkeskogen går opp til ca. 400 m O.h. Den er relativt storvokst, 
med et feltsjikt som veksler mellom storbregne- og sølvbunkevegetasjon. Der bekken fra vannskillet forlater dalen, 
kommer noe høgstaudebjørkeskog inn, med tyrihjelm, myskegras, turt o.a. En del av dalen har en uthogd gate 
i skogen. Helt i nord, ved kote 300, fins ei litt større bjønnskjeggmyr (ikke kartfestet). 

Vurdering av verneverdi 

Vassdraget utmerker seg med store kontraster og skarpe overganger mellom fattige og rike vegetasjonstyper, og 
stor variasjon av plantesamfunn. Verken alpin sone (som utgjør størstedelen av vassdraget) eller mellomboreal 
sone ble befart; likevel hører vassdraget med blant våre mest artsrike objekter. Det ligger også over gjennomsnittet 
mht. produktivitetlfrodighet, men mangler de overdådige storbregne- og høgstaudeutformingene som fins i en del 
av de øvrige objektene - til det er trolig beitetrykket for stort. 

Vassdraget ligger noe under middelet mht. sjeldne arter blant de befarte objektene i Helgelandsregionen, men ve
getasjonen er såpass spesiell at vi likevel vurderer det relativt høyt mht. sjeldenhet. Viktige faktorer for vår vur
dering er Chara-sjø-forekomsten, innslag av fjellplanter på lave nivåer, og de skarpe kontrastene mellom fattige 
og rike vegetasjonstyper. Chara-sjøer er vanlig på øyene langs kysten, men har få registreringer inne i landet. Vi 
er usikre på hvor representativt objektet er for vassdrag som berøres av de mange kalkforekomstene i søndre del 
av Nordland. Nedbørfeltet mangler større områder med sammenhengende myr. Basert på stor variasjonsrikdom 
og vertikal utstrekning, antar vi likevel at vassdraget har middels eller større verdi mht. regional representativitet. 

Vassdraget er blant de mest uberørte av objektene som inngår i vår undersøkelse. Det antas å ha stor 
vitenskapelig og pedagogisk verdi. For vitenskapelig bruk regnes uberørthet og variasjonsrikdom som viktige 
faktorer, og vi antar at det er verdifullt som referanseområde. Det burde også være velegnet for studier av nær
ingsgradienter. De brå overgangene fra næringsrik til -fattig vegetasjon og variasjonen i plantesamfunn, 
demonstrerer plantenes avhengighet av berggrunnen. Uberørthet og relativt god tilgjengelighet er også faktorer som 
gjør vassdraget uvanlig velegnet som undervisningsobjekt. Bortsett fra den vesle Chara-sjøen, er vannvegeta
sjonen såpass dårlig undersøkt at vi her avstår fra å vurdere den i vernesammenheng. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi ( .. U) 
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Kilder 

Alm, T. 1984. Flora og vegetasjon i den øverste del av Sundsfjordvassdraget i Gildeskål og ved Arstadvatn i 
Beiarn, Nordland. - Tromsø Mus., 67 s. (Upubl. intern rapport.) 

Gustavson, M. 1985. Glomfjord, foreløpig berggrunnsgeologisk kart 1928 I, 1 :50.000. - Norg. geol. Unders. 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.9 Planteliste for Skauvollelva 

Arter notert under vår befaring 21. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn), 
4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

Karsporeplanter Carex limosa Dystarr 4 
Asp/enium viride Grønnburkne 6 Carex magel/anica Frynsestarr 4 
Athyrium distentifo/ium Fjellburkne 8 Carex nigra Slåtte starr 8 
Athyrium fiJix-femina Skog burkne 8 Carex norvegica Fjellstarr 6 
B/echnum spicant Bjønnkam 4 Carex pauciflora Sveltstarr 2 
Cryptogramma crispa Hestespreng 2 Carex rariflora Snipestarr 2 
Cystopteris tragilis Skjørlok 6 Carex rostrata Flaskestarr 8 
Oryopteris expansa Sauetelg 8 Carex rupestris Bergstarr 2 
Oryopteris ti/ix-mas Ormetelg 8 Carex saxati/is Blankstarr 6 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 Carex vagina ta Slirestarr 8 
Equisetum fluviatile Elvesnelle 6 Coe/og/ossum viride Grønnkurle 4 
Equisetum hyema/e Skavgras 4 Oacty/orhiza macu/ata Flekkmarihand 2 
Equisetum pa/ustre Myrsnelle 4 Oeschampsia cespitosa Sølvbunke 8 
Equisetum pratense Engsnelle 6 Oeschampsia flexuosa Smyle 3 
Equisetum scirpoides Dvergsnelle 4 Epipactis atrorubens Rødflangre 2 
Equisetum sy/vaticum Skogsnelle 6 Eriophorum angustifo/ium Duskull 8 
Equisetum variegatum Fjellsnelle 6 Eriophorum vaginatum Torvull 8 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 8 Festuca rubra Rødsvingel 8 
Huperiza se/ago Lusegras 6 Festuca vivipara Geitsvingel 8 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 Hieroch/oe odorata Marigras 2 
Po/ystichum lonchitis Taggbregne 8 Juneus a/pinoarticu/atus Skogsiv 6 
Selaginella selaginoides Dvergjamne 6 Juncus filiform is Trådsiv 8 
The/ypteris phegopteris Hengeving 8 Juncus trifidus Rabbesiv 8 

Juncus trig/umis Trillingsiv 6 
Bartrær Leucorchis a/bida Kvitkurle 2 
Juniperus communis Einer 8 Luzula multit/ora Engfrytle 8 
Picea abies Gran 2 Luzu/a pi/osa Hårfrytle 6 

Luzu/a spicata Aksfrytle 6 
Enfrøbladete Luzula sudetica Myrfrytle 6 
Agrostis canina Hundekvein 6 Me/ica nutans Hengeaks 4 
Agrostis capillaris Engkvein 8 Milium effusum Myskegras 2 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 Mo/inia caerulea Blåtopp 8 
Avenula pubescens Dunhavre 2 Nardus stricta Finnskjegg 8 
Calamagrostis purpurea Skogrørkvein 6 Paris quadrifo/ia Firblad 2 
Carex adelostoma Tranestarr 6 Ph/eum alpinum Fjelltimotei 8 
Carex atrata Svartstarr 6 Poa a/pigena Seterrapp 4 
Carex atrofusca Sotstarr 4 Poa a/pina Fjellrapp 8 
Carex bige/owii Stivstarr 6 Poa annua Tunrapp 6 
Carex brunnescens Seterstarr 4 Poa g/auca Blårapp 4 
Carex canescens Gråstarr 4 Poa nemoralis Lundrapp 6 
Carex capillaris Hårstarr 6 Potamogeton a/pinus Rusttjønnaks 2 
Carex chordorrhiza Strengstarr 4 Potamogeton berchto/dii Småtjønnaks 2 
Carex echinata Stjernestarr 2 Roegneria canina Hundekveke 4 
Carex flava Gulstarr 6 Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 
Carex juncella Stolpestarr 6 T ofie/dia pusilla Bjønnbrodd 6 
Carex /achenalii Rypestarr 4 Trisetum spicatum Svartaks 6 
Carex /asiocarpa Trådstarr 2 
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Tofrøbladete Pedicu/aris sceptrum-carolinum Kongsspir 6 
Achillea millefolium Ryllik 6 Pinguicu/a vu/garis Tettegras 6 
Aconitum septentriona/e Tyrihjelm 8 Po/ygonum viviparum Harerug 8 
Actaea spicata Trollbær 2 Popu/us tremu/a Osp 4 
A/chemilla a/pina Fjellmarikåpe 8 Potentilla crantzii Flekkmure 8 
A/chemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 8 Potentilla erecta Tepperot 6 
Andromeda po/ifo/ia Hvitlyng 6 Potentilla pa/us/ris Myrhatt 6 
Ange/ica sy/ves/ris Sløke 6 Prunella vu/garis Blåkoll 2 
Antennaria dioica Katlelot 6 Pyro/a media Klokkevintergrø nn 2 
Arabis a/pina Fjellskrinneblom 4 Pyro/a minor Perlevintergrønn 4 
Arc/ostaphy/os a/pinus Rypebær 8 Pyro/a rotundifo/ia Legevintergrønn 4 
Astraga/us alpinus Setermjelt 6 Ranuncu/us acris Engsoleie 8 
Bartsia a/pina Svarttopp 8 Rhinanthus minor Srnåengkall 6 
Betu/a pubescens Vanlig bjørk 8 Rubus chamaemorus Molte 6 
Cal/una vulgaris Røsslyng 8 Rubus saxatilis Teiebær 8 
Caltha pa/ustris Soleihov 6 Rumex acetosa Engsyre 6 
Campanu/a rotundifo/ia Blåklokke 8 Sagina procumbens Tunarve 4 
Cardamine nymanii Polarkarse 2 Sa/ix caprea Selje 4 
Cerastium a/pinum Fjellarve 4 Salix g/auca Sølvvier 8 
Cerastium cerastoides Brearve 2 Sa/ix hasta/a Bleikvier 6 
Cerastium fontanum Vanlig arve 6 Salix herbacea Musøre 8 
Cicerbita alpina Turt 8 Salix /anata Ullvier 6 
Circaea alpina Trollurt 4 Salix /apponum Lappvier X 
Cirsium helenioides Hvitbladtistel 6 Salix nigricans Svartvier 6 
Carnus suecica Skrubbær 8 Salix phylicifolia Grønnvier X 
Diapensia /apponica Fjell pryd 4 Salix reticu/ata Rynkevier 8 
Drosera ang/ica Smalsoldogg 6 Saussurea a/pina Fjelltistel 8 
Drosera rotundifo/ia Rundsoldogg 4 Saxifraga aizoides Gulsildre 8 
Oryas octopeta/a Reinrose 8 Saxifraga cernua Knoppsildre 4 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 Saxifraga oppositifo/ia Rødsildre 8 
Epi/obium a/sinifolium Kildemjølke 6 Saxifraga rivu/aris Bekkesildre 2 
Ep/Jobium angustifolium Geitrams 4 Saxifraga stellaris Stjernesildre 6 
Epilobium homemannii Setermjølke 6 Saxifraga tenuis Grannsildre 2 
Epi/obium /actif/orum Hvitmjølke 2 Sedum rosea Rosenrot 6 
Erigeron borealis Fjellbakkestjerne 4 Sibba/dia procumbens T relingerurt 4 
Euphrasia frigida Fjelløyentrø st 8 Si/ene acaulis Fjellsmelle 6 
Filipendula u/maria Mjødurt 6 Si/ene dioica Rød jonsokblom 4 
Galium boreale Hvitmaure 8 So/idago virgaurea Gullris 8 
Gentiana niva/is Snøsøte 2 Sorbus aucuparia Rogn 6 
Gentianel/a campestris Bakkesøte 4 Stellaria nemorum Skogstjerne blom 8 
Geranium sy/vaticum Skogstorkenebb 4 Succisa pratensis Blåknapp 4 
Geum riva/e Enghumleblom 8 T araxacum vu/gare Vanlig løvetann 8 
Gnaphalium norvegicum Setergråurt 6 Tha/ictrum a/pinum Fjelllrøstjerne 8 
Gnaphalium supinum Dverggråurt 8 Trientalis europaea Skogstjerne 8 
Hieracium a/pinum Fjellsveve 8 Trifo/ium repens Hvitkløver 4 
Hieracium umbellatum Skjermsveve 4 Tro/lius europaeus Ballblom 6 
Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 8 Tussilago farfara Hestehov 4 
Leontodon autumnalis Følblom 8 Vaccinium myrtillus Blåbær 8 
Linnaea borea/is Linnea 4 Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 
Loiseleuria procumbens Greplyng 6 Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 6 
Lotus comiculatus Tiriltunge 6 Valeriana sambucifo/ia Vendelrot 6 
Melampyrum pratense Stormarimjelle 4 Veronica a/pina Fjellveronika 6 
Me/ampyrum sy/vaticum Småmarimjelle 4 Veronica fruticans Bergveronika 2 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad 6 Veronica officina/is Legeveronika 4 
Myriophyllum altemiflorum Tusenblad 2 Vicia cracca Fuglevikke 8 
Orthilia secunda Nikkevintergrønn 4 Viola biffora Fjeliliol 8 
Oxalis acetosella Gaukesyre 6 Viola pa/ustris Myrfiol 6 
Oxyria digyna Fjellsyre 4 Viola riviniana Skogliol 6 
Parnassia palustris Jåblom 8 

108 



Tabell 3.10 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode 

A3 
A4b 
AS 
ASG 
Cl 
C2a 
C2b 
G4 
K 
L 
M2 
03 
P 
P2a 
Rl 
R4 
S3b 
SS 
S6IS7 
T4 

Vegetasjonstype 

. Rø sslyng-blokkebærbjø rkeskog 
Blåbær -skrubbærbjø rkeskog 
Småbregnebjø rkeskog 
Sø Ivbunkebjø rkeskog 
Storbregnebjørkeskog 
Høgstaudebjø rkeskog 
Lågurtbjørkeskog 
Kalkrik, vekselfuktig eng 
Fattigmyr 
Intermediærmyr 
Middelsrik fastrnattemyr 
Elvesnelle-starrsum p 
Akvatisk vegetasjon 
Chara-sjøbotn 
Greplyng-moserabb 
Reinrose-moserabb 
Blåbær -skrubbærhei 
Alpin bregneeng 
Høgstaudeeng 
Musøresnøleie 

Sone 

NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
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Forekomst 

mindre areal på koller 
vanl i N, spesielt mot V 
vanlig 
vanlig i N 
spredt i N (?) 
vanlig 
vanlig 
sjelden i N 
relativt sjelden, små areal 
mange, men små areal 
fragmenter i intermediærmyr 
stedvis rikelig 
dårlig undersøkt 
ljern under Hestgjerdfjellet 
vanlig, men lite areal 
vanlig, men lite areal 
øverst i Hestdalen 
øverst i Hestdalen 
forekomster i Hestdalen 
små areal øverst i Hestdalen 



3.3 SALTEN 

152 LAKSELVA 

Vassdragsnr.: 
Kommuner: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

162.7Z 
Skjerstad, Saltdal, Beiarn 
2029 Il Misvær, 2028 I Beiardalen 
43a Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion, 
Saltdal-Sørfoldområdet 
Mellomboreal-Iavalpin 
0-836 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert mellom Misværfjorden og Saltfjellet, i kommunene Beiarn, Saltdal og Skjerstad, med utløp 
ved tettstedet Misvær innerst i Misværfjorden. 

GeologI. Ifølge Sigmond et al. (1984) veksler geologien mellom glimmerskifer, gabbro, kalkspatmarmor og granitt. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk til svakt kontinentalt med humide forhold. Nedbør blir målt på Vestvatn (Va 
99,39), hvor årsnormalen er 990 mm, med størst nedbør om høsten. I store trekk varierer den normale 
årsnedbøren i nedbørfeltet mellom 1000 og 1200 mm. Normaltemperaturen for januar varierer mellom -4 og -8°C; 
den normale julitemperaturen er 14-16°C ved fjordbunnen, 10-14°C i øvrige deler av vassdraget. 

Kulturpåvirkning. I dalbunnen fins en god del bebyggelse og gårdsdrift; i Misvær er det tettbebyggelse ved elva. 
Ifølge Fylkesmannen i Nordland (1982:37) er nedre del av vassdraget til tider nokså hardt belastet med 
husholdningskloakk og jordbruksavrenning. En del granplantning ble observert. Deler av vassdraget er inkludert 
i Gåsvatnan landskapsvernområde som er foreslått opprettet i tilknytning til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
(Fylkesmannen i Nordland 1982). 

Kort karakteristikk av vassdraget. Lakselva er det største av de besøkte Nordlands-objektene. Hovedvann
strengen drenerer hovedsakelig mot nord. Om lag ved kote 300 greiner vassdraget seg i to større deler, Østerdalen 
og Sørdalen. Vassdraget inneholder mange innsjøer av varierende størrelse. Den største, store Gåsvatnet, ligger 
555 m O.h. Forøvrig ligger de store innsjøene i dalbunnen; størst er Kykkelsvatnet (195 m o.h.), Skardsvatnet (162 
m o.h.) og Svartvatnet (305 m o.h.). 

Landskapet er relativt rolig, kupert rundt en hoveddal. Fjellene i nedre del går opp i 5-700 m, i øvre del strekker 
de seg noe høyere, men sjelden over 700 m. Bare Kvitberget (836 m o.h.) når over 800 m. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellom alpin, nordboreal og lavalpin sone. Fragment av mellomalpin 
vegetasjon kan muligens finnes på de høyeste toppene. Mellomboreal vegetasjon er begrenset til nedre del av 
dalbunnen og består av kuijurmark, ferskvann med ganske mye vegetasjon, og skog - stort sett dominert av bjørk 
og furu. Nordboreal sone domineres av bjørkeskog og beitemark, foruten en del myr. Skogen i begge sonene er 
trolig dominert av intermediære typer. Vegetasjonen i lavalpin sone er svært variert. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Det foreligger kopier av enkelte krysslister fra vassdraget på Botanisk museum, Oslo - tatt opp av Johs. Reiersen 
(1956 og 1961) og av Olav Rønning og Ola Skifte (Enghammeren-Rognlivatn 20.-21.07.1957). I den eneste lista 
som ikke inkluderer arealer utenfor vassdraget (Misvær skole-Droåsen-Rognlivatn 30.08.56) har Reiersen angitt funn 
av bl.a. grønnburkne (Asplenium viride), fjellsnelle (Equisetum variegatum) , grastjønnaks (Potamogeton gramineus) 
og kongsspir (Pedicularis sceptrum-carolinum). Rønning og Skifte har bl.a. notert marinøkkel (Botrychium lunaria) , 
kalktelg (Gymnocarpium robertianum), vill-løk (Allium oleraceum), småsivaks (Eleocharis quinqueflora), buestarr 
(Carex maritima), berggull (Erysimum hieracifolium), skog vikke (Vicia sylvatica) og springfrø (Impatiens noli-tangere). 
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MaIs Nettelbladt besøkte i 1983 delvassdraget Mølnelva opp til Rogn!ivatnet i samband med Samlet Plan. I sitt 
notat (Nettelbladt 1983) beskriver han vegetasjonen under skoggrensa (ca. 500 m o.h.) som middels rik og 
fjellvegetasjonen som rik. Skogen er i hovedsak dominert av fattige typer som lyng rik furu- og bjørkeskog og 
blåbærbjørkeskog. I brattere terreng vokser rikere skog, bl.a. låg urt- og høgstaudebjørkeskog. Gråorskog 
forekommer først og fremst i dalbunnen, og har sjeldne og kravfulle arter som gullstjerne (Gagea lutea) , lerke
spore (Corydalis intermedia) og springfrø. Myrvegetasjon er ikke så godt undersøkt, men av notatet framgår at 
delvassdraget har hele spekteret fra fattige flatmyrer til rike bakkemyrer. Nettelbladt hevder at rike og spesielle 
plantefjell er kjent fra området, bl.a. serpentin-områder, men at det foreligger svært få data om dem. 

I samband med kraftutbyggings- og nasjonalparkplaner i Saltfjellet-Svartisenområdet er søndre del av vassdraget 
undersøkt (Aune & Kjærem 1978a,b,c) og vegetasjonskartlagt (Larsson 1977). Av vegetasjonsbeskrivelser og -
kart går det fram at både rike og fattige vegetasjonstyper fins i nordboreal og lavalpin sone. Spesielt nord for 
Kvitberget dominerer svært rike vegetasjonstyper (spesielt reinrosehei). 

Elven et al. (1988) beskriver havstrandvegetasjonen ved utløpet av vassdraget. Området antas opprinnelig å ha 
hatt høy verneverdi, men tekniske inngrep har redusert verdien til middels (i regional sammenheng). 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 20. august 1988, 4 persontimer. 

Befaringsrute. Med bil langs riksvei 812, korte avstikkere til øvre Vestvatnet og Karbøl. Befaringsruta framgår 
av figur 3.7. 

Registrert flora. Kryssliste ikke ført. 

Registrerte plantesamfunn. Datagrunnlag utilstrekkelig. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Kykkelvatnet-Misvær. Landskapet preges av dyrket mark i dalbunnen, bjørkeskog, furuskog, beitemark og noe 
granplanting langs dalsidene. Øvre/søndre del har mye furuskog, stort sett relativt fattig med skrubbær
lyngdominans. Rikere skogstyper er også vanlige, bjørkeskogen (ofte med mye osp) kan bl.a. ha stort innslag av 
storbregner og stedvis en god del strutseving. Loddvatnet (Va 99,39-40) er omgitt av kulturmark. I vannet fins 
store belter avelvesnelle og flaskestarr, foruten noe flotgras. Mellom innsjøen og kulturmarka fins fukteng-vege
tasjon med en del vier. Middagsvatnet (Va 98-99,39-40) ble observert fra avstand. Innsjøen er omgitt av 
bjørkeskog, myr (i øst), beitemark, eng og enkelte granplantefelt. Den har et smalt belte med flaskestarr (og noe 
elvesnelle). Skardsvatnet (Va 99,40-41) er omgitt av et vakkert kulturlandskap, med noe bjørkeskog og plantet 
gran. Store deler av innsjøen har belter avelvesnelle og flaskestarr, kantet av fuktengvegetasjon innenfor, bl.a. 
med strandrør, skogrørkvein, sløke, kvann, mjødurt og vier. Ute i vannet fins en del vanlig tjønnaks og flotgras. 
Ved bro over elva til Karbol har elva gravd et ganske dypt leie. Langs breddene fins randvegetasjon av selje, 
svartvier, rogn, gråor og bjørk. Memaurheia har mye bjørkeskog med store bestander av osp. Ved utløpet har 
elva randvegetasjon av bjørk, gråor og svartvier. Ned mot elva vokser bl.a. mjødurt, soleihov, vendelrot og 
strandrør. Akvatisk vegetasjon fins ikke. Breddene er steinsatte, stedvis med fyllinger. 

Vurdering av verneverdi 

Objektet har stor variasjonsrikdom, med fattige til rike vegetasjonstyper både i skog, myr, vann og fjell. Det er trolig 
rikt på arter. Nedbørfeltet har mange produktive områder, som skogstyper i bratt terreng, fjellvegetasjonen i 
Kvitberg-området og flere innsjøer (kulturbetinget); men størstedelen av objektet har trolig middels (til lav) 
produktivitet. Det har trolig verdi over middels mht. sjeldenhet. I Gåsvatnan/Kvitberg-området fins enkelte sjeldne 
fjellplanter og vegetasjonstyper, og i de rikere skogene i nedre del er det registrert regionalt (og til dels 
landsdelsmessige) sjeldne arter (gullstjerne, springfrø og skogvikke). Objektet har variert berggrunn, men med store 
ensartete felt, og inneholder større areal av fattige til rike vegetasjonstyper som antas å være representative for 
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Figur 3.7 N 
152. Lakselva. Befaringsrute 20. august 1988. 

Kartblad: 2029 " Misvær. 

1 km 
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regionen. Verdien trekkes imidlertid noe ned av at det har en svakt utviklet kyst/innlandgradient som følge av vass
dragets orientering (parallelt med kystlinja) og en moderat vertikal utstrekning; nedbøren varierer dermed lite innen 
nedbørfeltet. Dalbunnen er i stor grad berørt av menneskelig aktivitet - nordboreal og lavalpin sone vesentlig 
mindre berørt. Objektet antas å ha verdi som referansevassdrag. Dets vegetasjonsforhold, med varierte samfunn 
og klare utforminger, og relativt gode tilgjengelighet gjør det velegnet for vitenskapelige og pedagogiske formål. 

Vassdragets verneverdi styrkes Ufo kriteriet "del av større sammenheng" brukt i Verneplan Ill) ved at Loddvatnet 
er foreslått vernet som våtmarkreseNat (Fylkesmannen i Nordland 1985), at området rundt store Gåsvatnet er 
foreslått som landskapsvernområde i tilknytning til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og at vassdraget følgelig vil 
grense opp til dette store verneområdet (Fylkesmannen i Nordland 1982, 1989). 

En stor del av vassdraget (spesielt nedre del) er relativt dårlig kjent, og dette svekker sikkerheten i våre 
vurderinger. 

Konklusjon: Stor verneverdi (***) 

Kilder 

Aune, E.l. & Kjærem, O. 1978a. Vegetasjonsundersøkingar i samband med planane for Saltdal-, Beiarn-, Stor
Glomfjord- og Melfjordutbygginga. Saltfjellet/Svartisen-prosjektet. Botanisk delrapport nr. 4. - K. norske 
Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser 1978,3: 1-49. 

Aune, E.l. & Kjærem, O. 1978b. Floraen i Saltfjellet/Svartisen-området. Saltfjellet/Svartisen-prosjektet. Botanisk 
delrapport nr. 5. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser 1978,5: 1-86. 

Aune, E.l. & Kjærem, O. 1978c. Botaniske registreringar og vurderingar. Saltfjellet/Svartisen-prosjektet. Botanisk 
sluttrapport. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser 1978,6: 1-78. 

Elven, R., Alm, T., Edvardsen, H., Fjelland, M., Fredriksen, K.E. & Johansen, V. 1988. Botaniske verdier på 
havstrender i Nordland. B. Beskrivelser for regionene Nord-Helgeland og Salten. - 0koforsk Rapp. 1988,2B: 
1-418. 

Fylkesmannen i Nordland 1982. Saltfjellet-Svartisen. Utkast til verneplan. 
Fylkesmannen i Nordland 1985. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Nordland fylke, 142 s. 
Fylkesmannen i Nordland 1989. Gjennomføring av vern i Saltfjell-Svartisområdet. Høringsutkast. 
Larsson, J. 1977. Arealgrunnlaget for landbruk i Saltfjell-Svartisområdet, Nordland. Del I: Vegetasjonskartlegging 

i målestokk 1 :50.000, kart blad Beiardal. - Jordregisterinst. ÅS, 39 s, 2 vedl., kart. 
Nettelbladt, M. 1983. 689 Lakselva, 05 Rognlivatn. - Notat til Fylkesmannen i Nordland, 13 s. (Håndskrevet 

underlagsmateriale til Samlet Plan-rapport.) 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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155 BOTNELVA 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
N atu rg eog rafisk reg ion: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

164.4Z 
Saltdal 
2128 IV Junkerdal, 2129 Il Sulitjelma og III Rognan 
43a Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion, Saltdal-Sørfold; 
36a Nordlands, Troms og Lapplands høyfjellsregion 
Mellomboreal-mellomalpin 
0-1192 m o.h. 

Vassdraget strekker seg sørøst for Saltdalsfjorden, i Saltdal kommune, og drenerer til Soksenvika. 

Geologi. Vassdraget er del av et større område med komplisert berggrunnsgeologi (Kollung & Gustavson 198?). 
Dominerende bergart er kambrosilursk glimmerskifer, stedvis med kalk-innslag. Spredt i området fins en mengde 
smale bånd og felt med awikende berggrunn, bl.a. amfibolitt, hornblendegabbro og ultramafiske bergarter. I 
utkanten av et skyvedekke langs sørsida av Knallerdalen fins flere forekomster av kalkspatmarmor. 

Fjalstad & Møller (198?) kommenterer den mektige randmorenen som demmer opp Botnvatnet (se også Kollung 
& Gustavson 198?). Innsjøen er kranset av bratte, høye sider i nord og øst, med flere store urer. Langs den 
nederste delen av Knallerdalselva (til vel en kilometer sør for Botnvatnet) er det bygd opp betydelige elveavset
ninger, mest vest for elva. Kollung & Gustavson angir også et område med betydelige løsavsetninger nord for 
Storryggen. Nedre Knallerdalsvatnet er i ferd med å fylles opp av grus. I Knallerdalen fins mange og store urer, 
stedvis med blokker av betydelig størrelse. Langs Ingeborgelva fins det lite løsavsetninger; noe ur langs 
Ingeborgvatnets sørside. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk til svakt kontinentalt (vassdraget hører til blant de mest kontinentale i Nordland). 
Normal årsnedbør varierer fra ca. 800 til 1000 mm (Øvre Saltdal og Sulitjelma nedbørstasjon mottar 790 og 975 
mm). Nedbøren fordeler seg temmelig jevnt over året, med en svak topp om høsten. Normal temperatur for året 
varierer fra ca. 3°C ved kysten til lavere enn -1°C i øvre del av vassdraget. Varmest er juli (Rognan klimastasjon 
14.2°C, Saltfjell 11.0°C), kaldest januar-februar (Rognan -?3°C i jan., Saltfjell -11.0°C i feb.). I sør fins noe 
bredanneise over ca. 950 m. 

Kulturpåvirkning. Generelt fremstår objektet som temmelig uberørt. Bebyggelsen omfatter 20-30 hytter ved 
Litlevatnet, Botnvatnet, Ingeborgvatnet og i nedre del av Knallerdalen. På elveavsetningene sør for Botnvatnet ligger 
dessuten fire gårdsbruk, alle trolig nedlagt. Europavei 6 og jernbanen krysser vassdraget ved utløpet, og fra E6 
går en gruset bilvei langs vestsida av Botnvatnet inn til gårdene hvor det ligger en liten parkeringsplass. En enkel 
bru er strukket over elva, og kjerreveier fører til gårdene øst for Knallerdalselva. En sti i lia sør for Ingeborgforsen 
ser ut til å være maskinelt utbedret ganske nylig. Spor etter skogsdrift er bare observert i nedre del av vassdrag
et, vest og sør for Botnvatnet. Granplantefelt dekker små arealer i området nær gårdsbrukene. Nord for In
geborgvatnet ligger flere forlatte skjerp. Et skjerp er dessuten angitt ved Balldoaivi (Kollung & Gustavson 1987). 

Kort karakteristikk av vassdraget. Utenom Lakselva er Botnelva det største av de besøkte objektene. Det består 
av to delvassdrag, Ingeborgelva og Knallerdalselva, som begge løper ut i Botnvatnet. Øvre del av Ingeborgelva 
renner mot nord til nordvest, nedre del mot vest. Øvre del av Knallerdalsvassdraget (Corutjohka) drenerer mot øst 
og nord, nedre del (nedenfor øvre Knallerdalsvatnet) mot nordvest. Dette er det største og mest vannrike 
delvassdraget, med mange tilsig fra store og små bekker, og utallige små vannforekomster. Vassdraget har en stor 
(Botnvatnet) og noen få mellomstore innsjøer (blant dem Ingeborgvatnet, søndre Stålbergvatnet og nedre Knaller
dalsvatnet), fra 12 til 1033 m O.h. Det har mange og lange vannstrenger. De høyereliggende delene av Storfjellet, 
i sør, har en del små breforekomster. 

I nordøst er landskapet stort sett rolig kupert og løfter seg fra Ingeborgvatnets 400 m O.h. til Akselskardets 1074 
m. Liknende terrengformer fins i SV-SØ, hvor landskapet stiger noe høyere, opp til 1192 m O.h. på Storfjellet. 
Langs Knallerdalen og Botnvatnet er relieffkontrastene større. 
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Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal, lavalpin og mellomalpin sone. Hoveddelen 
av arealet ligger i lavalpin sone, men også nordboreal sone har betydelig utstrekning. Lavereliggende deler ligger 
i meliomboreal sone som hovedsakelig også omfatter elvesletta sør for 80tnvatnet. De høyestliggende områdene 
i sør og øst kommer opp i mellom alpin sone. Fjellvegetasjonen domineres av fattig leside-, rabbe- og 
snøleiesamfunn, men små, spredte forekomster av rike bergarter gir betingelser for rike vegetasjonstyper. Den 
nordboreale bjørkeskogen skifter fra fattige til svært rike typer som kan dekke betydelige areal og framvise frap
perende frodighet. Mellomboreal sone har i nedre del en velutviklet lyngfuruskog, i øvre/søndre del fins mye 
bjørkeskog av rikere typer, og enkelte fragment av furuskog. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

I forbindelse med Samlet plan foretok 8. Sæther i august 1982 en befaring i vassdragets nedre del, og i nedre 
del av Storforsdalen (Sæther 1982). Han gir en grov beskrivelse av skogstypene fra utløpet av Botnelva til 
Knallerdalens nedre del og langs Ingeborgelva tillngeborgvatnet. Videre er fjellvegetasjonen rundt Ingeborgvatnet 
kort beskrevet. Hans registreringer er supplert med krysslister. 

Som ledd i en større undersøkelse av havstrand i Nordland, besøkte H. Edvardsen og R. Elven stranda nære 
elveosen i Botn september 1986. De karakteriserer brakkvass-forstranda og -enga som særpreget og interessant, 
men anser den for å være i minste laget som verneobjekt (Elven 1986, Elven et al. 1988). 

A. Odland foretok en befaring på to lavalpine lokaliteter langs Corutjohka sommeren 1986 i forbindelse med planer 
om kraftutbygging (Odland 1988). Han karakteriserer områdene som relativt artsrike, uten arter som er sjeldne på 
rik berggrunn i landsdelen. 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 18.-20. august 1988, 34 persontimer. 

Befaringsrute. 18. august: Langs Knallerdalselva til Monsnes gård, Monsnes-Ingeborgforsen-Ingeborgvatnet, langs 
innsjøen til bekken fra Hestgjerdvatnan, opp treløs li ved Ingeborgvatnets utløp til nedre Hestgjerdfjellet og 
Hestgjerdvatnan. 19. august: SH: Langs stien tillngeborgvatnet, opp lia langs skjerpene over høyde 716, ned 
Henrikdalsheia tillngeborgelva vel 1 km øst for Ingeborgvatnet, langs elva og innsjøens sørside. OP: Fra Botnvat
net til nedre Knallerdalsvatnet, stort selt i dalbunnen langs nordsida av elva. Retur langs sørsida et stykke opp 
i heia (ca. 500 m) fra nedre Knallerdalsvatnet til ca. WQ 243 377, deretter langs bekken til ned i dalen og langs 
dalbunnen til Botnvatn. 20. august: Langs veien fra Litlevatnet til endepunkt (ved bru over Knallerdalselva). 
Befaringsruta framgår av figur 3.8. 

Registrert flora. Vi observerte 277 arter karplanter, jf. tabell 3.11. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.12. Kvantitative vurderinger 
begrenser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. Vegetasjonen er stedvis vanskelig å klassifisere etter 
Fremstad & Elven (1987) pga. vekslende innslag av næringskrevende arter i ellers fattig vegetasjon. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Vassdragets nederste del, Botnvatnet og Litlevatnet (hovedsakelig wa 20-23,41-43). Litlevatnet er omgitt 
av furuskog med skrubbærdominans med mye blåbær og smyle. Innsjøen har bratte, vegetasjonsløse bredder i 
nordøst, i sørøst et flatt strandparti med en lys grussone nær vannet. Botnvatnet har svært bratte sider i nord, 
nordøst og sørøst, med glattskurt fjell rett i sjøen. Helt nord i innsjøen dominerer en stor rasmark. Nedre del av 
rasmarka er dekket av tett bjørkeskog med innslag av silkeselje. Øvre del er nesten ulen plantedekke, men langs 
sida av kjeglen (inn mot berget) fins et lite engparti. øst for ura vokser furuskog; vestover veksler furu og bjørk 
om å dominere tresjiktet. Som oftest er innslaget av osp ganske stort. Under Storryggen fins et spredt tresatt parti 
(silkeselje og bjørk) med et frodig feltsjikt av urter og bregner. Silkeselje vokser spredt i bjørkeskogspartiene i hele 
den nedre delen av vassdraget. 
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Figur 3.8 N 
152. Botnelva. Befaringsrute 18.-20. august 1988. 

Kartblad: 2129 III Rognan. 

lkm 
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Også langs vestsida av Botnvatnet veksler furu og bjørk om å dominere skogen. Langs veistrekningen observerte 
vi røsslyng-blokkebærskog, blåbærskog, lågurtskog og små forekomster av fattig sumpskog. Ren furuskog er 
begrenset til et parti i sørvest (vest for Botnfjellet). Botnfjellets nordøst- og sørøstside domineres av bjørk, med 
furu på tørre/skrinne partier. På knauser trives rødsildre og bergfrue. 

Nedre Knallerdal (WQ 22-23,39-40). Dalen er vid og elva flyter rolig de nederste 2-3 km. I elva fins store 
bestander av småvassoleie. Dalbunnen og dalsida vest for nedre Hestgjerdfjellet er stort sett kledt med bjørkeskog, 
ofte engpreget. Her er mjødurt og teiebær vanlige arter, skogsnelle stedvis dominant. Skogen har flere små slåtte-
og flaskestarrdominerte myrdrag som kan være ganske rike, med bl.a. gulstarr, strengstarr, myrsaulauk, bukkeblad, 

jåblom og gulsildre. En sølvbunke-dominert kultureng er i ferd med å gro igjen. Den er artsrik, med bl.a. svarttopp, 
sumphaukeskjegg, skavgras, skogstorkenebb, kongsspir, kranskonvall, gras-, ru- og skogstjerneblom. 

Gårdene ved Botnvatnet har en del innmark (eng og beitemark) som er kranset av skog - hovedsakelig bjørk, noe 
furu ved Botnvatnet, og litt osp og gråor. Nær elva ved Monsnes har den småkuperte bjørkeskogen innslag av 
skogstjerneblom, trollurt og høgstauder som strutseving, tyrihjelm og turt. Innafor fins stedvis noe lågurtpreget vege
tasjon, med markjordbær, hengeaks, hundekveke, teiebær, setermjelt og hvitmaure. Lokalt kan skogsnelle og 
sølvbunke dominere skogbunnen. Rett ved gårdstunet fins et lite granplantefelt. På den flate nord-/østbredden den 
første kilometeren ovenfor Monsnes dekker tørr, høyvokst og rettstammet bjørkeskog ganske store arealer. 
Undervegetasjonen er relativt fattig, dominert av smyle og etasjemose, en del skrubbær, og stedvis mye tyttebær 
og slirestarr. Friskere skogbunn domineres av småbregner. Lokalt kan engsnelle dominere sammen med fugletelg 
og engkvein. Fuktige forsenkninger har vegetasjon av skogsnelle, sølvbunke og skogburkne. Der elvebredden er 
lav og fuktig fins tendenser til rikere fuktengvegetasjon med dominans av sølvbunke og innslag bl.a. av marigras, 
fjelltistel, fjellfrøstjerne, harerug og smårørkvein. Bjørkeskogen på slike steder er lawokst og har innslag av gråor 
som danner kratt langs elvebredden, gjerne sammen med sølwier. I elvekanten vokser mindre bestander av 
flaskestarr og evjesoleie. 

Enkelte høyder i terrenget domineres av einer (med spredt tresetning av bjørk) sammen med blåbær, skrubbær, 
røsslyng og tyttebær; mot toppen kommer gjerne rabbesiv og sauesvingel inn. I tilknytning til et par uthus fins 
kalkfattig tørreng dominert av sølvbunke og ryllik, stedvis også engsoleie og karve. De fuktigste partiene i enga 
har bestander av mjødurt og hvitbladtistel, med bl.a. fjelltistel og svartstarr. Ei bratt og sørvendt li har spredt bjørk 
og ofte et stort innslag av høgstauder, spesielt danner strutseving store bestander. I elva utenfor fins et par 
småøyer med innslag aven rekke alpine arter som rabbesiv, fjellsyre, og rosenrot. 

Sør-/vestbredden er mye brattere, stedvis med mye fjell i dagen, og mangler den flate elvesletta. Vegetasjonen 
i og nær fjellskrentene er ganske rik, med rødsildre, skjørlok, fjell-Iok, fjellfrøstjerne, fjellsyre, fjellsmelle, dvergjamne 
o.a. Dalsida over er frodig og bratt, dominert av småvokst bjørk og etasjemose, og med et arts rikt feltsjikt, bl.a. 
fjellfiol, fjellfrøstjerne, ballblom, fjellsnelle, svarttopp, jåblom, hundekveke og bleikvier. 

Midtre Knallerdal, dalbunn og nordside (hovedsakelig WQ 24,38-39 og WQ 24-25,37). Elvesletta forsvinner, 
dalen blir trangere og elva uroligere, Lia nord/øst for elva er markert brattere enn tidligere. Bjørkeskogen er åpen, 
og på gunstige steder forekommer en del gråor og spredte eksemplarer av hegg. Store deler av lia har høgstaude
vegetasjon totalt dominert av strutseving, dessuten tyrihjelm, turt, geitrams, kranskonvall, stornesle og sauetelg. 
I tilknytning til småbekker fins også store bestander av strutseving, men her vokser også hestehov, gulsildre, seter
mjølke og kvann, stedvis også tette bestander av bringebær og skogsvinerot. På rygger vokser hovedsakelig små
bregne-bjørkeskog med hengeving, fugletelg og fjell-Iok. 

Høyere opp i dalen fins større partier med rasmark og ur. De fleste rasmarkene har et temmelig sluttet 
vegetasjonsdekke. Et unntak danner ei rasmark av store blokker i kombinasjon med lys grus (ca. WQ 241 394). 
Den er nesten uten vegetasjon. Noen få arter vokser spredt, vanligst er reinrose og labbmose, forøvrig fins seter
mjeit, blåklokke, rødsildre og sauesvingel. Ei rasmark (ca. WQ 243 392) er sigevannpåvirket, og totalt dominert 
av blåtopp stedvis med hundekveke som kodominant. Vanlige arter er teiebær, sølvbunke, sløke, setermjelt og 
mjødurt; mer spredt fins hestehov, jåblom, markjordbær og hengeaks. Helt oppunder bergrota kommer også 
bestander av strandrør inn, sammen med tyrihjelm. I bergskrenten over vokser mye rødsildre, dessuten bergstarr, 
fjellarve og fjellodnebregne. Langs berg rota kommer en god del bjørk inn, sammen med spredte individer av hegg 
og villrips. Vegetasjonsdekket i en mer rasaktiv ur (ca. WQ 244 390) er ikke så tett som i den foregående. Ingen 
arter dominerer vegetasjonen, men floraen er artsrik. I fuktige deler vokser bl.a. blåtopp, fjellskrinneblom, gulsildre, 
rødsildre, trillingsiv, sotstarr, svarttopp og ballblom; de tørrere delene har berggull, knopparve, bergrublom, fjellrapp 
og fjellbakkestjerne. 
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Vegetasjonen mellom disse rasmarkspartiene er svært frodig, dominert av høyvokst strutseving. I tillegg til de tid
ligere nevnte høgstaudene forekommer her storklokke, trollbær og myskegras. Under bregnene vokser mye gauke
syre, firblad og trollurt. I bergveggen forekommer rødsildre, bergfrue, hårstarr, fjellskrinneblom, fjellodnebregne og 
vanlig vriemose. Blant funnene i dette området er tysbast som er svært sjelden i denne delen av landet. 

Ovenfor rasmarkspartiet er lia bratt vestvendt, med bjørkeskog som veksler mellom høgstaude-, storbregne- og 
småbregnetype etler fuktighetsforholdene. Småbregnetypen domineres stedvis totalt av fjell-Iok. I bergvegg fant vi 
her grønnburkne. Skogen er gjennomgående rikest et stykke oppe i lia. Nede ved elva er bjørkeskogen ofte relativt 
fattig, dominert av skrubbær, blokkebær og fjellkrekling. Grensene mellom rik og fattig vegetasjon er stedvis svært 
skarp. 

Opp mot et lite tjern, ca. 1 km nedenfor nedre Knallerdalsvatnet, snevres dalen inn nærmest til ei kløft. Vegeta
sjonsdekket er her minimalt. Nyfunn er høgfjellskarse, knoppsildre, grannsildre og reinfrytle. Rett nedstrøms nedre 
Knallerdalsvatnet faller elva i foss og renner videre i ei trang kløft bratt ned til tjernet. 

Nedre Knallerdalsvatnet (Wa 25,37). Ovenfor fossen flater terrenget av, og nedre Knallerdalsvatnet blir en 
kontrastrik opplevelse med vide sand- og grusflater. Innsjøen er i ferd med å fylles igjen av løsmasser. Langs øst
, nord- og vestsida fins det store sandflater. Vegetasjonen her er spesiell: et sparsomt plantedekke med få arter 
og pussige vekstformer. Slåttestarr står i konsentrerte bestander, mens ull- og sølvvier nærmest danner dyner. Her 
fins også bestander av hestehov, snøull og smårørkvein, og forøvrig sølvbunke, gullris, vanlig arve, fjellarve, hare
rug og rabbesiv. 

Vest til nordvest for innsjøen fins åpen bjørkeskog på noen hauger, tydelig gamle "sanddyner". Området er kupert 
og tørre forhøyninger veksler med fuktigere groper. De tørreste partiene domineres av smyle og gullris, og en god 
del skrubbær, blåbær, teiebær, setermjelt, skogfiol og ullvier. De fuktigere partiene har bl.a. myskegras, 
hundekveke, fjelltistel, tyrihjelm, hvitbladtistel, kranskonvall, ballblom, setergråurt og rød jonsokblom, foruten spredte 
busker av hegg. I nedre del av ei sørvestvendt li er det også en del småbregne- og storbregne-bjørkeskog. 

Midtre Knallerdal, sørside (Wa 24,37 og en liten del av wa 25,37). Heia er stort sett fattig, dominert av 
fjellkrekling og en del blokkebær, blåbær, rypebær, rabbesiv og greplyng. Stedvis vokser spredte bjørkekratt. Et 
fattig myrdrag har dvergbjørk, molte, torvull og torvmose. Ved to bekker med koordinat WQ 243 377, forandrer 
vegetasjonen plutselig karakter idet en kile av bjørkeskog skyter opp i lia til bortimot 500 m O.h. De viktigste artene 
i skogen er blåbær og gullris, med et stort innslag av urter som jåblom, setergråurt, skogstorkenebb, fjellfiol og 
kongsspir. Langs bekkene er det tendens til høgstaudevegetasjon. Ved bekkeløpene forekommer dessuten kilde
mjølke, fjellveronika, rynkevier, fjellrapp, svartstarr, rypestarr, kvann, knoppsildre, brearve og fjellfrøstjerne. Nedover 
i lia er vegetasjonen rik, åpen og mosaikkpreget. Her fins bl.a. reinrose, rødsildre, gulsildre og bjønnbrodd. 
Bjørkeskogen veksler fra ren høgstaudetype via stor- og småbregnetype med dominans av fjell-Iok, til blåbær
dominert type, men alltid med stort innslag av mer krevende arter. Et ganske stort felt av skogen domineres 
fullstendig av gulsildre, med spredte eksemplarer av fjell-Iok og bleikvier. 

Langs sørsida av elva (ca. WQ 246 383) like nedenfor "gulsildre-bjørkeskogen", vokser en stor bestand lavvokst 
myrtevier. Like ved dette feltet fins ei rasmark med den best utviklete reinrosevegetasjonen vi observerte i 
vassdraget. I denne reinroseheia fins mye knerot, foruten fjellsmelle, lappøyentrøst, setermjelt og reinmjelt. Naboura 
er fattigere, dominert av mose-arter som heigråmose, etasjemose og labbmose. Her fins en god del reinrose, men 
ellers få rikindikatorer. 

Nedre del av Ingeborgelva med Ingeborgvatnet (Wa 23-25,40-41). Bjørkeskogen rundt stien tillngeborgforsen 
er storvokst, med spredte eksemplarer av gråor og rogn; einer er ganske vanlig. Den typiske vegetasjonstypen er 
småbregneskog med hengeving-dominans, men stedvis kommer en del smyle og blåbær inn. Fuktigere drag har 
bestander av skogrørkvein, slåttestarr og sølvbunke. Den sørvestvendte lia sør for Ingeborgforsen har partier med 
storbregne- og høgstaudeskog. Mest fremtredende av de store bregnene er strutseving. I høgstaudeskogen 
dominerer først og fremst tyrihjelm, men hvitbladtistel og bringebær er også viktige. En kolle nær bebyggelsen og 
et parti ved Ingeborgforsen er kledt med blandingsskog av bjørk og furu, med et feltsjikt dominert av skrubbær 
(på kollen), smyle og stedvis engkvein. På tørrere steder overtar fjellkrekling og tyttebær; her kan også knerot 
inngå. I lia ligger en eldre snauhogst med spredt tresetning og mye ungtrær, av bl.a. osp. Feltsjiktet domineres 
av sølvbunke, men her fins også storbregne-høgstaudevegetasjon, bl.a. med tyrihjelm, trollbær, hegg og villrips. 
Østafor snauhogsten fins et lite granplantefelt. 
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Nedenfor lia ligger ei myr, spredt bevokst med lave furutrær og stedvis kantet av et skog myr-belte. Nordenden av 
myra er tuet, søndre del er jevn, med et lite myrt jern. Dominerende arter er først og fremst torvull og bjønnskjegg, 
dessuten hvitlyng, trådstarr, molte og blokkebær; i bunnsjiktet lys og grå reinlav og heigråmose. Dvergbjørk og 
småtranebær er vanlige, ellers fins en del myrsnelle og røsslyng. Skogmyrpartiet er rikere og domineres av gras 
og halvgras, bl.a. strengstarr, gulstarr, duskuil og blåtopp som gradvis overtar mot tørrere mark. Viktigst blant 
urtene er bukkeblad. 

Flere næringskrevende arter vokser i tilknytning tilingeborgforsen, bl.a. hår- og bergstarr, fjellrapp, flekkmure, berg
frue og rødsildre. Ved bunnen av fossen fins engmark med mye jåblom, og et bjørkeskogsparti med uvanlig stort 
innslag av silkeselje. 

Sørsida av Ingeborgelva, oppstrøms fossen, domineres av småbregne/lågurtbjørkeskog. Her og der fins innslag 
av storbregne/høgstaudevegetasjon, ofte dominert av tyrihjelm. Vegetasjonstypene har alltid et innslag av 
næringskrevende arter. Nederst mot elva er vegetasjonen påfallende fattigere, dominert av skrubbær, smyle, 
fjellkrekling, fugletelg, hengeving og blåbær. Vegetasjonen langs og over stien har et markant innslag av fjellplanter, 
bl.a. svarttopp, sotstarr, fjellstarr, rynkevier, rødsildre, fjellsmelle og fjellfrøstjerne. Opp mot Ingeborgvatnet blir fjell
artene stadig vanligere og flere kommer til, bl.a. kvann, reinrose, fjellsnelle, ullvier, fjelltistel, bjønnbrodd og fjellfiol. 
Elvas nordside domineres i vest av småbregneskog, men halvveis mellom fossen og Ingeborgvatnet overtar stor
bregne- og høgstaudebjørkeskog. De mest fremtredende artene er tyrihjelm, skogburkne, turt, geitrams, strutseving 
og hengeving. 

I det lille "bakt jernet" tillngeborgvatnet vokser noe flaskestarr og elvesnelle. Hesterumpe, stivt brasmegras, tusen
blad og evjesoleie danner bestander, men vannvegetasjonen dekker små areal. På en grusbanke vokser flere fjell
planter, bl.a. polarkarse, blankstarr og dvergsnelle. Ingeborgvatnet har lite flyteblads- og overvannsvegetasjon. Ved 
innløpet fins en større bestand av flaskestarr og elvesnelle. Elvesnelle danner også en søm langs sørøstsida. I 
sør fins noe flotgras. Her observerte vi også flere små hesterumpebestander, noe stivt brasmegras og 
dvergvassoleie. Innsjøen har stort sett steinstrand, bare små partier med sandstrand (mørk finsand). 

Ingeborgvatnets sørside (Wa 24-25,40-41). Skogen i nedre del av lia veksler i tetthet, fra spredt tresetning på 
forhøyninger til temmelig tett skog langs fuktige drag. Vegetasjonstypene veksler tilsvarende. Høyder/rygger har 
lyng hei og lyngrik skog dominert av fjellkrekling og blokkebær; stedvis kodominerer/ overtar skrubbær og blåbær. 
På fjellrabber kommer rypebær, heigråmose og lavarter inn. Smale kalkbånd i nakent fjell har bl.a. bergstarr og 
reinrose. En del av bjørkeskogen er tydelig beita, med feltsjikt av urter og gras, ev. smyle-skrubbær. De mange 
fuktige dragene har enten høgstaudetyper eller lavvokste samfunn hvor moser kan dominere, her ble bl.a. fjell
bunke, tvillingsiv, kongsspir og myrtevier funnet. Høgstaudevegetasjonen kan være frodig, med marikåpe, kvann, 
turt, enghumleblom, skogstorkenebb, ullvier, skogstjerneblom o.a. Skogen i sørøst er åpen. 

Øvre del av åssida, i sør og sørvest, har åpen bjørkeskog - stort sett småbregneskog dominert av hengeving, men 
også med innslag av fjellburkne; forøvrig ganske mye skrubbær og vierkjerr. På litt tørrere mark overtar blåbær, 
smyle og stedvis skrubbær, mens tyttebær og smyle dominerer ryggene. I skogbunnen fant vi en uvanlig stor og 
tett gullris-bestand, med innslag av fjellfiol, skrubbær og blokkebær. Et stykke nede i lia blir skogen gradvis tettere 
og rikere, med innslag av bl.a. ballblom, tyrihjelm og skogstorkenebb. Nedenfor ca. 480 m O.h. øker antall 
krevende arter markant. Her dominerer rynkevier stedvis skogbunnen, sammen med stor kransemose, smyle og 
blokkebær, og med innslag av jåblom, gulsiidre, fjelltistel, grønnkurle og svarttopp. I tilknytning til en åpen bergflate 
i skogen fant vi fjellsnelle, bjønnbrodd, fjellfrøstjerne og fjellarve. Ved bekkesig dominerer turt, tyrihjelm og skog
storkenebb; her fins også fjellrapp, gulsildre, fjellskrinneblom, hvitmjølke og rød jonsokblom. De fuktigste partiene 
har kildemose, kildemjølke og setermjølke. 

En skogløs rygg hever seg opp sør for "bakt jernet". Den ender i et grovsteinet parti ned mot tjernet, hvor vi bl.a. 
fant moselyng, grønnkurle, dvergsoleie og knoppsildre. Ryggen strekker seg opp mot nedre Hestgjerdfjellet og 
består for en stor del av bergheIler. Vegetasjonen på ryggen danner mosaikk mellom rike og fattige samfunn, stort 
sett rabbevegetasjon, ris hei ofte med greplyng, rypebær og dvergbjørk der det fins jordsmonn. I sprekker på de 
åpne bergflatene vokser bl.a. bergstarr, reinrose, bergfrue, rødsildre og fjellsmelle. Stedvis fins reinrosehei, med 
liten frekvens av reinrose, men med mange rikindikatorer som fjellkurle, grønnkurle, hvitkurle, rynkevier, rødsildre 
og bjønnbrodd. Denne vegetasjonstypen dekker aldri store sammenhengende arealer. I et par kilder fant vi bl.a. 
sotstarr, gulsildre og fjellfrøstjerne. 
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Mot toppen av nedre Hestgjerdfjellet blir vegetasjonen gradvis fattigere. Selve toppen mangler sammenhengende 
plalltedekke. Her fins stort sett· rabbevegetasjon med fjellkrekling, rypebær, setermjelt og greplyng, dessuten 
forekomster av fjellpryd, reinrose, lappøyentrøst og flekkmure. Et nordvendt søkk har velutviklet snøleievegetasjon 
av musøre og fjellfiol, og en fjellburkne-bestand. Her fant vi fjelltimotei, dverggråurt, svartaks, fjellveronika, bre· 
arve, fjellkvein o.a. Mellom toppen og vestre Hestgjerdvatn veksler fattig rishei med fattige rabber dominert av 
fjellsmelle, rabbesiv og greplyng. Dvergbjørk og fjellkrekling dominerer heia, med innslag av bl.a. skrubbær og 
bleikmyrklegg. Ned mot tjernet er dvergbjørka knehøy, og enkelteksemplarer av bjørk kommer inn. Vestre 
Hestgjerdvatn er et grunt tjern med sandbunn. Det har en ganske stor bestand bukkeblad i nordøst, forøvrig 
spredte forekomster av hesterumpe og steril fjellpiggknopp. Vegetasjonen rundt tjernet er fattig, men i sørenden 
fins noen intermediære myrdrag som domineres av piperensermose, men har få krevende karplanter (gulsildre, 
bekkesildre, kvann og kongsspir). Snøleievegetasjon med musøre og dverggråurt er vanlig på sørsida, rishei/
rabber på østsida. Risheia domineres av dvergbjørk og har mye sølwier, fjellkrekling, stivstarr, blokkebær og 
blåbær. På rabbene vokser fjellkrekling, fjellpryd og heigråmose. Under en liten sørvendt berghammer fant vi noe 
bregne/høgstaudevegetasjon med mye fjellburkne, sølwier og turt, dessuten hvitmjølke, skogstorkenebb og seter
gråurt. Noen bergflater nord for tjernet har spredte forekomster av bergfrue og bergstarr. Langs bekken fra tjernet 
dominerer duskmyrull og slåttestarr; dessuten fins noe snipestarr og dystarr. Vegetasjonen rundt østre 
Hestgjerdvatn er også fattig, vekslende mellom rabber, rishei og snøleievegetasjon. 

Nord for Hestgjerdvatnan er landskapet flatt til svakt hellende, inntil det brått faller (stedvis i stup) ned mot 
Ingeborgvatnet. Stort sett går de samme samfunnene igjen her, fattige rabber/rishei/snøleier; men flere grasarter 
inngår i snø leiene, bl.a. fjelltimotei, gulaks og smyle. Nær skrenten forekommer stadig flere krevende arter (seter
mjelt, reinrose, bergstarr o.a.) uten at vegetasjonen kan karakteriseres som rik. 

Ingeborgvatnets nordside og Henrikdalsheia (Wa 25-27,41-42). Ved "bakt jernet" fins mye gras- og urterik 
bjørkeskog med mye sølvbunke og smyle. Rike vegetasjonstyper mangler, men vi fant likevel tyrihjelm, mjødurt, 
rød jonsokblom, hegg, ullvier, ballblom o.a. Ei blåtopp-dominert bakke myr har bl.a. kvann, gulstarr, mjødurt, jåblom, 
fjelltistel, gulsildre og bjønnbrodd. I den sør- og sørøstvendte lia langs Ingeborgvatnet veksler bjørkeskogen fra tett 
i øst til stedvis svært åpen i vest. En stor del av bjørkeskogen vest for Henrikdalen er dominert av rypebær (i øvre 
del av lia), skrubbær, fjellkrekling, blokkebær og blåbær (helst i nedre del). De kan dominere alene elier i bland
ing. Her og der fins bleikmyrklegg, teiebær og fjelltistel. Finnskjegg vokser i forsenkninger. Langs et bekkeleie fins 
lawokst bjønnskjegg-blåtopp-vegetasjon med mye mjødurt, skogstorkenebb, jåblom, fjelltistel, fjellfrøstjerne og 
ballblom. En liten berghammer består av skifrig fjell, med bl.a. fjellarve, bergfrue og rødsildre. Lia har flere terras
ser, ofte med myrlendte partier dominert av duskull, blåtopp, bjønnskjegg og stedvis blokkebær. Flere små 
bakke myrer og fuktige sig domineres av bjønnskjegg og blåtopp, ev. også duskull, og kan ha innslag av 
næringskrevende arter som gulstarr og bjønnbrodd. 

På en rygg under høyde 716 er skoggrensa presset 100 meter ned. Langs ryggen fins flere gamle skjerp; det 
nederste nær utløpet av innsjøen. De største har lange sjakter (inntil ca. 30 m) med store tipper utenfor. 
Revegetering skjer langsomt, tippene er stort sett vegetasjonsløse. Fjelltjæreblom og rabbesiv (dominant) vokser 
i sig fra et av skjerpene; også tyttebær kan inngå. Forøvrig fins bare mose-arter, men flere helt vegetasjonsfrie 
felter forekommer. Den skog løse ryggen har et par partier med et glissent vegetasjonsdekke på løs, rødbrun jord. 
De vanligste artene her er rypebær, fjellkrekling, greplyng og stedvis fjellpryd. Den øverste delen av ryggen har 
lav, sluttet fjellvegetasjon hvor det i tillegg vokser mye fjellsmelle, hårstarr, bjønnbrodd, og til dels reinrose, 
rødsildre og fjellfrøstjerne; dessuten bl.a. bergstarr, rynkevier og dvergjamne. I et fuktig drag fant vi tvillingsiv, blå
lyng og ullvier o.a. Fjellrabbene øst for høyde 716 kan ha kalkbånd med bl.a. reinrose og bergfrue. Disse båndene 
strekker seg over vannskillet til Storforsdalen. øverst i bekkedalen opp for Henrikdalsvatnet fins velutviklet snø leie
vegetasjon dominert dels av moser, dels av musøre, med en gras- og urtesone over, og blåbærsone og delvis 
avblåste rabber øverst i gradienten. Vi fant musøresnøleier fra ca. 660 m O.h. i dette området. 

Velutviklete musøresnøleier ble ikke registrert i den sørvendte, kuperte Henrikdalsheia. I en dyp bekkedal (ca. kote 
650) fant vi imidlertid mose- og musørevegetasjon, men med innslag av gras og halvgras. Lia domineres av 
blåbærhei med en god del dvergbjørk som kan danne store busker sammen med viere. I forsenkninger vokser 
gras/halvgras og på knausene fjellkreklingsamfunn. De vanligste graminidene er finnskjegg, bjønnskjegg og duskull; 
av urter kan nevnes fjellburkne og tiriltunge. Et tjern helt øst i Henrikdalsheia (kote 506) har delvis snødekt ur i 
øst og spredt tresetning i de vest- og sørvestvendte sidene. Ei vestvendt li sør for tjernet er også tresatt. 

Ved foten av Henrikdalsheia bukter Ingeborgelva seg brei og rolig, men med liten vannføring. Landskapet er slort 
sett skog løst, men med enkelte skogholt langs breddene og i den sørvendte lia. Dessuten er flere partier i dal-
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bunnen tresatt. I et av holtene er skogbunnen fullstendig dekt av moser. Karplantene vokser spredt; de vanligste 
er setermjelt, skrubbær, dvergbjørk, smyle og blokkebær. En liten nordvendt skråning er nederst dominert av 
musøre. Langs elva er det mye myr, dominert av flaskestarr, duskull og stedvis bjønnskjegg; blåtopp er vanlig. I 
elvekanten kan elvesnel!e danne bestand. I et delvis gjengrodd myrt jern fins en piggknoppbestand, muligens 
småpiggknopp. Denne elvestrekningen avløses av et brattere, mer strykpreget parti ned mot Ingeborgvatnet. Øvre 
del har bare spredte bjørketrær langs elva, nedenfor det bratteste partiet kommer bjørkeskogen inn, riktignok svært 
åpen og med flere treløse partier. Nær elveutløpet ligger ei tuet rismyr med mye molte. 

Vurdering av verneverdi 

I vassdraget er det registrert langt flere arter enn i noen av de øvrige mventerte Nordlands-objektene. Også an
tall vegetasjonstyper er uvanlig høyt, og dekker et bredt spekter. Vegetasjonen reflekterer den varierte geologien, 
og fattige og rike typer er godt representert. Stedvis er overgangen mellom fattig og rik vegetasjon svært skarp. 
Som det mest kontinentale av de befarte Nordlands-objektene, har vassdraget mange arter som mangler i de 
øvrige. Blant våre funn bør tysbast trekkes fram; arten har svært få lokaliteter i denne delen av Nordland. 
Forekomst av sjeldne arter må sees i sammenheng med objektets nærhet til Junkerdalen-Balvatnet plantefrednings
område som regnes som et nøkkelområde i plantegeografisk sammenheng i Skandinavia, først og fremst pga. den 
rike fjellfloraen med sine mange sjeldne arter. (jf. Norges off. utredninger 1986,13). Vassdraget til Botnelva har 
mindre variasjon mht. voksesteder, og mindre areal med næringsrik grunn enn Junkerdalen-Balvatnområdet (som 
følgelig har større diversitet). Det er likevel rimelig å anta at flere av de 90 fredete taksaene fra plantefrednings
området også kan forekomme i Botnelvas nedbørfelt, ettersom nedbørfeltet har et stort antall mindre kaIkfore
komster i alpin og mellomalpin sone. Vannvegetasjon og -flora er dårlig undersøkt, men gir inntrykk av å være 
triviell. 

Objektets produktivitet vurderes som stor, ikke minst pga. de stedvis overdådig frodige vegetasjonsutformingene 
i Knallerdalen. Vassdraget antas å gi et godt inntrykk av Nordlands kontinentale områder, men verdien trekkes noe 
ned av at større myrområder og høyalpin vegetasjon mangler. Vassdraget er blant de minst kulturpåvirkede i Nord
lands-undersøkelsen. Sterkest er påvirkningen i nedre del og langs Ingeborgelva inn til Ingeborgvatnet. Knallerdalen 
(oppstrøms elvesletta) gir derimot inntrykk av fullstendig uberørthet. Objektet antas å ha betydelig verdi som 
regionalt type- og referansevassdrag, og det vurderes høyt som forsknings- og undervisningsobjekt. Pågående 
suksesjonsprosesser, stor variasjonsrikdom og rimelig god tilgjengelighet (spesielt til nordre delvassdrag) er faktorer 
som gjør det velegnet for forskning og undervisningsformål. 

Vernekriteriene "klarhet, størrelse", "prosesser i nåtid" og "del av større sammenheng" er tidligere brukt i forbindelse 
med Verneplan III (Norges off. utredninger 1983b,42:25), og regnes som relevante for dette objektet. De to første 
er først og fremst knyttet til Knallerdalens vegetasjon, brenatur og løsavleiringer. Det siste kriteriet er relevant fordi 
vassdraget ligger nær opp til Junkerdalen-Balvatnet plantefredningsområde som foreslås vernet som nasjonalpark 
i "Ny landsplan for nasjonalparker" (Norges off. utredninger 1986,13:46). Nasjonalparkens nordgrense foreslås her 
sammenfallende med grensa Saltdal-Fauske, mens vestgrensa ønskes lagt " .. lengst mulig mot vest". Botnelvas 
nedbørfelt vil dermed kunne grense opp til denne nasjonalparken, og bety en verdifull utvidelse av verneområdet. 
Spesielt det søndre delvassdraget vurderes høyt i denne sammenheng. Like nordafor objektet ligger lille og store 
Tverråga, som allerede er vernet mot kraftutbygging (Norges off. utredninger 1983b,42:14). Disse er små og har 
mindre vertikalutbredelse (svært små arealer i mellomalpin sone) enn Botnelva. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi (****) 
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(Upubl. underlagsmateriale til Samlet Plan-rapport.) 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.11 Planteliste for Botnelva 

Arter notert under våre befaringer 18. og 19. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1 -3 funn), 
4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

K - Knallerdalen, sør for Monsnes gård. 
I - Ingeborgelva og nedre del av vassdraget (rundt Botnvatn). 

K 

Karsporeplanter 
Asp/enium viride Grønnbur1<ne 2 2 
Athyrium distentifolium Fjellburkne 4 6 
Athyrium filix-femina Skogburkne 8 8 
Cystopteris fragilis Skjørlok 4 2 
Cystopteris montana Fjell-Iok 6 4 
Diphasium a/pinum Fjelljamne 4 
Dryopteris expansa Sauetelg 6 6 
Dryopteris filix-mas Ormetelg 6 6 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 6 
Equisetum hyema/e Skavgras 2 
Equisetum pa/ustre Myrsnelle 4 4 
Equisetum pratense Engsnelle 6 4 
Equisetum scirpoides Dvergsnelle 4 
Equisetum sy/vaticum Skogsnelle 8 8 
Equisetum variegatum Fjellsnelle 2 4 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 8 8 
Huperiza se/ago Lusegras 6 6 
/soetes /acustris Stivt brasmegras 6 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 4 6 
Lycopodium c/avatum Myk kråkefot 2 
Matteuccia struthiopteris Strutseving 8 6 
Po/ypodium vu/gare Sisselrot 4 
Se/aginella se/aginoides Dvergjamne 6 8 
The/ypteris phegopteris Hengeving 8 8 
Woodsia a/pina Fjell-Iodnebregne 4 
Woodsia ilvensis Lodnebregne 4 2 

Bartrær 
Juniperus communis Einer 6 8 
Pinus sy/vestris Furu 6 8 

Enfrøbladete 
Agrostis mertensii Fjellkvein 2 
Agrostis canina Hundekvein 6 4 
Agrostis capillaris Engkvein 8 8 
A/opecurus geniculatus Knereverumpe 2 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 8 
Ca/amagrostis purpurea Skogrørkvein 8 8 
Ca/amagrostis strieta Smårørkvein 4 2 
Carex adelostoma Tranestarr 4 4 
Carex aqua ti/is Nordlandsstarr 2 
Carex atrata Svartstarr 6 4 
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Carex atrofusca Sotstarr 4 4 
Carex bige/owii Stivstarr 4 6 
Carex brunneseens Seterstarr 6 6 
Carex eanescens Gråstarr 6 6 
Carex capillaris Hårstarr 6 6 
Carex ehordorrhiza Streng starr 2 
Carex eehinata Stjernestarr 4 4 
Carex flava Gulstarr 4 
Carex g/acialis Rabbestarr 2 
Carex juneelIa Stolpestarr 4 2 
Carex /achenalii Rypestarr 4 6 
Carex /asioearpa Trådstarr 2 
Carex limosa Dystarr 4 
Carex mageIlaniea Frynsestarr 4 4 
Carex nigra Slåttestarr 6 8 
Carex norvegiea Fjellstarr 2 4 
Carex rariflora Snipestarr 4 
Carex rostrata Flaskestarr 6 8 
Carex rupestris Bergstarr 6 6 
Carex saxatilis Blankstarr 2 
Carex tumidiearpa Grønnstarr 2 
Carex vagina ta Slirestarr 8 6 
Chamorehis a/pina Fjellkurle 4 
Coe/og/ossum viride Grønnkurle 4 
Oaety/orhiza maeu/ata Flekkmarihand 4 
Oeschampsia a/pina Fjellbunke 4 2 
Desehampsia eespitosa Sølvbunke 8 8 
Desehampsia flexuosa Smyle 8 8 
E/ymus arenarius Strandrug 2 
Eriophorum angustifo/ium Duskull 6 8 
Eriophorum seheuchzeri Snøull 4 4 
Eriophorum vaginatum Torvull 6 6 
Festuea ovina Sauesvingel 6 8 
Festuea rubra Rødsvingel 6 6 
Festuea vivipara Geitsvingel 8 8 
Goodyera repens Knerot 2 4 
Hieroeh/oe odorata Marigras 2 
Juneus a/pinoartieu/atus Skogsiv 4 2 
Juneus big/umis Tvillingsiv 2 
Juneus bufonius Padde siv 4 2 
Juneus filiform is Trådsiv 6 8 
Juneus trifidus Rabbesiv 8 6 
Juneus trig/umis Trillingsiv 4 2 
Leueorchis a/bida Hvitkurle 2 
Luzu/a frigida Seterfrytle 2 
Luzu/a mu/tit/ora Engfrytle 6 6 
Luzu/a pi/osa Hårfrytle 6 6 
Luzu/a spieata Aksfrytle 6 6 
Luzu/a sudetica Myrfrytle 4 2 
Luzu/a wah/enbergii Reinfrytle 2 
Meliea nutans Hengeaks 8 6 
Mi/ium effusum Myskegras 6 4 
Mo/inia caeru/ea Blåtopp 4 6 
Nardus strieta Finnskjegg 4 6 
Paris quadrifolia Firblad 6 4 
Pha/aris arundinacea Strandrør 4 4 
Ph/eum a/pinum Fjelltimotei 4 6 
Poa a/pigena Seterrapp 4 6 
Poa a/pina Fjellrapp 4 6 
Poa annua Tunrapp 4 6 
Poa g/auea Blårapp 6 6 
Poa nemora/is Lundrapp 8 6 
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Po/ygonatum vertieillatum Kranskonvall 8 6 
Roegneria eanina Hundekveke 8 6 
Seirpus cespitosus Bjønnskjegg 6 6 
Sparganium hyperboreum Fjellpiggknopp 6 
Tofie/dia pusilla Bjønnbrodd 6 6 
Trig/oehin pa/ustris Myrsauløk 2 
Trisetum spieatum Svartaks 2 

Tofrøbladete 
Aehillea mil/eto/ium Ryllik 6 4 
Aehillea ptarmiea NyserylIik 4 4 
Aeonitum septentriona/e Tyrihjelm 8 6 
Aetaea spieata Trollbær 4 4 
A/ehemilla a/pina Fjellmarikåpe 6 6 
A/ehemil/a vu/garis agg. Vanlig marikåpe 8 6 
A/nus ineana Gråor 8 6 
Andromeda po/itolia Hvitlyng 6 6 
Angelica archangelica Kvann 6 6 
Ange/iea sy/vestris Sløke 8 6 
Antennaria dioica Kattefot 6 6 
Anthriscus sy/vestris Hundekjeks 4 4 
Arabis a/pina Fjellskrinneblom 4 4 
Aretostaphy/os a/pinus Rypebær 6 8 
Astraga/us a/pinus Setermjelt 8 8 
Bartsia a/pina Svarttopp 8 8 
Betu/a nana Dvergbjørk 4 8 
Betu/a pubescens Vanlig bjørk 8 8 
Callitriche pa/ustris Småvasshår 2 
Calluna vu/garis Røsslyng 6 6 
Ca/tha pa/ustris Soleihov 6 6 
Campanu/a /atifolia Storklokke 2 
Campanu/a rotundito/ia Blåklokke 8 8 
Cardamine be/lidifo/ia Høyfjellskarse 4 
Cardamine nymanii Polarkarse 2 2 
Carum carvi Karve 4 2 
Cassiope hypnoides Moselyng 2 4 
Cerastium a/pinum Fjell arve 6 6 
Cerastium cerastoides Brearve 4 4 
Cerastium tontanum Vanlig arve 4 4 
Cerastium g/abratum Glattarve 2 
Cicerbita a/pina Turt 8 8 
Circaea a/pina Trollurt 6 4 
Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 8 8 
Cornus sueeiea Skrubbær 8 8 
Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 4 4 
Daphne mezereum Tysbast 2 
Diapensia /apponica Fjellpryd 6 6 
Draba norvegiea Bergrublom 2 2 
Drosera angliea Smalsoldogg 6 
Drosera rotundifolia Rundsoldogg 4 6 
Dryas octopeta/a Reinrose 8 6 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 8 
Epi/obium a/sinifo/ium Kildemjølke 4 
Epi/obium anagallidito/ium Dvergmjølke 4 4 
Epi/obium angustifo/ium Geitrams 8 6 
Epi/obium eollinum Bergmjølke 2 2 
Epi/obium hornemannii Setermjølke 6 2 
Epi/obium /actiflorum Hvitmjølke 2 
Epi/obium montanum Krattmjølke 4 4 
Epi/obium pa/ustre Myrmjølke 4 
Erigeron borealis Fjellbakkestjerne 4 4 
Erigeron palitus Blankbakkesqerne 2 
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Erysimum hieracifolium Berggull 2 
Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 8 8 
Euphrasia /apponica Lappøyentrøst 6 2 
Filipendu/a u/maria Mjødurt 8 6 
Fragaria vesca Markjordbær 6 6 
Ga/eopsis tetrahit Kvassdå 4 4 
Galium borea/e Hvitmaure 4 4 
Galium pa/ustre Myrmaure 4 4 
Gentianella campestris Bakkesøte 4 
Geranium sy/vaticum Skog storkenebb 6 6 
Geum riva/e Enghumleblom 8 6 
Gnaphalium norvegicum Setergråurt 4 4 
Gnaphalium supinum Dverggråurt 4 6 
Hieracium a/pinum Fjellsveve 8 
Hieracium umbellatum Skjerm sveve 6 4 
Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 6 6 
Hippuris vu/garis Hesterumpe 6 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg 4 
Leontodon autumnalis Følblom 90 6 
Linnaea borealis Linnea 8 8 
Loise/euria procumbens Greplyng 6 8 
Lotus cornicu/atus Tiriltunge 6 6 
Lychnis a/pina Fjellljæreblom 4 
Me/ampyrum pratense Stormarimjelle 6 6 
Me/ampyrum sy/vaticum Småmarimjelle 6 6 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad 6 
Minuartia stricta Grannarve 2 
Moneses uniffora Olavsstake 2 
Myosotis decumbens Fjellforglem megei 4 
Myriophyllum a/terniflorum Tusenblad 4 
Orthilia secunda Nikkevintergrønn 4 4 
Oxalis acetosella Gaukesyre 6 6 
Oxycoccus microcarpus Småtranebær 4 4 
Oxyria digyna Fjellsyre 6 6 
Oxytropis /apponica Reinmjelt 2 
Parnassia pa/ustris Jåblom 8 8 
Pedicu/aris /apponica Bleikmyrklegg 6 6 
Pedicu/aris sceptrum-carolinum Kongsspir 4 6 
Phyllodoce caeru/ea Blålyng 4 
Pinguicu/a a/pina Fjelltettegras 2 
Pinguicu/a vu/garis Tettegras 8 6 
Po/ygonum avicu/are Tungras 4 
Po/ygonum viviparum Harerug 8 8 
Popu/us tremu/a Osp 6 4 
Potentilla crantzii Flekkmure 6 8 
Potentilla erecta Tepperot 6 6 
Potentilla pa/ustris Myrhatt 6 6 
Prunella vu/garis Blåkoll 2 
Prunus padus Hegg 6 4 
Pyro/a minor Pertevintergrønn 4 6 
Pyro/a norvegica Norsk vintergrønn 4 4 
Pyro/a rotundifolia Legevintergrønn 2 
Ranuncu/us acris Engsoleie 8 6 
Ranuncu/us confervoides Dvergvassoleie 2 
Ranuncu/us pygmaeus Dvergsoleie 2 2 
Ranuncu/us repens Krypsoleie 2 6 
Ranuncu/us reptans Evjesoleie 2 6 
Ranuncu/us trichophyllus Småvassoleie 6 
Rhinanthus minor Småengkall 6 4 
Ribes spicatum Villrips 4 4 
Rubus chamaemorus Molte 4 6 
Rubus idaeus Bringebær 6 6 
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Rubus saxatilis Teiebær 8 8 
Rumex acetosa Engsyre 8 8 
Rumex acetosella Småsyre 4 
Sagina nodosa Knopparve 2 
Sagina procumbens Tunarve 4 4 
Sagina saginoides Seterarve 2 2 
Salix arbuscu/a Småvier 2 
Salix coaetanea Silkeselje 6 6 
Salix g/auca Sølwier 8 8 
Sa/ix hastata Bleikvier 8 6 
Salix herbacea Musøre 6 8 
Sa/ix /anata Ullvier 4 6 
Sa/ix /apponum Lappvier 4 
Sa/ix myrsinites Myrtevier 4 2 
Sa/ix nigricans Svartvier 8 8 
Salix reticu/ata Rynkevier 6 6 
Saussurea a/pina Fjell ti stel 8 8 
Saxifraga aizoides Gulsildre 8 8 
Saxifraga cernua Knoppsildre 4 2 
Saxifraga cespitosa Tuesildre 2 2 
Saxifraga coty/edon Bergfrue 6 6 
Saxifraga foli%sa Grynsildre 4 
Saxifraga oppositifolia Rødsildre 8 8 
Saxifraga rivu/aris Bekkesildre 4 4 
Saxifraga stellaris Sljemesildre 6 8 
Saxifraga tenuis Grannsildre 2 4 
Sedum rosea Rosenrot 8 8 
Sibba/dia procumbens Trefingerurt 4 
Silene acaulis Fjellsmelle 8 8 
Si/ene dioica Rød jonsokblom 4 4 
So/idago virgaurea Gullris 8 8 
Sorbus aucuparia Rogn 6 6 
Stachys sy/vatica Skogsvinerot 6 4 
Stellaria graminea Grasstjerneblom 4 4 
Stellaria /ongifolia Rusljemeblom 6 2 
Stellaria nemorum Skogsijemeblom 8 8 
Taraxacum croceum Fjell-løvetann 2 
Taraxacum vu/gare Vanlig løvetann 6 4 
Thalictrum alpinum Fjellfrøstjeme 8 8 
Trientalis europaea Skogsljeme 6 6 
Trifolium repens Hvitkløver 6 6 
Tro/lius europaeus Ballblom 8 6 
Tussilago farfara Hestehov 6 2 
Urtica dioica Stornesle 6 4 
Vaccinium myrtillus Blåbær 8 8 
Vaccinium uliginosum Blokkebær 6 8 
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 8 
Valeriana sambucifolia Vendelrot 8 8 
Veronica a/pina Fjellveronika 4 4 
Veronica officinalis Legeveronika 4 4 
Veronica serpyllifolia Glattveronika 4 
Vicia cracca Fuglevikke 6 6 
Viola biflora Fjellfiol 8 8 
Vio/a palustris Myrfiol 8 8 
Viola riviniana Skogfiol 6 6 
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Tabell 3.12 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 
01 = delvassdraget tillngeborgelva 
02 = delvassdraget til Knallerdalselva 

Kode Vegetasjonstype 

A3 Røsslyng-blokkebærskog 
A4b Blåbær-skrubbærskog 
A4c,bc Blåbær-fjellkreklingskog 
A4d Finnskjeggskog 
A5 Småbregneskog 
C 1 c Storbregnebjørkeskog 
C2a Høgstaudebjørkeskog 
C2b,a/b Lågurtbjørkeskog 
C2,3 Strutseving-høgstaudeskog 
E2a Fattig sumpskog 
E3 Gråor-vierkratt 
FO Fattig rasmarkvegetasjon 
F1 Rasmark 
F2 Bergsprekk og bergflate 
F6 Ultrabasiskltungmetall forgiftet mark 
G1 Kalkfattig fukteng 
G2 Kalkfattig tørreng 
G3 Rik fukteng 
J/K Fattigmyr med ombrotrofe partier 
KIL Kompleks av fattig- og inlermediærmyr 
L Intermediærmyr 
M Rikmyr 
N2a Gulsildre-rikkilde 
01 Kortskuddstrand 
03 Elvesnelle-starrsump 
p Akvatisk vegetasjon 
02 Urte- og grasør 
03 Elveørkratt 
R1 Greplyng-Iav/moserabb 
R3 Reinrose-rabb/hei 
S2 Overgbjørklvierhei 
S3 Blåbær-blålynghei 
S5 Alpin bregneeng 
S6 Fattig høgstaude-eng/kratt 
S7 Rik høgstaudeeng/kratt 
T1 Grassnøleie 
T4 Musøresnøleie 

Sone 

MB+NB 
MB+NB 
NB 
NB 
MB+NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
MB+NB 
MB 
NB 
NB 
NB 
NB+LA 
MB 
MB 
MB 
MB+NB+LA 
MB+NB 
LA 
MS 
NB 
NB 
NB 
MB+NB 
NB 
NB 
LA 
NB+LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
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Forekomst 

spredt, også ved Botnvatnet 
vanlig i alle skogkledte deler 
spredt 
spredt, i 01 
vanlig 
vanlig 
vanlig, rikeste utforming i 02 
spredt 
spredt, i 02 
sjelden, i nedre del 
sjelden, i nedre del av 02 
sjelden 
sjelden, i 02 
spredt 
sjelden i 01, muligens i 02 
sjelden, nedre del av 02 
sjelden, nedre del av 02 
sjelden, nedre del av 02 
spredt, i 01 
sjelden, i 01 
spredt, i 01, små areal 
spredt, små areal 
sjelden, i 02, uvanlig utforming 
fragmentarisk 
spredt, sjelden velutviklet 
vanlig 
sjelden 
nedre Knallerdalsvatn, uvanlig utforming 
vanlig 
spredt 
spredt, i 01 
vanlig 
spredt 
spredt 
sjelden 
spredt 
spredt 



3.4 OFOTEN 

162 VASSDRAG TIL HELLEMOFJORD 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 

Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

171.Z 
Tysfjord 
2230 III Linnajavrre og IV Hellemobotn 
43b Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion, Sørfold-Ballangen; 
36b Nordland, Troms og Lapplands høyfjellsregion 
Mellomboreal-høgalpin 
0-1375 m o.h. 

Objektet er ikke befart i Verneplan IV-sammenheng, men vurderes på grunnlag av litteratur-studier. 

Områdebeskrivelse 

Objektet består av tre vassdrag. Det største, Stabburselva, renner ut innerst i Hellemofjorden. Et mindre vass
drag, Vasja-elva, har nedbørfeltet helt vest i området. Mellom disse ligger et vassdrag med et svært lite nedbør
felt. Geografi, geologi, klima og kulturpåvirkring er beskrevet av Aune et al. (1980) og Norges off. utredninger 
(1983a,41 og 1986,13). Foslie (1942) har gitt en grundig geologisk beskrivelse av området. 

Tidligere botaniske undersøkelser· sammendrag 

Aune et al. (1980) har vegetasjonskartlagt Kobbelv- og Hellemo-området. Bortsett fra det nordre delvassdraget til 
Stabburselva, inngår objektet i deres undersøkelse. Oversikten nedenfor er i hovedsak basert på dette arbeidet. 
Kristiansen (1982) beskriver en hengebjørk-lokalitet i Hellemobotn. Seines (1983) har levert underlagsmaterialet 
for en Samlet Plan-rapport om Vasja-elva. 

Hoveddelen av området ligger i mellomalpin sone, men lavalpin sone har også stor utstrekning. De høyeste fjellene 
når opp i høgalpin sone. Mellomboreal sone omfatter det store deltaet i Hellemobotn og et smalt belte langs 
fjorden. Nordboreal sone fins stort sett i nedre del av Vas ja- og Stabburselva. Vegetasjonen er gjennomgående 
fattig, med mye fjell i dagen. Omlag en tredjedel av området har så et sparsomt vegetasjonsdekke at det er 
kartlagt som uproduktivt; ca. halvparten er kartlagt som lavproduktivt. 

De vanligste vegetasjonstypene er fattig fjellvegetasjon med forskjellige utforminger av blåbær-blålynghei, greplyng
lavrabb og dvergbjørk-fjellkreklingrabb, og gras- og musøresnøleie. Dessuten fins mindre areal av mellomalpin gras
mark. Skogen domineres av blåbær-fjellbjørkeskog. Stedvis overtar fjellkrekling for blåbær. På noe friskere grunn 
kommer småbregneskog inn. Rundt Huitagjavre fins noe fattig sumpskog. Her ligger også de største myrarealene. 
Myrområder fins forøvrig i Ruonasdalen og i nedre del av Vasjavassdraget. Fattigmyr er dominerende myrtype. Sett 
under ett har objektet lite myrareal. Rundt Kjerristjernet og et stykke oppover langs elva (i Ruonasdalen) vokser 
breie belter av elvesnelle-starrsump, dominert avelvesnelle, flaskestarr og nordlandsstarr. På en stor del av løs
avsetningene i Hellemobotn vokser tyttebær-fjellkrekling-furuskog. 

Rikere vegetasjonstyper dekker svært små areal og er stort sett konsentrert til vestsida av Vasja-elva og 
Rombodalen hvor metamorfe sedimentbergarter (med bl.a. kalkforekomster) avløser granitten som dominerer hele 
indre del av Hellemofjorden. I Vasja-vassdraget fins følgelig små felt med bjørkeskog av storbregne-, låg urt- og 
høgstaudetype. Her forekommer også en del alpin lågurteng og enkelte eksempler på høgstaudeeng og reinrosehei. 
I tillegg til disse forekomstene fins det i Hellemobotn et ospeskogsparti med innslag av bl.a. gråor (Alnus incana) , 
hengebjørk (Betula pendula), hegg (Prunus padus), rips (Ribes spicatum) og silkeselje (Salix coaetanea), og et 
feltsjikt av vekselvis lågurt- og høgstaude-type. 

Floraen er gjennomgående fattig, i alt 280-300 arter er registrert, og den har relativt få sjeldenheter og plante
geografisk interessante forekomster. Objektet har en del arter med sørlig utbredelse, bl.a. trollbær (Actaea spicata), 
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hengebjørk og maurarve (Moehringia trinervia). Hellemobotn er nordgrense for hengebjørk i Nordland. Av østlige 
arter kan nevnes myskemaure (Galium triflorum) , kongsspir (Pedicularis sceptrum-carolinum) og åkerbær (Rubus 
arcticus). Nordlandsstarr (Carex aquatilis), silkeselje og fjellnesle (Urtiea dioica ssp. sondenil) er eksempler på arter 
med nordlig utbredelse. Flere vestlige arter fins blant moser og lav. Flere fjellplanter har sentrisk utbredelse, bl.a. 
sølvkattefot (Antennaria villifera), reinstarr (Carex arctogena), snø arve (Cerastium arcticum) og snørublom (Draba 
nivalis). Den første er nordlig unisentrisk, de øvrige bi sentriske. 

Vurdering av verneverdi 

Størstedelen av objektet gir et karrig inntrykk, med relativt få arter og få velutviklete vegetasjonstyper. Det varierer 
imidlertid fra ekstremt fattig vegetasjon i øst til næringskrevende, spesielt i det vestlige i Vasja-vassdraget. Med 
sin variasjonsrikdom anses objektet således som verdifullt mht. mangfold. Dets produktivitet er trolig lavere enn 
i de aller fleste Nordlands-objektene. 

Kriteriet "sjeldenhet" gis høy verdi først og fremst pga. furuskogen i Hellemobotn. Aune et al. (1980) vurderer den 
som enestående for Nordland, og foreslår at den bør inngå i en nasjonalpark. Kristiansen (1982) karakteriserer 
Hellemobotns ospeskog (med hengebjørk) som en svært sjelden vegetasjonstype i Nordland. Også i kalkrike deler 
av Vasja-vassdraget kan man forvente forekomst av sjeldne plantesamfunn. Objektets representativitet er relativt 
stor, ettersom både rik og fattig vegetasjon er representert, selv om rikere samfunn totalt dekker små areal. Det 
hører til blant de mest uberørte Nordlands-objektene, og har stor referanseverdi, ikke minst fordi Stabburselva er 
det eneste større uregulerte vassdraget i den nordlige delen av Nordland. Den pedagogiske verdien begrenses 
av at området er vanskelig tilgjengelig. 

For dette objektet er Verneplan Ill-kriteriene "klarhet, størrelse" og "del av større sammenheng" relevante. Spesi
elt det siste tillegges her vekt, fordi objektet grenser opp til den store Padjelanta nasjonalpark på svensk side. 

Ved vår vurdering av objektets verneverdi er det lagt vekt på de botaniske vernevurderinger i underlagsmaterialet. . 

Konklusjon: Antatt meget stor verneverdi (****) 

Aune, E.l., Hatlelid, SA & Kjærem, O. 1980. Botaniske undersøkingar i Kobbelv- og Hellemo-området, Nordland, 
med vegetasjonskart i 1:100 000. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser. 1980,1: 1-122, kart. 

Foslie, S. 1942. Hellemobotn og Linnajavrre. - Norg. geol. Unders. 150: 1-119, kart. 
Kristiansen, J.N. 1982. Registreringer av edellauskoger i Nordland. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. 

Rapp. bot. Ser. 1982,6: 1-130. 
Seines, M. 1983. [Vegetasjonen i Vasja- og Stabburselvas nedbørfelt, og konsekvenser ved vassdragsregulering.] -

Kap. 1.1.4, 2.1 og 4.1 i Samlet Plan 730,01 Vasja. 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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3.5 LOFOTEN OG VESTERÅLEN 

171 HEGGEDALSELVA 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

177.7Z 
Lødingen 
1232 Il Gullesfjorden 
42c Nordlands kystalpine region, Hinnøyaområdet 
Mellomboreal-mellomalpin 
0-999 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert til den østre halvdelen av Hinnøya, i Lødingen kommune, med utløp til Kanstadbotnen 
innerst i Innerfjorden. 

Geologi. Ifølge Tveten (1978) består hele området av gullesfjordgranitt (granitt og kvarts-monzonitt) -
tungtforvitrende og næringsfattig. Søndre del av vassdraget har store morene- og en del elveavsetninger. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og svært humid, med milde vintre og relativt kjølige somre. Normal årsnebør 
ved Kanstadbotn nedbørstasjon er 1800 mm, med høyeste verdier fra oktober til januar. Størstedelen av vass
draget mottar imidlertid langt større nedbørmengder, ifølge Aune (1981) mer enn 2 500 mm. Normal julitemperatur 
er 12-14°C nær fjorden og 8-10°C i høyereliggende deler; normal januartemperatur ligger mellom -2 og -4°C. I østre 
del av nedbørfeltet fins enkelte småbreer over ca. 650 m. 

Kulturpåvirkning. Vassdraget er lite kulturpåvirket, og inngrepene er stort sett konsentrert til nedre del. Riksvei 
19 krysser vassdraget ved Kanstadbotnen. Her fins også noen små veistubber, og et par gårdsbruk som trolig er 
nedlagte. I tilknyning til veiene fins noe bebyggelse, mest hytter. Tre kraftlinjer krysser vassdraget, det nordligste 
strekket passerer Botnmyran og Eidevatnet. Spor av beltekjøretøy (stort sett sør for Tverrelva) tyder på at nedre 
del av vassdraget benyttes som øvingsområde for forsvaret. Ei turisttoreningsløype går i fjellet langs østsida av 
Heggedalen. Den deler seg ved nordre Kvitelvvatnet; et par hytter (Toralvsbu) er anlagt ved tjern 382 m O.h. To 
eldre granplantefelt ble observert, et relativt lite vest for Heggedalselva og et stort langs østsida. Vassdraget er 
lite preget av skogsdrift. Beitetrykket ser ikke ut til å være så stort som i vassdragene I vestre del av regionen. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektet er blant de større i regionen. Det består av et hovedvassdrag, 
Heggedalselva, som drenerer mot SSV. Heggedalselva får tilførsel fra utallige småbekker og noen få større side
vassdrag. Heggedalsvatnan drenerer til hovedvannstrengen, forøvrig er den uten innsjøer. Mange sidebekker er 
imidlertid knyttet til småtjern, og det største sidevassdraget omfatter flere innsjøer, den største er Svartvatnet (526 
m o.h., vel 1 km2 stor). Vassdraget har den lengste og mest vannførende hovedvannstrengen blant objektene i 
regionen. 

Rolige fjellformer, ofte med platåutforming, dominerer nedbørfeltet. østre del har også områder med tindetopografi 
(Fiskefjordtindan-Snøtinden) og relativt høye topper (989-999 m o.h.), men mangler velutviklete botnstrukturer. 
Gjennom fjellandskapet skjærer Heggedalen seg, som en skogkledt arm, stort sett smal og med bratte sider i 
nordre del. Mot sør, rett nord for Tverrelvas utløp, utvider dalen seg, og Heggedalselva renner ut på ei skog- og 
myrdekt (Botnmyran) moreneslette. Sletta heller svakt mot sør, har et bølgende terreng, og gjennomskjæres av 
flere elveløp og bekkedaler som kan være ganske dype. Langs østsida av Heggedalselva er terrenget stedvis 
utpreget terrassert. Nær utløpet smalner dalen igjen noe av, mellom Olderdalsaksla og Stordalsaksla-Nova. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal, lavalpin og mellomalpin sone. De høyeste 
toppene når muligens også opp i høyalpin sone. Søndre del av vassdraget med Botnmyran ligger i mellomboreal 
sone. Den befarte delen av dette området domineres av fattigmyr og fattige bjørkeskogtyper. Nordboreal sone har 
samme vegetasjon, men i tillegg en delområder med høgstaudeskog. Lavalpin sone domineres av blåbær
skrubbærhei; fattig rabbe- og snøleievegetasjon er vanlig. Langs Tverrelva fins små områder med rikere vegeta
sjon. Mellomalpin sone domineres av fattige rabber og snø leier. 
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Tidligere botaniske undersøkelser 

Johs. Reiersen gikk i 1946 gjennom hele Heggedalen, fra grensa mot Kvæfjord (Heggedalsvatnan) til Kan
stadbotnen. Ifølge Nettelbladt (1982) besøkte Reiersen også området i 1975. Nedre del av vassdraget og 
Kobbedalen (like sørøst for nedbørfeltet) ble besøkt av Mats G. Nettelbladt i 1980 og 1982 (Nettelbladt 1982). 
Krysslistene til Nettelbladt og Reiersen er sammenstilt med våre registreringer i tabell 3.13. 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 15. august 1988, 18 persontimer. 

Betaringsrute. Utgangspunkt fra innerste gård i Kanstadbotnen. SH: øst for Heggedalselva og langs elva til utløp 
av bekk fra Pedervatnet; sørover langs elva til øy i elveløpet sørvest for utgangspunktet. 
OP: Opp langs Tverrelva til Svartvatnet, over Tverrfjellet (696 m o.h.) via søndre Pederholavatnet og ned i Hegge
dalen, retur langs elva til øy i elveløpet sørvest for utgangspunktet. Befaringsruta framgår av figur 3.9. 

Registrert flora. Vi observerte 167 arter karplanter; i tillegg kommer 60 arter fra andre kilder, hvorav 13 
havstrandarter, jf. tabell 3.13. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.14. Kvantitative vurderinger be
grenser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Dalen sør for Tverrelva og Tverrelvosen (WS 35-36,01-02). Nedre del av vassdraget veksler mellom store 
myrområder og bjørkeskog - ofte på koller og rygger. Myrvegetasjonen øst for elva er torvmyr av fattig til svakt 
intermediær type, ofte med spredt tresetting av bjørk. Rikere typer ble ikke observert. Denne delen av vassdraget 
har mye velutviklet bakkemyr. Myrene domineres av fastmatter, i mindre grad av tuer, mykrnatter og løsbunn. På 
tuene vokser molte og til dels hvitlyng og blokkebær. De fattigste fastrnattene er gjennomgående totalt bjønn
skjeggdominert, men også sveltstarr og duskull er viktige, og flaskestarr kan danne store bestander på litt fuktigere 
partier. De fuktigste myrdragene har relativt mye dystarr, smalsoldogg og bukkeblad, stedvis også sivblom. Små 
myrpytter kan ha noe flotgras. Bakkemyrpartiene domineres også i regelen av bjønnskjegg, men her kommer 
blåtopp inn, ofte som dominant, mer sjelden også romeo (Vest for Heggedalselva fins store myrområder som ikke 
ble inventert.) 

Skogen i denne delen av vassdraget står stort sett på rygger, små koller eller terrasser - mellom myrdragene. Den 
er ofte åpen, med ganske storvokste bjørketrær. Vanligst er skrubbærskog med smyle og stedvis blåbær og skog
stjerne. Fuktigere, blåtoppdominerte utforminger er vanlige, gjerne i overgang mot bakkemyr. Denne typen kan ten
dere mot lyngdominert type, skrubbær- eller sølvbunke-type, den siste inn mot kulturmark. 

I forsenkinger, gjerne mindre bekkedaler, fins små arealer av småbregne- og storbregnebjørkeskog, ofte med et 
ganske stort innslag av urter, f.eks. turt, mjødurt, skogstorkenebb og teiebær. Herfra fins enkelte observasjoner 
av hegg og gråor. I bjørkeskogen under Låhaugen (vest for Heggedalselva) forekommer stedvis bestander av 
høyreist osp, dessuten spredte innslag av gråor og silkeselje, og enkelte lavvokste furutrær øverst på koller. Skog
en varierer mellom storbregne-, småbregne- og beitebetinget grastype. Den siste domineres av sølvbunke og smyle, 
med gulaks, engkvein og skogrørkvein som vanlige arter. 

Elvebreddene langs Heggedalselva varierer fra steil bergskrent, bjørkeskogskråning og fukteng, til bakkemyr. Elva 
kantes ofte av lavvokst lappvier og gråor. Der breddene er lavest, vokser gjerne fuktengpreget vegetasjon ned mot 
elva, med sløke, sølvbunke, myrmjølke, mjødurt, fjelltistel o.a. Engpartiene varierer fra åpne til spredt tresatte med 
bjørk og gråor, men denne vegetasjonen kan også danne feltsjikt i åpen bjørkeskog. 

Tverrelvosen har høyreist, åpen bjørkeskog med stort innslag av døde trær. Spredt i skogen står uvanlig store 
eksemplarer av gråor. Feltsjiktet er artsrikt med storbregne- og høgstaudepreg. Skogburkne og skogrørkvein domi
nerer, og her fins mye gaukesyre, teiebær, engsyre og skogstjerne. Blant noterte arter er: sløke, turt, 
sumphaukeskjegg, hvitbladtistel, myrmjølke, mjødurt, skogstorkenebb, enghumleblom, firblad, skogstjerneblom og 
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Figur 3.9 

171. Heggedalselva. Befaringsrute 15. august 1988. 

Kartblad: 1232 (( Gullesfjorden. 
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ballblom. Skogen kantes mot elva av tett gråor- og lappvierkratt. Elveøyra utenfor består av stein, grus og sand. 
Den er delvis tett mosedekt, og spredt bevokst med fjel/marikåpe, stivstarr, geitsvingel, aksfrytle, fjelltjæreblom, 
fjellsyre (relativt vanlig) og harerug. 

Dalen nord for Tverrelva (WS 36-37,02-05). Nord for Tverrelva fins bare mindre myrarealer; med fattige til svakt 
intermediære myrtyper som beskrevet over. Skogen rundt og opp langs Tverrelva er ganske rik, stort sett av stor
bregnetype med skogburknedominans. Den har stedvis ganske stort innslag av høgstauder som skogstorkenebb, 
skogstjerneblom, ballblom, turt og hvitbladtistel - i mindre grad forekommer strutseving, myskegras, setergråurt og 
rød jonsokblom. 

Langs elva nordover i dalen er bjørkeskogen stort sett av skrubbær-smyletype. Fuktigere utforminger fins i 
overgang mot myr, med bregner og fuktengarter - bl.a. er bjønnkam notert her. Skogen i de bratte liene under 
Tverrelvdalsaksla-Tverrfjellet er ofte ganske rik, stort sett skogburknedominert i nedre del av dalsida. Denne 
skogen kan ha store bestander av turt og strutseving, og en del mer krevende arter som myskegras, ballblom og 
hestehov. Gråor fins spredt. Skogen høyere oppe i lia er ikke så frodig. Den veksler hovedsakelig mellom 
småbregne- og skrubbær-smyle-type, avhengig av fuktighetsforholdene. I dette området fins et gammelt, tettvokst 
granplantefelt. En del av feltet er avvirket. Også et bjørkeskogsparti er uthogd. 

Tverrelvdalsaksla-Tverrfjellet, over bjørkebeltet (WS 37-39,02-05). Den lavalpine lesidevegetasjonen i 
Tverrelvdalområdet er lyngdominert med mye blåbær, smyle, skrubbær og stedvis røsslyng. En del vier vokser 
spredt i heia. Fjel/krekling gjør seg mer gjeldende med økende høyde. 

Tverrelva danner enkelte steder ei svært markert kløft. I bergvegg forekommer her bl.a. fjellskrinneblom, 
hestespreng, skjørlok og fjellveronika. GunstiGe steder i tilknytning til bekken kan ha noe storbregne/høgstaude
vegetasjon, med skogburkne, turt, hvitbladtistel, skogstorkenebb o.a. Spredt i denne vegetasjonen fins lawokst vier 
og bjørk. 

Fjellsida ned mot Heggedalen har som oftest lyngdominert lesidevegetasjon. Slakere partier domineres av gras, 
spesielt geitsvingel og finnskjegg. Her er snø leier vanlige, både musøredominerte og seint utsmeltete mosesnøleier. 
I tilknytning til fuktige forsenkninger og småtjern fins våtsnøleier med bestander av snøull, rypestarr (svært vanlig), 
fjellbunke og stjernesildre. Ved Pederholavatnan fant vi også fjel/pestrot i enkelte snø leier. 

Vegetasjonsdekket over ca. 500 m O.h. er sparsomt, dominert av fattigrabber, musøre- og mosesnøleier, i mindre 
grad også av alpine bregneenger. På rabbene vokser vanligvis geitsvingel, rabbesiv, greplyng, rypebær og stedvis 
fjel/krekling; de to siste avtar med høyden. Vardefrytle ble funnet ved en anledning. Fjellet over 550-600 m O.h. 
har mellomalpin vegetasjon, med lite vegetasjonsdekke og uten sammenhengende bestander av lyngarter. Fattige 
rabber og snøleier er her enerådende. 
Vannvegetasjon ble ikke obseNert i alpin sone, verken i Svartvatnet eller de mindre vannforekomstene. 

Vurdering av verneverdi 

Objektet er variert, og plasserer seg over middels mht. mangfold, til tross for at kalkkrevende vegetasjon ikke ble 
observert. Gjennom vår inventering framstår det riktignok som moderat mht. artsdiversitet, men det har såpass stor 
horisontal og vertikal utstrekning at vår undersøkelse langt fra har kunnet fange opp den totale diversiteten, hvilket 
bidraget fra Reiersen (1946) og Nettelbladt (1982) tydelig illustrerer. Rike, frodige samfunn forekommer omtrent 
som normalt for de besøkte objektene i regionen. 

I tillegg til de mange for regionen vanlige plantesamfunn, kommer de mer sjeldne elvenære samfunn, en del skogs
utforminger og samfunn i snaufjellet. Antallet sjeldne arter er imidlertid lavt - bare seks av våre funn er eksklu
sive for dette objektet eller dette og et annet blant de inventerte Nordlands-objektene. Sett under ett vurderes det 
å ligge rundt middelet mht. sjeldenhet. 

Den regionale representativiteten vurderes som stor, og objektet antas å omfatte de fleste plantesamfunn som er 
typiske for regionen, utenom kalkrik vegetasjon. Vassdraget er lite berørt av menneskelige inngrep og det antas 
å være velegnet som referansevassdrag. Variasjonsrikdom og rimelig god tilgjengelighet er faktorer som gjør det 
anvendelig for vitenskapelige og pedagogiske formål. Som det østligste av de undersøkte objektene i regionen, 
tillegges også geografisk beliggenhet verdi. 
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Vassdraget har en uvanlig lang vannstreng, men det har få innsjøer/tjern og innsjøpregete elvestrekninger i mellom
og nordboreal sone. Bortsett fra enkeHe myrpytter, hvor vi fant lije vannvegetasjon, er slike vannforekomster ikke 
undersøkt. 

Konklusjon: Stor verneverdi (***) 

Kilder 

Nettelbladt, M.G. 1982. 750 05/06/11 Heggedal etc. - S. 10-12 i notat til Fylkesmannen i Nordland. (Upubl. 
underlagsmateriale til Samlet Plan-rapport.) 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.13 Planteliste for Heggedalselva 

VP4 - Arter notert under vår befaring 15. august 1988. Følgende kvantifisering er benyttet: 2 - meget sjelden (1-3 funn), · 
4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

R46A - Kryssliste av Johs. Reiersen - 9/8-1946. Kanstadboln, WS 3,0. 
R46B - - 8/8-1946. Sydover Heggedalen, for det meste på vestsida til Kanstadbotn,WS 3,0. 
R46C - - 8/8-1946. Øvre - Søndre Heggedalsvann.,WS 3,1. 
N83 - Kryssliste fra Nettelbladt (1982). 

VP4 R46A R46B R46C N83 

Karsporeplanter 
Athyrium distentifolium Fjellburkne 8 X X 
Athyrium filix-femina Skogburkne 8 X X 
Blechnum spicant Bjønnkam 4 X X X 
Cryptogramma crispa Hestespreng 6 X X X 
Cystopteris fragilis Skjørlok 4 
Diphasium alpinum Fjelljamne X X 
Oiphasium complanatum Skogjamne X 
Dryopteris expansa Sauetelg 8 X 
Dryopteris ti/ix-mas Ormetelg 6 X 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 
Equisetum fluviatile Elvesnelle 4 X 
Equisetum sylvaticum Skogsnelle 8 X X 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 8 X X X 
Huperiza selago Lusegras 6 X X X X 
Isoetes setacea Mykt brasmegras X 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 X X X 
Lycopodium clavatum Myk kråkefot X X X 
Matteuccia struthiopteris Strutseving 4 X X 
Polystichum Ionchitis Taggbregne 2 
SelagineIla selaginoides Dvergjamne 6 
Thelypteris phegopteris Hengeving 8 X X X 

Bartrær 
Juniperus communis Einer 8 X X 
Picea abies Gran 2 
Pinus sylvestris Furu 4 X 

Enfrøbladete 
Agrostis boreale Fjellkvein 6 X 
Agrostis canina Hundekvein 6 
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VP4 R46A R46B R46C N83 

Agrostis capillaris Engkvein 8 X X X 
Agrostis st%nifera Krypkvein X X 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 X X X X 
Ca/amagrostis purpurea Skogrørkvein 8 X X X 
Ca/amagrostis stricta Smårørkvein X X 
Carex ade/ostoma Tranestarr 2 X X 
Carex aqua ti/is Nordlandsstarr 2 X 
Carex bige/owii Stivstarr 6 X X X 
Carex brunnescens Seterstarr 6 X X X X 
Carex buxbaumii Klubbestarr X 
Carex canescens Gråstarr 6 X X 
Carex echinata Stjerne starr 6 X X X 
Carex flava Gulstarr X X 
Carex /achenalii Rypestarr 6 X 
Carex /imosa Dystarr 4 X X 
Carex magel/anica Frynsestarr 6 X X X 
Carex nigra Slåttestarr 8 X X X 
Carex pallescens Bleikstarr X 
Carex pauciflora Sveltstarr 8 X X 
Carex rariflora Snipestarr 4 X X X 
Carex rostrata Flaskestarr 8 X X X 
Carex saxatilis Blankstarr X X 
Carex steno/epis Vierstarr X 
Carex subspathacea Ishavsstarr X 
Carex vagina ta Slire starr 6 
Corallorhiza tritida Korallrot X 
Dacty/orhiza fuchsii Skog marihand 2 X 
Dacty/orhiza macu/ata Flekkmarihand 4 X X 
Deschampsia a/pina Fjellbunke 6 X 
Deschampsia cespitosa Sølvbunke 8 X X X 
Deschampsia flexuosa Smyle 8 X X X X 
E/ymus arenarius Strandrug X X 
Eriophorum angustifolium Duskull 8 X X X X 
Eriophorum scheuchzeri Snø ull 6 X 
Eriophorum vaginatum Torvull 6 X X X X 
Festuca ovina Sauesvingel X 
Festuca rubra Rødsvingel 6 X X 
Festuca vivipara Geitsvingel 8 X X 
Juneus big/umis Tvillingsiv X X 
Juneus butonius Paddesiv 4 X X X 
Juneus filiform is Trådsiv 8 X X X X 
Juneus gerardi Saltsiv X 
Juneus tritidus Rabbesiv 8 X X 
Listera cordata Småtveblad X 
Luzu/a cf. arcuata Buefrytle X 
Luzu/a contusa Vardefrytle 2 
Luzu/a frigida Seterfrytle X 
Luzu/a mu/tif/ora Engfrytle 6 X 
Luzu/a pi/osa Hårfrytle 6 X X 
Luzu/a spicata Aksfrytle 8 
Luzu/a sudetica Myrfrytle X X 
Luzu/a wah/enbergii Reinfrytle 2 
Melica nutans Hengeaks X 
Mi/ium effusum Myskegras 4 X 
Molinia caeru/ea Blåtopp 8 X X X X 
Nardus stricIa Finnskjegg 8 X X 
Narthecium ossifragum Rome 4 X 
Paris quadrifolia Firblad 4 X 
Ph/eum a/pinum Fjelltimotei 6 X X X 
Ph/eum pratense Timotei X 
Poa a/pigena Seterrapp 4 X 
Poa a/pina Fjellrapp 4 X 
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VP4 R46A R46B R46C N83 

Poa annua Tunrapp 6 X X 
Poa g/auca Blårapp 4 
Poa subcaeru/ea Smårapp X 
Poa trivialis Markrapp X 
Po/ygonatum vertici/latum Kranskonvall 4 X 
Puccinellia capillaris Taresaltgras X 
Puccinellia cf. maritima Fjæresaltgras X 
Scheuchzeria pa/ustris Sivblom 6 
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 X X X X 
Sparganium angustifolium Flotgras 2 X 
Sparganium hyperboreum Fjellpiggknopp X 
Tofie/dia pusilla Bjønnbrodd X 
Trig/ochin pa/ustris Myrsauløk X X 

Tofrøbladete 
Achi/lea millefolium Ryllik 4 X 
Achillea ptarmica Nyseryllik X 
Actaea spicata Trollbær X 
A/chemilla a/pina Fjellmarikåpe 8 X X 
A/chemilla vu/garis Vanlig marikåpe 8 X 
A/nus incana Gråor 4 X X X 
Andromeda po/ifo/ia Hvitlyng 8 X X X X 
Ange/iea archangelica Kvann 6 X X X 
Angeliea sy/vestris Sløke 6 X X 
Anthriscus sy/vestris Hundekjeks X X 
Arabis a/pina Fjellskrinneblom 2 
Arctostaphy/os a/pina Rypebær 8 X X 
Bar/sia a/pina Svarttopp X X X 
Betula nana Dvergbjørk 4 X 
Betu/a pubescens Vanlig bjørk 8 X X X X 
Calluna vufgaris Røsslyng 8 X X X 
Ca/tha pa/ustris Soleihov 6 X X 
CapselIa bursa-pastoris Gjetertaske X X 
Campanu/a rotundifo/ia Blåklokke 8 X X X X 
Cardamine bellidifo/ia Høyfjellskarse X X 
Cassiope hypnoides Moselyng 4 X X 
Cerastium cerastoides Brearve 2 X 
Cerastium fontana Vanlig arve 4 
Chamomilla suaveofens Tunbalderbrå X 
Cicerbita a/pina Turt 8 X X X 
Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 6 X X 
Coch/earia officinalis Skjørbuksurt X 
Cornus suecica Skrubbær 8 X X X X 
Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 4 X X X 
Drosera angliea Smalsoldogg 8 X X X 
Drosera rotundifo/ia Rundsoldogg 6 X X X 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 X X X X 
Epifobium a/sinifo/ium Kildemjølke 4 
Epilobium anagallidifolium Dvergmjølke 4 X X 
Epi/obium angustifo/ium Geitrams 6 X X X 
Epilobium hornemannii Setermjølke X X X 
Epilobium /actiflorum Hvitmjølke X X 
Epi/obium montanum Krattmjølke 4 X 
Epi/obium pa/ustre Myrmjølke 4 X 
Euphrasia frigida Fjellø yentrø st 8 X 
Euphrasia hyperborea Tromsøyentrøst X 
Euphrasia sp. 0yentrøst X X X 
Fifipendu/a u/maria Mjødurt 6 X X 
Ga/ium pa/ustre Myrmaure 4 X 
Geranium sy/vaticum Skogstorkenebb 8 X X X 
Geum riva/e Enghumleblom 6 X X 
Gnaphalium norvegicum Setergråurt X X X X X 
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VP4 R46A R46B R46C N83 

Gnaphalium supinum Dverggråurt 6 X X X 
Hieracium a/pinum Fjellsveve 8 X 
Hieracium umbellatum Skjerm sveve X 
Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 4 X 
Honkenya pep/oides Strandarve X X 
Leontodon autumna/e Følblom 4 X X X X 
Ligusticum scoticum Strandkjeks X X 
Linnaea borealis Linnea 2 
Loise/euria procumbens Grepplyng 8 X X 
Lotus cornicu/atus Tiriltunge X X 
Lychnis a/pina Fjellljæreblom 8 X 
Me/ampyrum pratense Stormarimjelle X X X X 
Melampyrum sylvaticum Småmarimjelle X X X 
Silene dioica Rød jonsokblom 4 X X 
Menyanthes trifo/iata Bukkeblad 6 X X X 
Montia fontana Kildeurt X 
Myriophyl/um alterniflorum Tusenblad X 
Orthilia secunda Nikkevintergrønn X 
Oxalis acetosel/a Gaukesyre 4 X 
Oxycoccus microcarpus Småtranebær 6 X X 
Oxyria digyna Fjellsyre 8 X X X 
Parnassia pa/ustris Jåblom X X 
Petasites frigida Fjellpestrot 2 X X X 
Pinguicu/a vu/garis Tettegras X X X X X 
P/antago maritim a Strandkjempe X X 
Po/ygonum viviparum Harerug 8 X X X 
Popu/us tremu/a Osp 4 X 
Potentilla crantzii Flekkmure 2 
Potentilla erecta Tepperot 8 X X 
Potentilla pa/ustris Myrhatt 6 X X X X 
Prunus padus Hegg 2 X 
Pyro/a minor Perlevintergrønn 4 X X X 
Ranuncu/us acris Engsoleie 8 X X X X 
Ranuncu/us repens Krypsoleie X X 
Rhinanthus minor Småengkall X X X 
Rubus chamaemorus Molte 8 X X X 
Rubus saxatilis Teiebær 6 X X X 
Rumex acetosa Engsyre 8 X X X X 
Rumex acetosel/a Småsyre 4 X X X 
Rumex /ongifolius Høymol X X 
Sagina nodosa Knopparve X 
Sagina procumbens Tunarve 4 X 
Salix caprea Selje 6 X 
Salix coaetanea Silkeselje 4 X 
Salix g/auca Sølvvier 8 X X X X 
Salix herbacea Musøre 8 X X 
Salix /apponum Lappvier 8 X 
Salix nigricans Svartvier 6 X X 
Saussurea a/pina Fjelltistel 6 X X X 
Saxifraga aizoides Gulsildre 4 X X 
Saxifraga stel/aris Stjernesildre 6 X X X 
Sedum rosea Rosenrot 6 X 
Sibba/dia procumbens Trefingerurt 4 X X 
Si/ene acau/is Fjellsmelle X X 
Silene maritim a Strandsmelle X X 
Silene rupestris Småsmelle 2 
Solidago virgaurea Gullris 8 X X X X 
Sorbus aucuparia Rogn 6 X X 
Spergu/a arvensis Linbendel X 
Stel/aria graminea Grasstjerneblom 4 
Stel/aria media Vassarv X 
Stel/aria nemorum Skogsljerneblom 6 X X 
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Taraxacum croceum Fjell-løvetann 
T araxacum vulgare Vanlig løvetann 4 
Thalictrum alpinum Fjellfrøstjerne 
Trientalis europaea Skogstjerne 8 
Trifolium repens Hvitkløver 4 
Tral/ius eurapaeus Ballblom 6 
T ussilago farfara Hestehov 4 
Vaccinium myrtiIJus Blåbær 8 
Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 
Valeriana sambucifolia Vendelrot 6 
Veronica alpina Fjellveronika X 
Vicia cracca Fuglevikke 4 
Viola biflora Fjellfiol 8 
Viola epipsila Stor myrfiol 
Viola palus/ris Myrfiol 8 
Viola riviniana Skogfiol 4 

Tabell 3.14 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasjonstype 

A3 Rø sslyng-blokkebærbjø rkeskog 
A3cd Blåtoppbjørkeskog 
A4b Blåbær-skrubbærbjørkeskog 
AS Småbregnebjørkeskog 
ASG Sølvbunkebjørkeskog 
C 1 Storbregnebjørkeskog 
C 1 G Grasdominert bjørkeskog 
C2a Høgstaudebjørkeskog 
C2b Lågurtbjørkeskog 
C3 Gråor-heggeskog 
E2 Fattig sumpskog 
G 1-2 Kalkfattig, kulturbetinget eng 
GC2 Beitepåvirket fukteng 
K Fattigmyr 
L2 Intermediær fastmattemyr 
03 Elvesnelle-starrsump 
p Akvatisk flytebladvegetasjon 
O Mose-urtøyr 
03c Gråor-vierøyr 
R 1 Greplyng-moserabb 
RS Mellomalpin grasrabb 
S3b Blåbær-skrubbærhei 
SS Alpin bregneeng 
S6 Fattig høgstaudeeng 
Tl Grassnøleie 
T4 Musøresnøleie 
T6 Fattig våtsnøleie 

Sone 

MtNB 
MtNB 
MtNB 
MtNB 
MtNB 
MtNB 
NB 
MtNB 
MB 
MB 
MtNB 
MB 
MtNB 
MtNB 
MtNB 
NB 
NB 
NB 
NB 
LtMA 
LtMA 
LA 
LA 
LA 
LtMA 
LtMA 
LtMA 
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R46A R46B 

X 
X X 

X 

X X 
X X 
X X 

X 

X 
X 

Forekomst 

vanlig i Sø, små areal 
vanlig i Sø 
dominerende skogtype 
vanlig 
vanlig 
vanlig 
V-sida av Låhaugen 
spredt 
sjelden 
fragment ved Tverrelva 
fragment 
ved gårdene 

R46C N83 

X 
X 

X 

X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X 
X X 

X 
X 
X 

spredt langs Ø-sida av Heggedalselva 
dominerende myrtype 
spredt 
enkelte myrt jern 
enkelte myrt jern 
ved Tverrelv-osen 
ved Tverrelv-osen 
vanlig 
spredt 
dominerer sonen 
spredt 
sjelden 
vanlig 
vanlig, dominerer i øvre del 
spredt 



172 SNEISVASSDRAGET 

Vassdragsnr: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Område beskrivelse 

177.73Z 
Lødingen 
1231 I Lødingen og IV Raftsundet 
42c Nordlands kystalpine region, Hinnøyaområdet 
Mellomboreal-mellomalpin 
0-980 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert sørøst på Hinnøya, i Lødingen kommune, med utløp i ytre del av Haukfjorden. 

Geologi. Det meste av området er oppbygd av lødingengranitt (Tveten 1978). I sør og vest fins gneiser av 
forskjellige slag. Amfibolitt forekommer i et felt mellom Langvatnet og Trollvatnet, og helt i nord. Vegetasjonsdekket 
bærer preg av at grunnen er næringsfattig og seintforvitrende. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og svært humid, med milde vintre og relativt kjølige somre. Normal årsnedbør 
varierer imidlertid sterkt innen nedbørfeltet. Ved utløpet (Sneisa nedbørstasjon) faller det årlig 1701 mm, fjellene 
i nord mottar rundt 2500 mm, søndre del av Sørdalen trolig mindre enn 1500 mm. Årsnedbøren ved Offersøy kyst
stasjon (ca. 5 km sør for vassdraget) er bare 1051 mm. Nedbøren er størst om høsten. Den strand nære delen 
av vassdraget er blant de områdene i regionan som har varmest sommertemperatur; normalt ligger julitempera
turen mel/om 14 og 16°C (Offersøy 14.1°C). i høyereliggende deler 10-12°C. Normal januartemperatur er rundt -
2 til -4°C (Offersøy -2,O°C). Årsmiddeltemperaturen for Offersøyer 4.4°C, kaldest februar med -2.5°C. Ved 
Trevatnan (573-624 m o.h.) fins små felter som trolig normalt har permanent isdekke. 

Kulturpåvirkning. Riksvei 837 krysser vassdraget ved utløpet. En nylig utbedret traktorvei følger nordsida av 
Sneiselva til Sneisvatnet hvor det ligger noen (4-5) spredte hytter. Enkeltstående hytter fins også i Norddalen, sør 
for øvre Sørdalsvatnet og nordøst for Langvatnet. Vi observerte to eldre plantefelt med furu, ved Sneiselva og 
Sneisvatnet. Langs Sneiselva fins også flere granplantefelt av variabel alder. Et par felt i Norddalen er nylig til
plantet med gran. Her er bjørkeskogen delvis fjernet og kjemiske sprøytemidler tatt i bruk. Ved vår befaring hadde 
vegetasjonen i feltsjiktet store sprøyteskader. Nedre del av Sneiselva er omgitt av kulturmark, både fulldyrket og 
beitemark. Det meste av området er preget av til dels betydelig beitetrykk fra sau - spesielt i øvre del av Sør
dalen er beitepresset stort. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektet er blant de større i regionen Lofoten-Vesterålen. Vassdraget er 
greina og løper sammen til et relativt kort hovedvassdrag som i hovedsak består av Sneisvatnet og Sneiselva. Den 
nordre greina drenerer sørover gjennom Norddalen, den søndre mot NNØ gjennom Sørdalen. øst for Nat
tmålstinden løper den søndre elva sammen med en vestlig sidegrein som drenerer VSV, omtrent i samme retning 
som hovedvassdraget. Vassdraget omfatter el/eve middelstore og små innsjøer fra 18 til 624 m O.h., og en del 
småtjern. Det har relativt lange vannstrenger. 

Landskapsformene i den sørlige delen er rolige, mens vassdraget forøvrig preges av store relieffkontraster. Fjellene 
er høye, og mange når over 700 m O.h. De har stort sett et alpint preg, med utpreget tindetopografi og flere 
botner. Høyest er Bukketinden med 980 m O.h. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mel/ombo real, nordboreal, lavalpin og mel/om alpin sone. De høyeste 
toppene når muligens også opp i høyalpin sone. Bare nederste delen av vassdraget ligger i mel/omboreal sone. 
Her preges landskapet av jordbruk og brakklagt innmark. Nordboreal sone domineres av fattig vegetasjon, mest 
blåbær-skrubbærbjørkeskog og fattig myr. I Norddalen fins et større område med svært homogen storbregnebjørke
skog. Lavalpin sone er dårlig undersøkt, den er trolig dominert av blåbær-skrubbærhei. Det befarte området har 
mye musøresnøleie og noe greplyng-moserabb. Ryfjellas sørside har mye mel/om alpin grasvegetasjon. 
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Tidligere botaniske undersøkelser 

Vi har ikke funnet opplysninger om tidligere botaniske undersøkelser i tilknytning til objektet. 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 16. august 1988, 18 persontimer. 

Befaringsrute. SH: Fra Sneisa langs nordsida av Sneiselva-Sneisvatnet; halvveis opp Norddalen og opp vestsida 
av dalen til fortopp rett sør for Ryfjella. Retur forbi lite tjern sørøst for det østligste av Trevatnan og tjern ca. 290 
m o.h. OP: Inn i vassdraget øst for Årnipen (fra Høgtun); langs østsida av Trollvatnet og vestsida av Mellom
vatnet, øst for nedre og øvre Sørdalsvatnet, ned Sørdalen og nordsida av Sneisvatnet-Sneiselva til Sneisa. Befar
ingsruta framgår av figur 3.10. 

Reg Istrert flora Vi observerte 174 arter karplanter, ~. tabell 3.15. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.16. Kvantitative vurderinger be
grenser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Sneiselva-Sneisvatnet (WR 28,88-89; 29-30,88). Elva renner temmelig rolig. Mest vannvegetasjon fins i nedre 
halvdel hvor enkelte større bestander av flaskestarr, elvesnelle og evjesoleie forekommer, foruten sylblad. Ved 
utløpet fra Sneisvatnet fins evjesoleie, fjellpiggknopp og en del vannmosearter. I elvekanten vokser kratt av gråor. 

Ved elveosen og et stykke opp langs nordsida av elva dominerer innmark, både beite og fulldyrka mark. En del 
kulturjord er under tilgroing, og en del er tilplantet gran. Lengre vest dominerer lysåpen blåbær-skrubbærbjørke
skog med spredt furu og osp, stedvis med stort innslag av blokkebær og røsslyng. Også en beitepreget 
sølvbunketype er vanlig. Her fins flere granplantefelt av vekslende alder, og en eldre furuplanting. Enkelte mindre 
myrareal har fattig bjønnskjeggdominert vegetasjon. En lav åsrygg sør for elva har lynghei med spredt furu og mye 
fjell i dagen. 

Sneisvatnet har stort sett steinstrand, men flere grunne partier, spesielt i øst og nord, har finkornet substrat. Ved 
et bekkeutløp i nord vokser stivt brasmegras, evjesoleie og flotgras, nordvestre bukt har flotgrasbestander. 
Gruntområdet i denne bukta er dekt med driv av torvmose. 

Kollen nordøst for Sneisvatnet er kledt med åpen furuskog, med innslag aven del osp. I feltsjiktet dominerer 
røsslyng og bærlyngartene. Nordsida av innsjøen er nederst ganske slak, dominert av bjørkeskog og med mange 
små bakkemyrpartier. Over skogen er sida svært bratt, med skrenter og lite vegetasjonsdekke. 

Skogen er stort sett av blåbær-skrubbærtype med innslag av røsslyng og fjellkrekling. Småfelter med småbregne
og sølvbunkeskog er vanlige. Langs bekkedrag kommer storbregnevegetasjon inn, som oftest dominert av · 

skogburkne. Denne vegetasjonen kan tenderer mot høgstaudetype, med turt, skogstorkenebb o.a. En eldre 
furuplanting ble observert på denne strekningen. 

Bakkemyrene er som oftest dominert av bjønnskjegg, og sveltstarr, frynsestarr og blåtopp er vanlige. Nær vannsig 
fins bukkeblad og mindre bestander av romeo Enkelte av sigene tenderer mot rikmyr, med bl.a. sveltull, bjønnbrodd, 
tvillingsiv og piperensermose. De største myrpartiene ligger i vestenden av innsjøen; her fins stort settflatmyr hvor 
flaskestarr og duskull kan dominere store partier. 

Norddalen (WR 27-28,89-90). Dalbunnen har store myrområder, spesielt i sør. Myrene er gjennomgående fattigst 
øst for elva, ofte dominert av bjønnskjegg, gjerne med flaskestarr og duskull på de fuktigste partiene. På vestsida 
dominerer flaskestarr større myrarealer. Ved elva fins et fuktig bjørkeskogparti med hyppig innslag av gråor og 
svartvier, og med vekselvis skogrørkvein- og sølvbunkedominert feltsjikt. Et hogstfelt har temmelig rik storbregne
vegetasjon. 
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Figur 3.10 N 
172. Sneisvassdraget. Befaringsrute 16. august 1988. 

Kartblad : 1231 I Lødingen og IV Raftsundet. 

Hm 
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Bjørkeskogen langs vestsida er stort sett svært ensartet storbregneskog, totalt dominert av skogburkne og turt. 
Nederst i søndre del av lia kom vi over et lite felt som så ut til å ha sprøyteskader. Her ble også enkelte 
småplanter av gran observert. Lengre mot nord fins et parti høgstaudeskog (den eneste observerte høgstaudeloka
liteten i vassdraget) som er kjemisk behandlet og tilplantet med gran. Vegetasjonen, med bl.a. sumphaukeskjegg, 
turt og myskegras, har store sprøyteskader. Bjørketrærne er dels felt, dels brukket og dels revet opp. Mot fjellet 
går skogen over i et tett bjørkekratt som i sør kan strekke seg nesten opp til 300 m o.h. 

Fjellsida over tjern 290 m o.h. har blåbær-skrubbærhei og relativt store partier med alpin bregneeng. Lengre mot 
nord er sida bratt, stedvis med mange skrentpartier. Hyller og forsenkninger er stort sett dominert av musøre. Åsen 
mot østre Trevatnet er kupert, med rabbesiv og greplyng på rabbene, musøre og moser i snøleiene. Lesidevege
tasjonen er fjellkreklingdominert, med blåbær i overkant av snøleiene. Sør og øst for Trevatnan fins små partier 
som er permanent isdekt, omgitt av et fullstendig goldt landskap. Ryfjellas sørside har mye mellomalpin grasve
getasjon. Innsjøene i fjellet manglet vannplanter. 

Sørdalen (WR 24-26,82-88; 26-27,89). I nedre del av dalen og oppover mot øvre Sørdalsvatnet (Stortindvatnet) 
fins store myrområder, ofte bakkemyr med spredt bjørkebevoksning. Myrvegetasjonen er stort sett fattig til svakt 
intermediær, ofte dominert av duskull, flaskestarr og bjønnskjegg. I myrene fins mange smådammer som gjerne 
har bestander av flaskestarr. 

Østsida av Sørdalsvatnet har mye bjørkeskog, oftest av relativt fuktig storbregnetype, i sjeldne tilfeller med 
tendenser til høgstaudevegetasjon. I mindre grad forekommer småbregneskog; koller har blåbær-skrubbærtype. 
Skogen er mange steder påvirket av snøskred som har veltet en god del trær. Innimellom fins mindre myrdrag med 
spredt bjørk, og med duskull, flaskestarr og bjønnskjegg som de viktigste arter. 

Nedre Sørdalsvatnet (Langvatnet) har store bestander flaskestarr og elvesnelle i sør, mindre i nord. Østsida er 
småkupert, vestsida bratt. Østsida har spredt bjørkeskog, hovedsakelig blåbær-skrubbærskog, men på koller 
dominerer fjellkrekling, stedvis dominerer også molte og røsslyng (røsslynginnslaget avtar mot sør). I forsenkning
er fins mer fuktige typer, dels med storbregnevegetasjon, dels med innslag av myrplanter. Området har lite 
småbregneskog. Bjørkeskogen langs vestsida er enda mer spredt; flere steder fins felter med åpen ur. 

Nær bekken fra myrområdet nordvest for Åsen, sør for innsjøen, fins frodig storbregne- til høgstaudevegetasjon. 
Her dominerer skogburkne, men skogrørkvein, sølvbunke, mjødurt, strutseving og engsoleie er også viktige innslag. 
I bekkekant vokser gråstarr, myrmjølke og stjernesildre. Den østvendte lia under Kjølfjellet har spredt tresetning 
av bjørk til ca. 300 m O.h. Lia domineres hovedsakelig av skogburkne, men også strutseving ble observert. I over
kant av urer fins høgstaudepreget vegetasjon. 

Myra nordvest for Åsen er litt rikere enn det som er vanlig i området. Den er lite tua, og fastmattene domineres 
av bjønnskjegg, duskull og sveltstarr. I myrkanten og ved bekkesig kommer en del vier inn sammen med 
elvesnelle, myrhatt, skogrørkvein, myrmjølke og myrfiol; i smådammer bukkeblad og flaskestarr. Landskapet nord 
for Mellomvatnet er småkollet med mye myr. Kollene domineres ofte av fjellkrekling, skrubbær og molte, og er 
spredt tresatte. Den østvendte lia under Åsen har litt kraftigere bjørkeskog enn vanlig i øvre del av Sørdalen, 
gjerne med temmelig rik storbregnevegetasjon. Myrene vest og nord for Mellomvatnet er fattige, ofte bakkemyrer, 
med molte og en god del dvergbjørk på tuene; bjønnskjegg, duskull og flaskestarr på fast-/løsmatter. 

Trollvatnet er omgitt av åpen, småvokst bjørkeskog. Vestsida er bratt, med en del åpen eller spredt tresatt ur. En 
storsteinet ur sørvest for innsjøen har f.eks. mye heigråmose og noe lusegras. Vegetasjonen i uras overkant er 
skogburknedominert, med mye geitrams, turt, bringebær, sauetelg, engsyre og skogrørkvein; under bregnene noe 
gaukesyre og firblad. I en bergvegg like ved ura vokser rosenrot, skjermsveve og geitsvingel. Østsida av innsjøen 
har det samme skoglandskapet som er typisk for områdene lengre nord i dalen. Skogen er imidlertid lavere, og 
tørre vegetasjonstyper (fjellkreklingdominerte rabber) mer fremtredende. Mellom Trollvatnet og vannskillet dominer
er fattigmyr med og uten bjørk, og på grunnlendt mark åpen fjellkreklingskog. 

Vurdering av verneverdi 

Vegetasjonen er fattig og temmelig ensartet, og vassdraget er blant de minst varierte av de undersøkte objekt
ene i Nordland. Likevel fins flere eksempler på rikere typer. Med sine furuskog-typer skiller det seg fra de øvrige 
besøkte objektene i regionen Lofoten-Vesterålen. Vassdraget gir et karrig inntrykk, men deler av Norddalen kan 
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være temmelig frodig. Det fremhever seg ikke som artsrikt, men ligger noe under medianen for de inventerte 
Nordlandsobjektene. Vannvegetasjon og -flora er dårlig undersøkt, men inventeringene i nedre del av vassdraget 
gir inntrykk aven triviell og fattig flora/vegetasjon. 

Det fins få sjeldne arter i vassdraget. Bare to av våre funn er eksklusive for ett eller to av objektene i denne un
dersøkelsen. Blant vegetasjonstypene skiller skogburkne-turt-bjørkeskogen og røsslyng-bærlyng-furuskogen seg ut. 
Den første pga. den store forekomsten av såpass ensartet vegetasjon, den andre pga. sin sjeldenhet. 
Amfibolittforekomstene i sør gir ikke grunnlag for mer næringskrevende arter. 

Bortsett fra kalkrik vegetasjon omfatter vassdraget de fleste av regionens vanlige plantesamfunn, og alle 
vegetasjonssoner i regionen så nær som kystseksjonen. Verdien mht. representativitet reduseres imidlertid betydelig 
av at de rikere samfunn som oftest er dårlig utviklet. Vegetasjonen i Sørdalen ser ut til å være utsatt for uvanlig 
stort beitepress fra sau. Utover dette er vassdraget relativt lite kulturinfluert. De mange plantefeltene i nedre og 
nordre del trekker imidlertid verdien noe ned. Spesielt må bruk av kjemisk plantebekjemping i rikere deler av 
Norddalen bemerkes. Objektet antas å ha verdi som referansevassdrag, men har forøvrig liten vitenskapelig verdi 
og moderat pedagogisk interesse. 

Konklusjon: Middels verneverdi (t*) 

Se kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.15 Planteliste for Sneiselva 

Arter notert under vår befaring 16. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn), 
4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

Karsporeplanter Cafamagrostis purpurea Skogrørkvein 8 
Athyrium distentifofium Fjellburkne 6 Ca/amagrostis stricta Smårørkvein 4 
Athyrium filix-femina Skogburkne 8 Carex bige/owii Stivstarr 6 
B/echnum spicant Bjønnkam 4 Carex brunnescens Seterstarr 4 
Cryptogramma crispa Hestespreng 8 Carex canescens Gråstarr 6 
Diphasium a/pinum Fjelljamne 2 Carex echinata Stjernestarr 6 
Dryopteris expansa Sauetelg 8 Carex juncella Stolpestarr 2 
Dryopteris ti/ix-mas Ormetelg 6 Carex /achenafii Rypestarr 6 
Equisetum arvense Åkersnelle 4 Carex limosa Dystarr 4 
Equisetum fluviatile Elvesnelle 6 Carex magellanica Frynsestarr 4 
Equisetum sy/vaticum Skogsnelle 6 Carex nigra Slåtte starr 8 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 8 Carex pallescens Bleikstarr 4 
Huperiza se/ago Lusegras 6 Carex pauciflora Sveltstarr 6 
/soetes /acustris Stivt brasmegras 4 Carex pilulitera Bråtestarr 4 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 Carex rostrata Flaskestarr 8 
Lycopodium c/avatum Myk kråkefot 2 Carex vagina ta Slirestarr 4 
Matteuccia struthiopteris Strutseving 4 Dacty/orhiza macu/ata Flekkmarihand 4 
Se/aginella se/aginoides Dvergjamne 4 Deschampsia a/pina Fjellbunke 6 
The/ypteris phegopteris Hengeving 8 Deschampsia cespitosa Sølvbunke 8 

Deschampsia flexuosa Smyle 8 
Bartrær Eriophorum angustifo/ium Duskull 8 
Juniperus communis Einer 8 Eriophorum scheuchzeri Snø ull 2 
Picea abies Gran 2 Eriophorum vaginatum Torvull 8 
Pinus sy/vestris Furu 6 Festuca rubra Rødsvingel 6 

Festuca vivipara Geitsvingel 8 
Enfrøbladete Juncus afpinoarticu/atus Skogsiv 4 
Agrostis canina Hundekvein 6 Juncus big/umis Tvillingsiv 2 
Agrostis capi/faris Engkvein 8 Juneus bufonius Paddesiv 4 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 Juncus bu/bosus Krypsiv 2 
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Juneus fi/iformis Trådsiv 8 Lathyrus pratensis Gulflatbelg 4 
Juneus trifidus Rabbesiv 8 Leontodon autumnalis Følblom 4 
Luzu/a multiflora Engfrytle 6 Loise/euria procumbens Greplyng 2 
Luzu/a pi/osa Hårfrytle 6 Lychnis a/pina Fjelltjæreblom 2 
Luzu/a spicata Aksfrytle 4 Me/ampyrum pratense Stormarimjelle 6 
Mi/ium effusum Myskegras 4 Me/ampyrum sy/vaticum Småmarimjelle 4 
Mo/inia caeru/ea Blåtopp 6 Menyanthes trifo/iata Bukkeblad 4 
Nardus strieta Finnskjegg 6 Myriophyllum a/terniflorum Tusenblad 4 
Narthecium ossifragum Rome 4 Oxalis acetosella Gaukesyre 4 
Paris quadrifolia Firblad 2 Oxycoccus microcarpus Småtranebær 6 
Ph/eum a/pinum Fjelltimotei 6 Oxyria digyna Fjellsyre 8 
Poa a/pigena Seterrapp 2 Pinguicu/a vu/garis Tettegras 4 
Poa annua Tunrapp 4 Po/ygonum viviparum Harerug 6 
Po/ygonatum verticillatum Kranskonvall 6 Popu/us tremu/a Osp 6 
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 Potentilla crantzii Flekkmure 8 
Scirpus hudsonianus Sveltull 2 Potentilla erecta Tepperot 8 
Sparganium angustifolium Flotgras 8 Potentilla pa/ustris Myrhatt 6 
Sparganium hyperboreum Fjell piggknopp 2 Pyro/a minor Perlevintergrønn 4 
Tofie/dia pusilla Bjønnbrodd 2 Ranuncu/us acris Engsoleie 6 

Ranuncu/us repens Krypsoleie 4 
TOfrøbladete Ranuncu/us reptans Evjesoleie 6 
Achillea millefolium Ryllik 4 Rhinanthus minor Småengkall 4 
Achillea ptarmica Nyseryllik 2 Rubus chamaemorus Molte 8 
A/chemilla a/pina Fjellmarikåpe 8 Rubus idaeus Bringebær 2 
A/chemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 6 Rubus saxati/is Teiebær 6 
A/nus incana Gråor 6 Rumex acetosa Engsyre 8 
Andromeda po/itolia Hvitlyng 8 Rumex acetosella Småsyre 4 
Angeliea archangelica Kvann 4 Rumex /ongifolius Høymol 4 
Angeliea sy/vestris Sløke 4 Sa/ix caprea Selje 4 
Anthriscus sy/vestris Hundekjeks 2 Salix coaetanea Silkeselje 6 
Arctostaphy/os a/pinus Rypebær 6 Salix g/auca Sølvvier 8 
Betula nana Dvergbjørk 6 Salix hastata Bleikvier 8 
Betu/a pubescens Vanlig bjørk 8 Sa/ix herbacea Musøre 8 
Calluna vu/garis Røsslyng 8 Sa/ix /apponum Lappvier 8 
Ca/tha pa/ustris Soleihov 6 Sa/ix nigricans Svartvier 6 
Campanu/a rotundifolia Blåklokke 8 Saussurea a/pina Fjelltistel 4 
Cerastium cerastoides Brearve 2 Saxifraga rivu/aris Bekkesildre 2 
Cerastium fontanum Vanlig arve 4 Saxifraga stellaris Stjernesildre 6 
Cicerbita a/pina Turt 6 Sedum rosea Rosenrot 4 
Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 6 Sibba/dia procumbens Trefingerurt 2 
Cornus suecica Skrubbær 8 Si/ene dioica Rød jonsokblom 2 
Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 4 Solidago virgaurea Gullris 8 
Drosera ang/iea Smalsoldogg X Sorbus aucuparia Rogn 6 
Dro sera rotundifolia Rundsoldogg X Stellaria graminea Grasstjerneblom 2 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 Stellaria nemorum Skogstjerneblom 4 
Epilobium a/sinifolium Kildemjølke 4 Subu/aria aquatica Sylblad 4 
Epi/obium anagalliditolium Dvergmjølke 2 T araxacum vu/gare Vanlig løvetann 4 
Epi/obium angustifolium Geitrams 8 Trientalis europaea Skogstjerne 6 
Epilobium hornemannii Setermjølke 4 Tritolium repens Hvitkløver 4 
Epi/obium pa/ustre Myrmjølke 4 Trollius europaeus Ballblom 4 
Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 8 Vaccinium myrtillus Blåbær 8 
Filipendu/a u/maria Mjødurt 6 Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 
Ga/eopsis tetrahit Kvassdå 2 Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 
Galium pa/ustre Myrmaure 2 Valeriana sambucifo/ia Vendelrot 4 
Geranium sy/vaticum Skogstorkenebb 4 Veronica a/pina Fjellveronika 2 
Geum riva/e Enghumleblom 6 Veronica officinalis Legeveronika 4 
Gnaphalium norvegicum Setergråurt 4 Veronica serpyllifolia Glattveronika 2 
Gnaphalium supinum Dverggråurt 8 Vicia cracca Fuglevikke 4 
Hieracium a/pinum Fjellsveve 8 Vicia sepium Gjerdevikke 2 
Hieracium umbellatum Skjerm sveve 4 Vio/a pa/ustris Myrfiol X 
Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 4 Vio/a riviniana Skogliol X 
Hippuris vulgaris Hesterumpe 4 
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Tabell 3.16 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasjonstype 

A3 Røsslyng-blokkebærskog 
A4b Blåbær-skrubbærbjørkeskog 
A4c Blåbær-fjellkreklingskog 
AS Småbregnebjørkeskog 
ASG Sølvbunkebjørkeskog 
C1 5torbregnebjørkeskog 
C2a Høgstaudebjørkeskog 
G3 (Middels)rik fukteng 
H Furubevokst kystlynghei 
K1 Fattig skog/krattmyr 
K2-4 Apen fattigmyr 
L2 Intermediær fastmattemyr 
03 Elvesnelle-starrsump 
p Akvatisk vegetasjon 
R1 Greplyng-moserabb 
RS Meliomalpin grasrabb 
53b Blåbær-skrubbærhei 
55 Alpin bregneeng 
T4 Musøresnøleie 

Sone 

NB 
NB 
NB 
NB 
MtNB 
NB 
NB 
MB 
NB 
NB 
NB 
NB 
MtNB 
MtNB 
LtMA 
LtMA 
LA 
LA 
LtMA 
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Forekomst 

vanlig i ø 
dominerer i ø og S 
vanlig sør i Sørdalen 
spredt, små areal 
spredt 
vanlig, dominerer i NV 
sjelden 
små areal 
5 for 5neiselva 
vanlig 
svært vanlig 
sjelden 
spredt i innsjøer og elver 
registrert i nedre del 
vanlig 
vanlig i Ryfjelias S-side 
vanlig 
spredt S og ø for Ryfjella 
vanlig . 



176 ÅELVA 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

186.2Z 
Andøy 
1233 Il Dverberg 
42d Nordlands kystalpine region, Andøya 
Mellomboreal-Iavalpin 
0-618 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert til østsida av Andøya, i Andøy kommune nord i Vesterålen, og renner ut ved Å, ca. sju 
kilometer sør for Myre. Det har objekt 177 Melaelva (vassdragsnr. 186.517Z) som nabovassdrag, og blir her vurdert 
opp mot dette. 

Geologi. Nord for Ånesvatnet består berggrunnen hovedsakelig av gneiser av proterozoisk alder, mens gabbro 
nærmest er enerådende i sør (Sigmond et al. 1984). Fjalstad & Møller (1987) beskriver flere glasifluviale avsetn
inger i området, bl.a. Åråsen som demmer opp Ånesvatnet i øst, og området nord for innsjøen. De regner avset
ningene som verneverdige i fylkessammenheng. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk med milde vintre og relativt kjølige somre. Normal årsnedbør ligger rundt 1000 
mm. Den eneste klimastasjonen på Andøya ligger ved Andenes, 30-35 km NN0 for objektet. Her ligger 
nedbørnormalen på 833 mm, med høyest nedbør høst og vinter. Januartemperaturen ligger mellom O og -2°C 
(Andenes -O. 9°C), julitemperaturen mellom 10 og 12°C (Andenes 11.3°C). Årsmiddeltemperaturen for Andenes er 
4,2°C. 

Kulturpåvirkning. Jordbruksområdene er stort sett konsentrert til Å, Ånes, Åbergjordet og Skavdal. I tilknytning 
til disse er det mye beitemark, en del veier og noe grøfta myr. Objektet har atskillig mindre hyttebebyggelse enn 
Melavassdraget. Den fins stort sett spredt langs Ånesvatnet, Grunnvatnet og Tækndalsvatnet. Riksvei 82 krysser 
vassdraget ved utløpet, og fylkesveien Å-Nordmela følger vassdraget langs nordsida av Ånesvatnet og sør og vest 
for Grunnvatnet, med avstikkere til Skavdal og Svandalen. Ei kraftlinje følger fylkesveien, med avstikker til Skavdal; 
~essuten er ei linje strukket gjennom Lilandskardet og over Åråsen. Objektet har flere granplantefelt, bl.a. øst for 
Anes, ved Toraksla og i Bødalen. Et myrområde nær A utnyttes som råstoff for industriell torvindustri. En betydelig 
del av vassdraget er trolig utsatt for sterkt beitetrykk. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektet er blant de største i regionen Lofoten-Vesterålen. Hovedvassdraget 
drenerer i sørøstlig til østlig retning, og deler seg rett nord for Ånesvatnet i en vestlig del (Bødalselva) som 
drenerer mot nordøst, og en nordlig del som har sine kilder i fjellmassivet Åberget-Skavdalsheia. En rekke mindre 
bekker drenerer til hovedvannstrengen. Vassdraget omfatter fire større innsjøer hvorav Ånesvatnet (10m o.h.) do
minerer vassdraget fullstendig; de øvrige er: Grunnvatnet, Bødalsvatnet og Stortindvatnet (hhv. 10, 56 og 232 m 
o.h.). Dessuten fins en rekke mindre vannforekomster opp til snaut 280 m o.h., bl.a. mange lavtliggende myrt jern. 
Hovedvannstrengen er atskillig lengre enn i Melavassdraget. 

Som de øvrige Andøyobjektene skiller vassdraget seg fra Lofoten-Vesterålenobjektene ved relativt små 
relieffkontraster og avrunda fjellformer med platåutforming Ufo Alm 1984). Fjellmassivet i nordvest, Kryssdalstinden
Blåtind, har imidlertid tindetopografi. Det har også den høyeste toppen, Rismålstinden (618 m o.h.) som ligger sør 
for Bødalen. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal og lavalpin sone. Størstedelen (strandflaten) 
ligger i mellomboreal sone og er hovedsakelig dekt av fattigmyr og innsjøer. De geologiske forholdene tilsier at 
fattige typer som blåbær-skrubbærbjørkeskog dominerer skogen i nordboreal sone. Vi observerte en del småbregne-
og storbregnevegetasjon. I ei bekkekløft ved Ånes forventes høgstaudeskog å forekomme. Nordboreal sone har 

også en del bakkemyr. En betydelig del av vassdraget ligger i lavalpin sone, over 200-300 m o.h. I nord og øst 
skiller lavalpin vegetasjon seg trolig lite fra den observerte i Melavassdraget, i sør er den trolig noe rikere. 
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Tidligere botaniske undersøkelser 

Johs. Reiersen (1944) har besøkt 2-3 av vassdragets vannforekomster: Tjønn ved Åelva, dam ved veien Åse-Å 
(begge har usikker lokalisering) og Ånesvatn (WS 29-32,59-62). Han nevner 17 arter myr- og vannplanter, bl.a. 
nordlandstarr, grastjønnaks, fjellpiggknopp og småblærerot. 

Nettelbladt (1980) beskriver lia øst for Ånes (WS 31,61). Lia har skrubbærrik blåbærbjørkeskog, stedvis med mye 
bregner, og med antydning til lågurt- og høgstaudebjørkeskog. Han nevner også at Reiersen og Benum besøkte 
sørskråninga under Stortind i 1941, hvor de bl.a. fant gultlatbelg, strandrør, kranskonvall, hegg, brunrot og ister
vier. 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 14. august 1988, 2 persontimer. 

Befaringsrute. Rask befaring fra bil langs veien Nordmela-Å og inn til Skavdal. Befaringsruta framgår av figur 
3.11. Under befaringa var sikten dårlig. 

Registrert flora. Kryssliste ikke ført. 

Registrerte plantesamfunn. Datagrunnlag utilstrekkelig. 

Observert vegetasjon. Vestsida av Åberget er gjennomgående bratt og har mye fjell i dagen. Bjørk vokser opp 
til ca. 300 m O.h. og danner en god del små- og storbregneskog i nedre del av lia. Sør- og sørvestsida har åpen 
bjørkeskog som veksler med store, grasdominerte beiteenger, og storbregnevegetasjon langs fuktige sig. En 
sørvendt bekkekløft ved Ånes har frodig vegetasjon og kan gi livsrom for en relativt rik og variert flora. Fattigmyr 
utgjør en betydelig del av vassdraget, og er generelt temmelig lite kulturpåvirka, langt mindre enn i MeIavass
draget. Nær A er likevel en del av myrområdene tatt i bruk; her drives både jordbruk og torvindustri. 

Vurdering av verneverdi 

Vassdraget er trolig mer verdifullt botanisk enn objekt 177 Meiaelva. Det er større og mer variert, og har betyde
lige områder med basisk berggrunn (gabbro) som normalt gir bedre betingelser for plantedekket enn den sure 
berggrunnen i Melavassdraget. Den søreksponerte sida av Aberget gir ifølge litteraturen, vilkår for mer krevende 
plantearter, og har trolig felter med høgstaudeskog. Enkelte høyereliggende bakkemyrer forventes å ha rikere 
myrvegetasjon. Generelt virker objektet mindre berørt av inngrep enn Melavassdraget; det har likevel mer gran
planting enn naboobjektet. 

Objektet ligger nær flere områder som er foreslått el/er vedtatt vernet, og vurderes gjennom sin størrelse og antatte 
variasjonsrikdom å være mer betydningsfullt som "del av større sammenheng" enn Melavassdragel. I nord ligger 
Skogvoll naturreservat som ansees å ha internasjonalt verneverdige myrforekomster. Åholmen, sørøst for vass
draget, er blant de høyest prioriterte ornitologiske verneobjektene i fylkesmannens verneforslag for våtmarker. Sel
levol/valan, 2-3 km NN0 for Åelvas utløp, klassifiseres av Elven et al. (1985) som ei bukt med klart verneverdig 
havstrandvegetasjon, og deres vurderinger vil trolig danne grunnlag for fylkesmannens forslag om vern av 
havstrand. Med sine høyereliggende vannforekomster og bakkernyrer vil et vern av vassdraget øke variasjonen av 
allerede verna natur i området. 

Konklusjon: Antatt middels verneverdi (**) 
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Figur 3.11 N 
176. Åelva. Befaringsrute 14. august 1988. 

Kartblad: 1233 Il Dverberg. 

1 km 

148 



Kilder 

Alm, T. 1984. Fjellfloraen på Nord-Andøya. - Polarflokken 8: 72-87. 
Elven, R, Alm, T., Fjelland, M. & Fredriksen, K. 1985. Botaniske havstrandundersøkelser i Nordland. 

Årsrapport 1985. Salten og Vesterålen. - Univ. Tromsø, 202 s. (Upubl.) 
Nettelbladt, M.G. 1980. Vurdering av verneverdige skogforekomster, særlig furuskog i kommunene Andøy, 

Sortland og Lødingen. - Botanisk fagrapport til fylkesmannen i Nordland. (Upubl. rapport) 
Reiersen, J. 1944. Plantelister fra vatn i Vesterålen. - Blyttia 2: 42-47. 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

149 



177 MELAELVA 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

186.51Z 
Andøy 
1233 Il Dvergberg og III Langenes 
42d Nordlands kystalpine region, Andøya 
Mellomboreal-Iavalpin 
0-553 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert til vestsida av Andøya, i Andøy kommune nord i Vesterålen, og renner ut ved tettstedet 
Nordmela. 

GeologI. Hele nedbørfeltet er oppbygd av gneiser av proterozoisk alder - næringsfattige og seintforvitrende. Noe 
gabbro kan muligens komme inn helt sør til sørøst i feltet (Sigmond et al. 1984). Storhaugen, øst for Melavatn
et, er dannet av den eneste synlige morenen av betydning. Fjalstad & Møller (1987) tolker den som en ende
morene. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk med milde vintre og relativt kjølige som re. Normal årsnedbør ligger under 1000 
mm. Nedbørnormalen ved Andenes klimastasjon (ca. 30 km NØ for vassdraget) er 833 mm, med høyest nedbør 
høst og vinter. Janu,artemperaturen ligger mellom O og -2°C (Andenes -0.9°C), julitemperaturen mellom 10 og 12°C 
(Andenes 11.3°C). Arsmiddeltemperaturen for Andenes er 4,2°C. 

Kulturpåvirkning. Bebyggelsen (tettstedet Nordmela) er konsentrert til odden ved Åvika, ved utløpet av Melaelva. 
Rundt Nøssdalsvatnet fins mer, enn 30 hytter. Forøvrig fins det lite bebyggelse i nedbørfeltet (mindre enn 10 
boliger/hytter). Veien Nordmela-A følger østsida av Melavatnet; fra denne tar det aven veistubb til Nøssdalsvatnet. 
Veien ender i en sti som fortsetter til nordre Finnkongdalsvatnet, og har spor etter motorisert ferdsel. Kystveien 
følger Åvika og passerer Melaelva nær utløpet; en avstikker langs Kinnfjellet fører inn til Nøssdalsvatnet. Ei kraft
linje passerer nedre del av vassdraget. Enkelte granplantefelt er anlagt, bl.a. nordøst for nordre Finnkongdals
vatnet og vest for Nøssdalsvatnet. En stor del av myrområdene bærer spor etter tidligere torvuttak og grøfting. Noe 
fulldyrka mark fins øst for Nøssdalsvatnet og rundt Nordmela. Storfe og sau beiter i området. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Nedbørfeltet er i størrelse noe under middels i forhold til objektene i Lofoten
Vesterålen. Vassdraget er ugreina og drenerer grovt sett mot nord. Det omfatter to større og to mindre innsjøer, 
og mange små vannforekomster. De fleste vannforekomstene og de store innsjøene, Melavatnet og Nøssdalsvatnet 
(14 og 22 m o.h.), ligger i strandflaten. De høyestliggende vannforekomstene av betydning er Finnkongdalsvatna 
(41 og 57 m o.h.). Vassdraget har korte vannstrenger. 

Som de øvrige Andøyobjektene skiller Melaelva seg fra de typiske Lofoten-Vesterålenvassdragene ved små relieff
kontraster og avrunda fjellformer med platåutforming (jf. Alm 1984). I vest utgjør Kinnfjellet en del av et større 
platå. Fjellmassivet i sørøst, Kryssdalstinden-Blåtind har imidlertid tindetopografi. Det høyeste fjellet er Blåtind med 
553 m O.h. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal og lavalpin sone. Hoveddelen av arealet 
(strandflaten) ligger i mellomboreal sone og er dekt av fattigmyr og noe dyrka mark. Dalbunnen med 
Finnkongdalsvatna og fjellsidene opp til 200-300 m O.h. tilhører nordboreal sone og har fattige til litt rikere bjørke
skogstyper, en del skog myr og langs Blåtind-Kryssdalstinden noe grashei. Ilavalpin sone dominerer fattig leside
vegetasjon. Nedre del mangler vierbelte, trolig pga. sterkt beitetrykk (Alm 1984). 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Vi har ikke funnet opplysninger om tidligere botaniske undersøkelser i tilknytning til objektet. 
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Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 14. august 1988, 14 persontimer. 

Befaringsrute. Med bil rundt Melavatnet og inn til vestsida av Nøssdalsvatnet. Raske inspeksjoner ved utløpet 
av Melavatnet og nord for Nøssdalsvatnet. OP: Fra enden av veien øst for Nøssdalsvatnet, langs sti inn til nordre 
Finnkongdalsvatnet, retur samme vei. SH: Fra s.s. opp mot Kryssdalstinden til ca. 330 m o.h. Befaringsruta fram
går av figur 3.12. 

Registrert flora. Vi observerte 161 arter karplanter, se tabell 3.17. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.18. Kvantitative vurderinger begren
ser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Melavatnet (14 m o.h., WS 25-27,66-68). Innsjøen har lite overvanns- og flytebladsvegetasjon. Ved tilløpet ble 
en liten flotgrasbestand observert. Ved utløpet er strandpartiet uten vannvegetasjon. I Melaelva, mellom innsjøen 
og veien, fins bestander av flaskestarr, elvesnelle, bukkeblad og elvemose, dessuten driv av tusenblad. I 
vannkanten vokser myrmaure, gulldusk, sløke, smårørkvein, ryllsiv og paddesiv. Innsjøen omgis av store myrom
råder. 

Nordvest for innsjøen og rundt utløpet domiileres myrene av bjønnskjegg, fjellkrekling og molte, stedvis også 
røsslyng, dvergbjørk og torvull. Myrområdet mellom Melavatnet og Nøssdalsvatnet veksler mer i trofiforhold og 
struktur. En stor del består av fast- og mykrnatter med store starrbestander, spesiett tråd- og flaskestarr; duskull 
er vanlig, blåtopp mer spredt. På tuene er molte, bjønnskjegg og røsslyng de viktigste artene (foruten torvmoser, 
stedvis heigråmose og en del reinlav). På de våteste partiene vokser dy- og strengstarr, og i enkelte smådam
mer bukkeblad, småblærerot og fjellpiggknopp. Små arealer tenderer mot litt rikere typer; her fins bl.a. svarttopp, 
vanlig myrklegg og bjønnbrodd. En stor del av myrområdet mellom de to innsjøene ser ut til å være grunt grøftet. 

Østsida av Kinnfjellet har mye småbregnebjørkeskog; her fins også en del vegetasjonsløse blokkmarkpartier. 

Nattmålstjønna (15 m o.h.) ligger rett sør for Melavatnet. Dette tjernet og det største av nabotjerna er begge 
nesten gjengrodd avelvesnelle. Begge har noe flytebladsvegetasjon. 

Nøssdalsvatnet-Kryssdalstlnden (WS 26,64-65). Dalsida nordvest for Kryssdalstinden har et parti med uvanlig 
lav skoggrense. Her avløses bjørkeskogen av beita, sølvbunkedominert grashei som dekker et betydelig areal. 
Lengre sør, ved enden av østsideveien er lia stort sett fuktig, med en del sølwier og spredt tresetning av bjørk . . 
Dominansforholdene skifter sterkt med fuktighetsforholdene. Viktige arter er soleihov, slåttestarr, sølvbunke, duskull 
og elvesnelle. Blant de noterte artene er forøvrig gråstarr, myrmjølke, myrsnelle, rødsvingel, mjødurt, myrmaure, 
hanekam, jåblom, myrhatt og myrsaulauk. Ned mot Nøssdalsvatnet vokser tettere, litt tørrere storbregnebjørkes
kog. 

Bjørkeskogen oppover i lia mot Kryssdalstinden er åpen og i nedre del ofte temmelig fuktig. De fuktigste partiene 
domineres gjerne av stolpestarr og sølvbunke, stedvis også gråstarr, slåttestarr og elvesnelle. Blant noterte arter 
er sumphaukeskjegg, myrsnelle, mjødurt, enghumleblom, fjelltistel og vendelrot. Storbregneskog kler også store 
deler av lia. Samfunnet domineres fullstendig av skogburkne, med undervegetasjon av gaukesyre og skogstjerne
blom. Vanlig er skogstorkenebb, engsoleie og engsyre; blant de noterte artene er også hundekjeks, turt, gulfIat
belg, myskegras, fjellforglemmegei og stornesle. Blåbær-skrubbærskog er ikke så fremtredende, og småbregneskog 
dekker relativt små arealer. I øvre del av bjørkeskogen utgjør grasarter et viktig element, og gulaks, skogrørkvein 
og smyle kan dominere sammen med skogburkne og hengeving. Enkelte fjellarter kommer også inn, som fjellmari
kåpe, rypebær, musøre og fjellsveve. 

Overgangen mellom storvokst bjørkeskog og fjellhei er temmelig brå. Nedre del av lavalpin sone domineres av 
blåbær-skrubbærhei, med rypebær, fjellkrekling, blåbær, blokkebær og flekkvis skrubbær og smyle. Vanlig er 
rabbesiv, moser og reinlav. Fjellsida er svært jevn, men på små forhøyninger fins greplyng og heigråmose. 
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Figur 3.12 

177. Melaelva. Befaringsrute 14. august 1988. 

Kartblad: 1233 Il Dvergberg. 
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Sørøst for Nøssdalsvatnet ligger et myrområde med hovedsakelig fattig til svakt intermediær vegetasjon, med tuer 
og fastmatter som vanligste strukturer. Tuene domineres av molte, dvergbjørk og fjellkrekling, med innslag av 
skrubbær og bærlyngarter. Fastmattene domineres av slåttestarr og bjønnskjegg; her fins også en del snipestarr. 
De fuktigste delene av myra har slåttestarr, duskull, bukkeblad og stedvis flaskestarr. Søndre del av myrområdet 
er spredt tresatt av bjørk og har hovedsakelig tuer med skrubbær, molte og lyngarter. Sør for myra overtar 
storbregne- og blåbær-skrubbærskog. Et felt i skogen er tilplantet gran som har nådd en høyde på en halv til en 
meter. 

Nøssdalsvatnet (22 m o.h.). Innsjøen har stort sett steinstrender og lite overvannsvegetasjon; i øst og sørøst 
fins enkelte belter med elvesnelle. Innsjøen ble ikke undersøkt mht. undervannsvegetasjon. 

Finnkongdalsvatna (hovedsakelig WS 25·26,62·63). Bjørkeskog omgir begge innsjøene. Helt i nordøst, på svakt 
hellende grunn, domineres skogen av blåbær og skrubbær, i mindre grad smyle og sølvbunke. De tørreste delene 
har fjellkreklingdominans. En del av skogen er her hogd ut og erstattet med gran; plantene er nå to til tre meter 
høye. 

Langs østsida av nordre Finnkongdalsvatnet veksler bjørkeskogen stort sett mellom en relativt tørr type dominer
t av sølvbunke, blåbær og skrubbær, og en fuktigere type dominert av skogburkne. I storbregneskogen kan skrub
bær, sølvbunke, smyle og hengeving kodaminere, forøvrig fins bl.a. hundekjeks, strandrør, myskegras, hundek
veke, kranskonvall, trollbær, rød jonsokblom og fjellforglemmegei. 

Lengre sør er lia brattere, med en del åpnere skogspartier og flere rasmarker. Langsgående rygger/forsenkning
er preger dalsida. Skogen har innslag av rogn og en god del silkeselje. Et par steder står store bestander av strut
seving sammen med mye skogburkne, hvitbladtistel, sølvbunke, skogstorkenebb og strandrør. Her fins også mye 
skogstjerneblom og mindre forekomster av mjødurt, bringebær, stornesle og vendelrot. Et belte nær innsjøen har 
mye åpen eng/beitemark med sølvbunke- og engkveindominans, og mye vanlig arve, rødsvingel og engsyre. 

Mellom Finnkongdalsvatna fins mye spredt tresatt myr, med molte, bjønnskjegg, røsslyng, smyle og fjell krekling. 

Bjørkeskogen sør for søndre Finnkongdalsvatnet er temmelig tett, trolig av blåbær-skrubbærtype. Langs øst- og 
vestsida er den mer åpen, antakelig dominert av storbregne- og blåbær-skrubbærskog. I øst fins også felter med 
åpen strutseving-vegetasjon, og en del lange, smale rasmarkpartier. 

Nordre Finnkongdalsvatnet (41 m o.h.). Innsjøen har stort sett steinstrender og lite vannvegetasjon. Ut for en 
liten grusstrand i sør står glissen elvesnellevegetasjon og noe tusenblad. I den sørlige halvdelen fant vi en del 
flotgras, noe elvesnelle, tusenblad og stivt brasmegras. Kantvegetasjonen domineres av smårørkvein, grå-, stolpe-
og slåttestarr, og sølvbunke. 

Søndre Finnskogdalsvatnet (57 m o.h.). Innsjøen omgis av steinstrender uten særlig kantvegetasjon, men med 
bjørkeskog ofte helt ned til vannkanten. I nordøst fins litt flotgras og elvesnelle. Annen vannvegetasjon ble ikke 
observert. 

Vurdering av verneverdi 

Objektet er relativt artsfattig og har få sjeldne arter, bare fire er funnet i færre enn tre av de inventerte Nordlands
objektene. Det utmerker seg heller ikke ved sjeldne plantesamfunn. Bjørkeskogen er temmelig variert, og 
vannforekomstene varierer fra vegetasjonsfattige til svært tilgrodde, men vassdraget har relativt liten 
variasjonsrikdom når det gjelder de øvrige vegetasjonstyper. Det plasserer seg derfor totalt sett noe under middels 
mht. mangfold. Ytre del av vassdraget gir et karrig inntrykk, mens deler av dalsidene langs Kryssdalstinden-Blåtind 
har frodig vegetasjon. 

Objektet omfatter de fleste typiske plantesamfunn for regionen, og fordelingen myr-skog-hei er temmelig typisk for 
Andøy-naturen. Selv om kalkrike vegetasjonstyper ser ut til å mangle og mellomalpin vegetasjon ikke fins, plasserer 
det seg derfor noe over middels mht. representativitet. Objektet er såpass kulturinfluert at verdien vurderes å ligge 
noe under middels mht. uberørthet. Blant betydelige inngrep er hyttebebyggelsen, de drenerte myrområdene og 
de relativt lange veistrekningene. Vassdraget antas å ha liten forskningsmessig betydning. Den pedagogiske verdien 
er større, ettersom de varierte skogtypene i indre del er lett tilgjengelige. 

153 



Objektet ligger svært nær Skogvoll naturreservat som omfatter et uberørt myrområde med internasjonal botanisk 
verneverdi. Vi er usikre på om vern av selve vassdraget i nevneverdig grad vil øke den botaniske verdien av 
områdene sett under ett. Et vern som omfatter hele nedbørfeltet, vil derimot gi et betydelig tilskudd av vernete 
vegetasjonstyper til området. 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 

Kilder 

Alm, T. 1984. Fjellfloraen på Nord-Andøya. - Polarflokken 8: 72-87. 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.17 Plante liste fra Melaelva 

Arter notert under vår befaring 14. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn), 
4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

Karsporeplanter Carex rariflora Snipestarr 4 
Athyrium distentifolium Fjellburkne 4 Carex rostrata Flaskestarr 8 
Athyrium filix-femina Skogburkne 8 Carex vaginata Slire starr 4 
Oryopteris expansa Sauetelg 8 Oactylorhiza maculata Flekkmarihand 6 
Dryopteris filix-mas Ormetelg 6 Deschampsia cespitosa Sølvbunke 8 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 Deschampsia fJexuosa Smyle 8 
Equisetum fluviatile Elvesnelle 8 Eriophorum angustifolium Duskull 8 
Equisetum palustre Myrsnelle 6 Eriophorum scheuchzeri Snøull 2 
Equisetum pratense Engsnelle 2 Eriophorum vaginatum Torvull 6 
Equisetum sylvaticum Skogsnelle 8 Festuca rubra Rødsvingel 6 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 8 Festuca vivipara Geitsvingel 8 
Isoetes lacustris Stivt brasmegras 4 Juncus articulatus Ryllsiv 4 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 4 Juncus bufonius Paddesiv 4 
Matteuccia struthiopteris Strutseving 4 Juncus fi/iformis Trådsiv 8 
Thelypteris phegopteris Hengeving 8 Luzula multiflora Engfrytle 6 

Luzula pi/osa Hårfrytle 6 
Bartrær Luzula spicata Aksfrytle 6 
Juniperus communis Einer 8 Milium effusum Myskegras 2 
Picea abies Gran 2 Molinia caerulea Blåtopp X 

Nardus stricta Finnskjegg 6 
Enfrøbladete Phalaris arundinacea Strandrør 4 
Agrostis canina Hundekvein 8 Phleum alpinum Fjelltimotei 4 
Agrostis capillaris Engkvein 8 Poa annua Tunrapp 6 
Alopecurus geniculatus Knereverumpe 2 Polygonatum verticillatum Kranskonvall X 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 Roegneria canina Hundekveke 2 
Calamagrostis purpurea Skogrørkvein 8 Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 
Calamagrostis stricta Smårørkvein 6 Sparganium angustifolium Flotgras 2 
Carex brunnescens Seterstarr 6 Sparganium hyperboreum Fjellpiggknopp 2 
Carex canescens Gråstarr 6 T ofieldia pusilla Bjønnbrodd 2 
Carex chordorrhiza Strengstarr 4 Triglochin palustris Myrsauløk 4 
Carex echinata Stjernestarr 8 
Carex juneelIa Stolpestarr 4 TOfrøbladete 
Carex lasiocarpa Trådstarr 6 Achillea millefolium Ryllik 6 
Carex limosa Dystarr 4 Actaea spicata Trollbær 2 
Carex magellanica Frynsestarr 6 Alchemilla alpina Fjellmarikåpe 8 
Carex nigra Slåttestarr 8 Alchemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 8 
Carex panicea Kornstarr 2 Andromeda po/itolia Hvitlyng 8 
Carex pauciflora Sveltstarr 8 Angeliea sy/vestris Sløke 6 
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Anthriseus sy/vestris Hundekjeks 4 Pedieu/aris pa/ustris Vanlig myrklegg 6 
Arciostaphy/os alpinus Rypebær 8 Pinguieu/a vulgaris Tettegras 6 
Bartsia a/pina Svarttopp 4 Polygonum viviparum Harerug X 
Betu/a nana Dvergbjørk 8 Popu/us tremu/a Osp 2 
Betu/a pubeseens Vanlig bjørk 8 Potentilla ereeta Tepperot 8 
Calluna vu/garis Røsslyng 8 Potentilla palustris Myrhatt 8 
Caltha pa/ustris Soleihov 6 Pyrola minor Perlevintergrønn 4 
Campanu/a rotundifo/ia Blåklokke 8 Ranuneu/us acris Engsoleie 8 
Cerastium fantanum Vanlig arve 6 Ranunculus repens Krypsoleie 4 
Cieerbita a/pina Turt 6 Rhinanthus minor Småengkall 6 
Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 6 Rubus ehamaemorus Molte 8 
Cornus sueeiea Skrubbær 8 Rubus idaeus Bringebær 4 
Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 6 Rubus saxatilis Teiebær 6 
Diapensia /apponiea Fjellpryd 2 Rumex acetosa Engsyre 8 
Orasera ang/iea Smalsoldogg 8 Sagina procumbens Tunarve 4 
Drosera rotundifo/ia Rundsoldogg 6 Sa/ix caprea Selje 4 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 Salix eoaetanea Silkeselje 4 
Epilobium a/sinifolium Kildemjølke 4 Salix g/auea Sølvvier 8 
Epilobium angustifo/ium Geitrams 4 Sa/ix /apponum Lappvier 6 
Epilobium pa/ustre Myrmjølke 8 Sa/ix nigricans Svartvier 4 
Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 8 Saussurea a/pina Fjelltistel 6 
Filipendu/a u/maria Mjødurt 8 Saxifraga rivu/aris Bekkesildre 2 
Ga/eopsis tetrahit Kvassdå 4 Saxifraga tenuis Grannsildre 2 
Galium pa/ustre Myrmaure 4 Sedum rosea Rosenrot 4 
Geranium sy/vaticum Skog storkenebb 6 Silene aeau/is Fjellsmelle 6 
Geum riva/e Enghumleblom 6 Silene dioica Rød jonsokblom 4 
Gnaphalium norvegicum Setergråurt 4 Solidaga virgaurea Gullris 8 
Hieraeium afpinum Fjellsveve 6 Sorbus aucuparia Rogn 6 
Hieraeium umbellatum Skjerm sveve 4 Stel/aria graminea Grasstjerneblom 4 
Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 4 Stella ria media Vassarv 4 
Hippuris vu/garis Hesterumpe 4 Ste/laria nemorum Skogstjerneblom 6 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg 6 Taraxacum vu/gare Vanlig løvetann 6 
Leontodon autumna/is Følblom 6 Trientalis europaea Skogstjerne 8 
Loise/euria procumbens Greplyng 6 Trifofium repens Hvitkløver 6 
Lotus cornicu/atus Tiriltunge 4 Urtiea dioiea Stornesle 4 
Lychnis flos-eueufi Hanekam 4 Utricularia minor Småblærerot 2 
Lysimachia thyrsiflora Gulldusk 2 Vaccinium myrtilfus Blåbær 8 
Me/ampyrum pratense Stormarimjelle 6 Vaeeinium ufiginosum Blokkebær 8 
Me/ampyrum syfvaticum Småmarimjelle 6 Vaecinium vitis-idaea Tyttebær 8 
Menyanthes frita/iata Bukkeblad 8 Valeriana sambucifo/ia Vendelrot 6 
Montia fontana Kildeurt 6 Veronica officinalis Legeveronika 4 
Myosotis decumbens Fjellforglemmegei 4 Veronica serpyl/ifolia Glattveronika 4 
Myriophyllum alternifforum Tusenblad 6 Vicia craeca Fuglevikke 8 
Oxalis acetosella Gaukesyre 6 Via la bit/ora Fjellfiol 8 
Oxyeoccus microcarpus Småtranebær 6 Viola palustris Myrfiol 8 
Parnassia palustris Jåblom 2 Viola riviniana Skogfiol 6 
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Tabell 3.18 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasjonstype 

Mb Blåbær -skrubbærbjø rkeskog 
AS Småbregnebjørkeskog 
A5G Sølvbunkebjørkeskog, tørr 
Cl Storbregnebjørkeskog 
C2a Høgstaudebjørkeskog 
Cl-2G Sølvbunkebjørkeskog, fuktig 
FO Fattig rasmarkvegetasjon 
G 1-2 Kalkfattig, kulturbetinget eng 
H Kystlynghei 
Kl Fattig skog/krattmyr 
K2-4 Apen fattigmyr 
L 1 Intermediær skogmyr 
L2-3 Apen intermediærmyr 
Nl Fattigkilde 
03 Elvesnelle-starrsump 
p Akvatisk vegetasjon 
R 1 c Greplyng-gråmoserabb 
S3b Blåbær-skrubbærhei 
S3-Tl G Beitepåvirket grashei 

Sone 

(M)NB 
NB 
NB 
M+NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
MB 
M+NB 
M(NB) 
NB 
M+NB 
NB 
M(NB) 
M+NB 
LA 
LA 
LA 
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Forekomst 

dominerer nordbo real sone 
spredt, vanlig langs Kinnfjellet 
spredt under Kryssdalstinden 
vanlig ø i Finnkongdalen 
fragmentarisk 
spredt 
en del forekomster ø i Finnkongdalen 
ikke vanlig 
helt iN 
spredt-vanlig Sø for Nøssdalsvatnet 
dominerer mellomboreal sone 
vanlig langs Nøssdalsvatnets Ø-side 
sjelden 
sjelden Ø for Nøssdalsvatnet 
stedvis velutviklet i mellomboreal sone 
små forekomster observert 
vanlig 
dominerer sonen 
vanlig 



BLEIKVASSDRAGET 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

Uten nummer 
Andøy 
1233 I Andenes og Il Dverberg 
42d Nordlands kystalpine region, Andøya 
Mellomboreal-Iavalpin 
0-436 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert nordvest på Andøya, i Andøy kommune i Vesterålen, med utløp nær tettstedet Bleik. 

Geologi. Det meste av berggrunnen består av gneisbergarter av proterozoisk alder. Et belte med gabbro som 
går tvers over Nord-Andøya, berører nordre del av vassdraget (Sigmond et.al. 1984). Området er rikt på 
kvartærgeologiske forekomster (Fjalstad & Møller 1987). Et større morenekompleks demmer opp Storvatnet og 
Breiddaisvatnet. Mellom Storvatnet og havet fins et uvanlig godt utviklet dødislandskap. Fjalstad & Møller (1987) . 
regner en stor del av området som kvartærgeologisk svært verneverdig. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk, med milde vintre og relativt kjølige somre. Normal årsnedbør for Andenes 
klimastasjon (mindre enn 10 km NØ for Bleikvassdraget) er 833 mm, med størst nedbør høst og vinter. Årsmid
deltemperaturen for Andenes er 4.2°C. Kaldest er februar med -1 SC, varmest juli og august med 11 .3°C. 

Kulturpåvirkning. Nær utløpet har vassdraget en liten dam i tilknytning til et nedlagt, lite kraftverk. Breiddaisvatnet 
er oppdemt (drikkevannskilde?) og det er oppført ei hytte i tilknytning til demningen. Hele nedre del av 
vannstrengen skal ha endret løp som følge av menneskelige inngrep. Bleikbebyggelsen grenser til vassdraget i 
nord. En god del hytter fins rundt Storvatnet og i Stavedalen. Veien Bleik-Nordmela følger østsida av 
LitlevatnetiStorvatnet og passerer gjennom Stavedalen. En kjerrevei følger stranda fra Bleik sørvestover til 
Solvatnet, og fortsetter som dårlig traktorvei til Breiddaisvatnet. Vest for Solvatnet er det tatt ut en del stein i 
fjellsida, og et område er planert. Ei kraftlinje til Bleik følger veien fra Stavedalen og passerer over Litlevatnet. 
Bjørkeskogen under Nonstinden i Stavedalen er stedvis uthogd. I nedre Nonsheia fins to granplantefelt. Myrene 
i samme område er tidligere blitt brukt til torvuttak. Det meste av området er utsatt for sterkt beitepress fra sau. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektet er et av de minste i regionen Lofoten-Vesterålen. Det drenerer grovt 
sett mot nord, og domineres av de to innsjøene LitievatnetiStorvatnet og Breiddaisvatnet (hhv. 28 og 39 m o.h.). 
Dessuten fins et tyvetalls mindre vannforekomster i et dødislandskap nordvest for LitlevatnetiStorvatnet. Breiddais
vatnet er den høyestliggende vannforekomsten av betydning. Vannstrengene er uvanlig korte, og har liten vannfør
ing. 

Som de øvrige Andøyobjektene skiller vassdraget seg ut ved små relieffkontraster og avrunda fjellformer med · 
platåutforming Ufo Alm 1983). Nonstinden og Nonstind-Laupen (vest og sørvest i nedbørfeltet) danner således 
nordlige utløpere av et større fjellplatå. Platåutforming har også Møsjetinden og Nattrnålstuva, mens den høyeste 
toppen, Trolltinden (436 m o.h.), har alpint preg. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordbo real og lavalpin sone. Hoveddelen (strandflaten) 
ligger i den mellomboreale sonen og er kledt med fattig Iyng- og grashei nær Bleik, beitepreget dyneeng på 
skjellsand langs havstranda, og lavvokst, ofte åpen bjørkeskog rundt Litlevatnetl Storvatnet og nordvest i nedbør
feltet. Området under skoggrensa i Breiddalen og i Stavedalen (nær vannskillet) ligger i nordboreal sone og er 
dekket av bjørkeskog, myr og Iyng/grashei. Dette er stort sett fattige typer, men en del rikere vegetasjon fins bl.a. 
under nordenden av ryggen/eggen som skiller Storvatnet og Breiddaisvatnet. Fjellområdene (over 150-200 m o.h.) 
ligger i lavalpin sone og har gjennomgående fattig til middels rik lesidevegetasjon. Eggen mellom de to innsjøene 
har små felter med rikere vegetasjon, mens det ifølge Alm (1984) fins velutviklet reinrosehei på Nonstind-Laupen. 
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Tidligere botaniske undersøkelser 

Johs. Reiersen besøkte området i 1941, og vi har gjennomgått en kryssliste (kopi Bot. mus. Oslo) over Bleik-Lit
levatnetiStorvatnet, som er sammenstilt på grunnlag av hans notater. Krysslista er sammenstilt med våre 
registreringer i tabell 3.19. 

Vorren & Alm (1983) offentliggjør 49 ruteanalyser fra fjellvegetasjon, 27 fra fattig rabb og leside, og 22 fra kalk
rik hei. Analysene er innsamlet nær eller i Bleikvassdragets nedbørfelt (alle fra ca. 69°15'N - for de fattige 
analysene oppgis lokalitet "Nonstind"). 

Alm (1984) beskriver fjellfloraen på Nord-Andøya, og presenterer krysslister fra flere lokaliteter innen nedbørfeltet: 
Nattmålstuva, Trolltinden, Møsjetinden, Nonstind-Laupen og Nonstinden. De fire siste er samlet i tabell 3.19. 
Nonstind-Laupen er blant de mest artsrike fjellene på Nord-Andøya (76 arter) og regnes som et av de "rike" 
fjellene, kalkpåvirket og med velutviklet reinrosehei. De øvrige fjellene i nedbørfeltet karakteriseres som "sure" (nær
ingsfattige). Skjellsand antas å være kalkkilden, ettersom de rike fjelltoppene alle er eksponert mot store sandfelt 
i lavlandet. Han oppgir fattig hei som den vanligste vegetasjonstypen i fjellet, og karakteriserer fjellfloraen som en 
samling ubikvister. På alle hans lokaliteter er vegetasjonen sterkt påvirket av sauebeiting, og han ser mangelen 
på et velutviklet vierbelte i nedre lavalpin som et resultat av beitetrykket. 

Elven et al. (1985) har foretatt havstrandsundersøkelser ved vassdragets utløp (langs strekningen Laupsvika
Ormetunga) og beskriver strandområdet nordvest for Storvatnet som sterkt beitet og kulturpåvirket, hvor bare rester 
av den opprinnelige soneringen gjenstår. Det er ikke spesielt artsrikt og har liten eller ingen botanisk interesse. 
Dette i motsetning til området nordøst for Bleik som vurderes høyt mht. verneverdi. 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 13. august 1988, 16 persontimer. 

Befaringsrute. Steinsvatnet og Holmevatnet, fra strandvollen langs elva til Holmevatnets utløp. Fra vannskillet i 
Stavedalen (WS 376 813) opp til Nonstinden, langs eggen øst for Breidalsvatnet. OP: Derfra ned heia, mellom 
Breiddaisvatnet og Storvatnet til Laupsvika. SH: Retur via nedre Nonsheia. Befaringsruta framgår av figur 3.13. 

Registrert flora. Vi observerte 191 arter karplanter; i tillegg kommer tilsammen 21 arter fra Reiersen (1941) og 
Alm (1984), jf. tabell 3.19. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.20. Kvantitative vurderinger be
grenser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. Fjellvegetasjonen har stedvis en blanding av fattige og 
næringskrevende arter, og kan være vanskelig å klassifisere etter Fremstad & Elven (1987). 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Stavedalen-Nonstinden-nedre Nonsheia, nordboreal sone (WS 37,81-82). Bjørkeskogen øst for Nonstinden er 
lavvokst og svært åpen, til dels svært beitepreget og stedvis uthogd. Undervegetasjonen veksler fra blåbær
skrubbærdominert type, til storbregne-høgstaudeeng med skogburkne-sauetelgdominans. Litt opp i lia kommer det 
inn mye skogstorkenebb, sammen med turt, ballblom og hvitbladtistel. Her fant vi også trollbær og grønnkurle. 

Bjørkeskogen langs nordøstsida av eggen mellom Breiddaisvatnet og Storvatnet (WS 37,82) når sjelden over 200 
m. Den veksler mellom blåbær-skrubbærtype på tørre rygger og storbregne-høgstaudetype i mer fuktige deler; 
småbregnetype har liten betydning. Skogen har ofte stort innslag av grasarter, spesielt sølvbunke og hundekvein. 
Disse fins helst i den nedre og fuktigste delen sammen med skogrørkvein, myrhatt, fjellfrøstjerne, fjelltistel og 
stjernestarr. I skogen fins bakkemyrer med en del vierkjerr, hvor bjønnskjegg, flaskestarr, duskull, trådsiv og blå
topp dominerer, stedvis med mye tepperot. På små arealer vokser soleihov, mjødurt, enghumleblom og steril fjel/
tistel nærmest som reinbestander. 

En stor del av nedre Nonsheia er dekket av myr. Overflaten er jevn og myra består av fastmatter - sjeldnere av 
tuer og mykmatter/løsbunn. Vegetasjonen er stort sett fattig til svakt intermediær, og flaskestarr, duskull og 
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bjønnskjegg er de viktigste artene; stedvis fins også mye smal soldogg og hvitlyng. Bunnsjiktet domineres av 
torvmosearter. Små arealer har litt rikere vegetasjon, bl.a. med fjellfrøstjerne, jåblom, bjønnbrodd og tettegras. Deler 
av myra bærer preg av grøfting og tidligere torvuttak som har gitt opphav til flere små vannforekomster. I grøftene 
danner flaskestarr og duskull bestander. Enkelte søkk kan ha rikere vegetasjon med mye høgstauder. Her vokser · 
skogburkne, skogrørkvein, turt, myrmjølke, mjødurt, enghumleblom, stornesle, vendelrot m.fl. 

Lia øst og sørøst for myra er kledt med bjørkeskog. Et par større feij er plantet til med gran. I sørøst fins et 
temmelig stort område som har glissen, delvis uthogd bjørkeskog. Feltsjiktet domineres av ormetelg; her fins også 
mye skogrørkvein, skogstorkenebb og teiebær. Øvre del av lia har en del småbregner og høgstauder, nedre del 
har fattigere skrubbær-blåbærvegetasjon. 

NonstInden og eggen nordafor, over bjørkeskogen (WS 36,81-82). I den bratte østsida til Nonstinden domi
nerer fjellkrekling. Andre viktige innslag er blåbær og tyttebær, på vindeksponerte steder også heigråmose og 
skjegglav. Nonstinden danner et platå med et stort antall småblokker spredt jevnt utover. Vegetasjonen er svært 
lavvokst med rypebær, dvergbjørk og fjellkrekling som de kvantitativt viktigste artene. Flekkvis fins mye fjellmari
kåpe og greplyng; dessuten blåklokke, rabbesiv, fjellsmelle og uvanlig mye tiriltunge. Bunnsjiktet er velutviklet. I 
vest fant vi et par mindre forekomster av skjørbuksurt og noe reinrose. 

Eggen mellom Breiddaisvatnet og Storvatnet strekker seg vel en kilometer nordover fra Nonstinden. Dens 
vestvendte side, ned mot Breiddaisvatnet, har øverst sluttet heivegetasjon, nedenfor et belte med åpen ur, og 
nederst mot innsjøen bjørkeskog. I heia dominerer fjellkrekling, blokkebær, blåbær og heigråmose. Øvre del har 
ganske stort innslag av graminider som gulaks, sm yle, geitsvingel og rabbesiv. Her fins også mye fjellmarikåpe 
og rypebær, og et velutviklet bunnsjikt. 

Reinrose vokser spredt langs eggen, men få andre kravfulle arter inngår i artslista. Vi fant bakkesøte, bleikmyrk
legg, svartaks, bleikvier og ballblom, de fleste like under eggen på vestsida. På nordspissen er vegetasjonen 
vesentlig rikere, spesielt i bratthenget mot VNV. Toppen har ganske mye reinrose, forøvrig forekommer flekkmure, 
rabbetust og rynkevier. 

Nordvestsida av eggen er bratt og veksler mellom bergvegg, rasmark og bratte grasbakker, de siste delvis sig
påvirkete. Dominerende arter er gulaks, geitsvingel og fjellmarikåpe. Området er svært artsrikt; stedvis med stort 
innslag av rynkevier og fjellfrøstjerne. Her fins også svarttopp, reinrose, flekkmure, rødsildre, fjellsmelle og 
bergveronika. Ballblom, grønnkurle, bakkesøte og perlevintergrønn vokser i mer sluttet vegetasjon. Nordvendte 
søkk har store bregnebestander, spesieij fjellburkne, men også sauetelg og skogburkne. Vanlige er skogstjer
neblom, engsyre (fjellform), sølvbunke og skogstorkenebb; fra artslista forøvrig: rypestarr, fjellforglemmegei, fjell 
timotei, kildemjølke og myskegras. Små felt har mer snøleiepreg med mosedominans og forekomst av trefinger
urt og stjernesildre. I en slakere skråning like over bjørkebeltet, fins relativt velutviklete vierbestander. Her domi
nerer fjellmarikåpe, fjellkrekling og smyle, dessuten fins rynkevier og grønnkurle. Antall næringskrevende arter blir 
gradvis lavere, og vegetasjonen fattigere nedover i lia. 

Breiddalsvatnet-Storvatnet, nordboreal sone (WS 36,82-83). Langs befaringsruta er skoggrensa skarpt markert 
ved kote 200. Bjørkeskogen har her gjennomgående 4-5 m høye trær, stort sett med rik undervegetasjon av stor
bregne/høgstaudetype. De vanligste artene er skogburke, skogstorkenebb, ballblom og vanlig marikåpe. Fjelltistel, 
turt, hvitbladtistel, fjellburkne, skrubbær og blåbær vokser spredt. Etterhvert som terrenget flater av, blir bjørke
skogen fuktigere og sølvbunke dominerer feltsjiktet, med følge av soleihov, sumphaukeskjegg, mjødurt, myrfiol, 
kratthumleblom og skogsnelle (alle vanlige). Lengre ned i lia domineres feltsjiktet av blåbær, smyle og skrubbær, 
men fortsatt fins en del mer krevende arter. Bjørkeskogen kan stedvis tendere mot sumpskog, med bjønnskjegg 
og vierarter i feltsjiktet, og med forekomst av myrhatt, slåttestarr, myrmjølke og mjødurt. 

Heij nord på åsen mellom Breiddaisvatnet og Storvatnet er bjørkeskogen aven tørrere type, med fjellkrekling, 
blåbær og tyttebær som viktigste arter. I den bratte sida ned mot Breiddaisvatnet veksler bjørkeskogen med åpen, 
kulturpreget eng. Skogen er overveiende av storbregne- til høgstaudetype. Sølvbunke dominerer engene som er 
uvanlig artsrike, med bl.a. vanlig marikåpe, skogrørkvein, ballblom, turt, mjødurt, fjelltistel og myskegras. 

Breiddaisvatnet har vegetasjonsfri blokkstrand og mangler overvanns- og flytebladsvegetasjon. 

Flatlandet mellom innsjøene har spredt bjørkeskog som veksler med fuktigere, åpne partier med mye fukteng. Her 
dominerer skogrørkvein og vierarter, dessuten fins ganske mye myrhatt og noe bukkeblad. Bjørkeskogen er stort 
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sett av blåbær-skrubbærtype. Lia under laupen, vest for Solsvatnet, er spredt tresatt med bjørk; i åpent lende 
vokser store bregnebestander. 

Dødislandskapet nordvest for LitievatnetiStorvatnet (WS 36-37, 84). Mot sjøen er det en ca. 20 m høy, 
markert voll, med et tjuetalls tjern tilfeldig spredt innafor. Vegetasjonen på og nedenfor vollen er kultur- og 
skjellsandpåvirket, dominert av engkvein, rødsvingel, gulaks og dunhavre. Her fins reinrose, bleiksøte, bakkesøte 
(lys, liten form), fjellsmelle, marinøkkel, hårstarr, fjellbakkestjerne og gjeldkarve. landskapet bak vollen veksler 
mellom åpen, lavvokst bjørkeskog, Iyng- og grashei, lawokst fukteng og små myrpartier. 

Et par tjern mellom Storvatnet og Solsvatne! har store bestander med flaskestarr, dessuten noe bukkeblad og 
piggknopp. Solsvatnet har en glissen elvesnellebestand og noe steril piggknopp. Her fant vi også enkelteksemplarer 
av stivt brasmegras og sylblad. 

I vestre Steinsvatnet vokser en del hesterumpe, stivt og mykt brasmegras, og flotgras. I vannkanten står slåtte-, 
stolpestarr, soleihov og smårørkvein. Strandsonen i Holmevatnet har stort sett finsandet substrat. I vannet fins 
større bestander av flotgras, og noe tusenblad og småvasshår. Langs breddene vokser evjesoleie, sylblad, kryp
kvein, smårørkvein, skogsiv, ryllsiv, trillingsiv og et par flaskestarrbestander. Vollen mot tjernet er gjennombrutt og 
erstattet med en liten demning. En avsnørt kulp ved demninga har mye vannvegetasjon, med bestander av 
tusenblad, rusttjønnaks og småvasshår. langs bekken ned for demninga vokser polarkarse, kildeurt, myrmjølke og 
vanlig høymo!. 

Bekken nedstrøms Holmevatnet danner et våtmarksområde rett bak vollen. Flaskestarr dominerer en stor del av 
området, dessuten fins frodige bestander av bukkeblad, hesterumpe og elvesnelle. Også slåtte-, frynse-, dy- og 
snipestarr er notert fra denne lokaliteten. I b8kken fins enkelte bestander av steril pigg knopp, og på relativt tørre 
partier Iyng- og grasvegetasjon. 

Vurdering av verneverdi 

På bakgrunn av denne og tidligere undersøkelser framstår objektet som artsrikt. Basert på våre inventeringer plas
serer det seg blant de fem mest artsrike Nordlands-objektene. Det er variert, med et spenn fra triviell til nærings
krevende flora og fra fattige til rike vegetasjonstyper. Innsjøene varierer mht. vannvegetasjon, men vi fant ikke 
sjeldenheter i vannfloraen. Vannvegetasjon og -flora er imidlertid svært ufullstendig undersøkt. 

Objektet utmerker seg ikke med regionalt sjeldne arter. Likevel har vi funnet relativt mange karplanter som ikke 
er registrert i flere enn to av de befarte Nordlands-objektene. Det omfatter flere vegetasjonstyper som er sjeldne 
blant objektene, f.eks. kalkrik dynetørreng og velutviklet reinrosehei Ufo Vorren & Alm 1983 og Alm 1984). 
Forekomst av strandarter i fjellvegetasjonen (jf. Alm 1984) vurderes videre positivt mht. sjeldenhet. Nedbørfeltet 
framstår ikke som frodig, med unntak av mindre områder rundt nordenden av eggen mellom Breiddals- og Stor
vatnet, langs Laupens østside, og el våtmarksparti nær vassdragets utløp. Objektet omfatter mange plantesamfunn 
som er typiske for regionen, men en del av dem er dårlig utviklet. Objektets moderate vertikalutbredelse trekker 
også representativiteten noe ned. 

Vassdragets verneverdi reduseres av flere naturinngrep (inngrep i vannforekomster, drenering av myr, masseuttak, 
granplanting o.a.) og det er uegnet som referansevassdrag. Det antas å ha moderat vitenskapelig interesse, men 
er med sin variasjonsrikdom og gjennomgående gode tilgjengelighet velegnet for undervisningsformål. Dets geogra
fiske beliggenhet, som det nordligste av objektene i regionen, teller positivt med i vår vurdering av vassdragets 
verneverdi. Som verneobjekt vurderes det å ha noe mindre verdi enn Nykvågvassdraget. 

Konklusjon: Stor verneverdi (***) 
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Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.19 Planteliste for Bleikvassdraget 

VP4 - Arter notert under vår befaring 13. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn), 
4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

A84x - Artslister fra Alm (1984) og fra følgende lokaliteter: 
A84A - Nonstind. 
A848 - Nonstinden. 
A84C - Møsjetinden. 
A84D- Trolltind. 

R41 - Krysslister av Johs. Reiersen, fra Bleik - Bleiksvatn, 1941. 

VP4 A1 A2 A3 A4 R41 

Karsporeplanter 
Athyrium distentifo/ium Fjellburkne 6 X 
Athyrium filix-femina Skogburkne 8 
Botryehium lunaria Marinøkkel 4 
Cystopteris fragi/is Skjørlok 2 X 
Dryopteris expansa Sauetelg 8 X X X X 
Dryopteris filix-mas Ormetelg 6 
Equisetum arvense Akersnelle 6 X 
Equisetum fluviatiJe Elvesnelle 8 x 
Equisetum pratense Engsnelle 4 
Equisetum sylvatieum Skogsnelle 8 
Gymnoearpium dryopteris Fugletelg 8 X X X 
Huperiza selago Lusegras 6 X X X X 
Isoetes laeustris Stivt brasmegras 8 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 
Polypodium vulgare Sisselrot 2 
SelaginelIa selaginoides Dvergjamne 6 
Thelypteris phegopteris Hengeving 8 X 

Bartrær 
Juniperus communis Einer 8 X X 
Picea abies Gran 2 

Enfrøbladete 
Agrostis boreale Fjel/kvein X X 
Agrostis eanina Hundekvein 8 
Agrostis eapi/laris Engkvein 8 
Agrostis stolonifera Krypkvein 4 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 X X X X X 
Avenula pubeseens Dunhavre X X X 
Calamagrostis purpurea Skogrørkvein 8 
Calamagrostis strieta Smårørkvein 4 X 
Carex atrata Svartstarr 4 
Carex brunneseens Seterstarr 6 X 
Carex canescens Gråstarr 6 
Carex eapi/laris Hårstarr 6 X 
Carex echinata Stjernestarr 6 X 
Carex junee/la Stolpe starr 4 
Carex lachenalii Rypestarr 4 
Carex /imosa Dystarr 2 
Carex magelJaniea Frynsestarr 4 X 
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VP4 A1 A2 A3 A4 R41 

Carex nigra Slåtte starr 8 X 
Carex rariflora Snipestarr 4 
Carex rostrata Flaskestarr 8 X 
Carex vaginata Slire starr 6 
Catabrosa aquatica Kildegras X 
Coe/og/ossum viride Grønnkurle 4 X X 
Dacty/orhiza macu/ata Flekkmarihand 4 X 
Deschampsia cespitosa Sølvbunke 8 X X X X 
Deschampsia flexuosa Smyle 8 X X X X X 
E/ymus arenarius Strandrug X 
Eriophorum angustifolium Duskull 8 X 
Eriophorum vaginatum Torvul/ 6 X 
Festuca ovina Sauesvingel 2 
Festuca rubra Rødsvingel 8 X X 
Fesfuca vivipara Geitsvingel 8 X X X X 
Juneus alpinoarficulafus Skogsiv 2 X 
Juneus articulatus Ryllsiv 4 
Juneus balticus Sandsiv X 
Juneus bufonius Padde siv 4 X 
Juneus fi/iformis Trådsiv 8 X 
Juncus trifidus Rabbesiv 8 X X X X 
Juncus triglumis Tril/ingsiv 2 
Kobresia myosuroides Rabbetust 2 
Listera cordata Småtveblad 2 
Luzula multit/ora Engfrytle 6 X X X X 
Luzula pilosa Hår/ry tie 6 X 
Luzula spicata Aksfrytle 6 X X X 2 
Luzula sudetica Myrfrytle 4 
Milium effusum Myskegras 4 
Molinia caeru/ea Blåtopp 6 
Nardus stricta Finnskjegg 6 X 
Ph/eum alpinum Fjel/timotei 6 X X X X 
Platanthera bifofia Vanlig nattfiol X 
Poa a/pigena Seterrapp X 
Poa alpina Fjel/rapp 2 
Poa annua Tunrapp 6 X X 
Poa g/auca Blårapp 6 
Poa pratensis Engrapp 4 
Potamogeton alpinus Rusttjønnaks 8 X 
Potamogeton berchto/dii Småtjønnaks 4 X 
Potamogeton fi/iformis Trådljønnaks X 
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 X 
Sparganium angustifolium Flotgras 8 
Sparganium hyperboreum Fjel/piggknopp 4 X 
T ofie/dia pusi//a Bjønnbrodd 2 X 
Triglochin pa/ustris Myrsauløk X 
Trisetum spicatum Svartaks 2 

Tofrøbladete 
Achillea millefolium Ryllik 6 X X X 
Actaea spicata Trollbær 2 
A/chemilla alpina Fjellmarikåpe 8 X X X X X 
A/chemilla vulgaris agg. Vanlig marikåpe 8 X X 
Andromeda po/ifolia Hvitlyng 8 X 
Angefica sylvestris Sløke 6 
Antennaria dioica Kaltefot 8 X X X X 
Arctostaphylos alpinus Rypebær 8 X X X X X 
Armeria maritima Strandnellik X X 
Bartsia alpina Svarttopp 6 X 
Betula nana Dvergbjørk 6 X 
Betu/a pubescens Vanlig bjørk 8 X X X 
Callitriche pa/ustris Småvasshår X X 

163 



VP4 A1 A2 A3 A4 R41 

Calluna vu/garis Røsslyng 8 X X X X 
Ca/tha pa/ustris Soleihov 8 X 
Campanu/a rotundifolia Blåklokke 8 X X X X 
Cardamine nymanii Polarkarse 2 
Cerastium a/pinum Fjellarve 4 X X X 
Cerastium cerastoides Brearve X X 
Cerastium fontanum Vanlig arve 6 X X X X 
Cicerbita a/pina Turt 6 
Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 6 
Coch/earia officinalis Skjørbuksurt 2 
Cornus suecica Skrubbær 8 X X X X 
Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 6 
Diapensia /apponica Fjellpryd 2 
Drosera anglica Smalsoldogg 8 X 
Drosera rotundifolia Rundsoldogg 2 X 
Dryas octopeta/a Reinrose 6 X X 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 X X X X X 
Epilobium a/sinifolium Kildemjølke 4 
Epilobium angustifolium Geitrams 4 
Epilobium hornemannii Setermjølke X 
Epilobium /actifJorum Hvitmjølke X 
Epi/obium pa/ustre Myrmjølke 6 
Erigeron borealis Fjellbakkesljeme 4 
Euphrasia frigida Fjellø yentrø f.t 8 X X X X 
Filipendu/a u/maria Mjødurt 6 
Ga/eopsis tetrahit Kvassdå X 
Ga/ium pa/ustre Myrmaure 4 
Gentianella campestris Bakkesøte 4 X X 
Gentianella aurea Bleiksøte 2 
Geranium sy/vaticum Skog storkenebb 8 X 
Geum riva/e Enghumleblom 6 
Gnaphalium supinum Dverggråurt 2 X X 
Hieracium a/pinum Fjellsveve 6 X X 
Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 4 
Hippuris vu/garis Hesterumpe 6 X 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg 6 
Leucanthemum vu/gare Prestekrage X 
Leontodon autumna/e Følblom 6 X 
Linnaea borealis Linnea 2 
Loise/euria procumbens Grepplyng 8 X X X X 
Lotus cornicu/atus Tiriltunge 6 X X X X X 
Lychnis a/pina Fjellljæreblom X 
Lychnis nos-cuculi Hanekam 2 
Lysimachia thyrsiflora Gulldusk X 
Me/ampyrum pratense Slormarimjelle 6 X X 
Me/ampyrum sy/vaticum Småmarimjelle 6 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad 6 X 
Montia fontana Kildeurt 6 X 
Myosotis decumbens Fjellforglemmegei 4 
Myriophyllum a/terniflorum Tusenblad 8 X 
Oxa/is acetosella Gaukesyre 4 
Oxyria digyna Fjellsyre 4 X X 
Parnassia pa/ustris Jåblom 6 
Pedicu/aris /apponica Bleikmyrklegg 4 
Pedicu/aris pa/ustris Vanlig myrklegg X 
Pimpinella saxifraga Gjeldkarve 4 
Pinguicu/a vu/garis Tettegras 6 X X X 
P/antago major Groblad 4 
Po/ygonum viviparum Harerug 8 X X X X X 
Potentilla crantzii Flekkmure 6 X 
Potentilla erecta Tepperot 8 
Potentilla pa/ustris Myrhatt 6 X 
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VP4 A1 A2 A3 A4 R41 

Pyrola minor Perlevintergrønn 6 
Pyrola rotundifo/ia Legevintergrønn X 
Ranuncu/us acris Engsoleie 8 X X X X 
Ranuncu/us repens Krypsoleie 4 
Ranuncu/us reptans Evjesoleie 4 
Rhinanthus minor Småengkall 6 X X 
Rubus chamaemorus Molte 8 X X X X 
Rubus saxatilis Teiebær 6 X 
Rumex acetosa Engsyre 8 X X X X 
Rumex acetosella Småsyre 4 
Rumex longifolius Høymol 4 X 
Sagina procumbens Tunarve 4 X 
Sagina saginoides Seterarve X 
Sa/ix coaetanea Silke selje X 
Salix g/auca Sølvvier 8 X 
Sa/ix hastata Bleikvier X X 
Sa/ix herbacea Musøre 8 X X X X X 
Salix /apponum Lappvier 4 
Salix nigricans Svartvier 6 
Sa/ix reticu/ata Rynkevier X X 
Saussurea alpina Fjelltistel 6 X X 
Saxifraga cernua Knoppsildre 4 X 
Saxifraga cespitosa Tuesildre 4 X X 
Saxifraga nivalis Snøsildre X 
Saxifraga oppositifolia Rødsildre 4 X 
Saxifraga rivularis Bekkesildre X 
Saxifraga stellaris Stjernesildre 4 X X 
Saxifraga tenuis Grannsildre 2 
Sedum rosea Rosenrot 4 X 
Sibba/dia procumbens Trefingerurt 2 X X 
Silene acau/is Fjellsmelle 8 X X X X X 
Solidago virgaurea Gullris 8 X X X X X 
Sorbus aucuparia Rogn 6 X X X 
Ste/laria graminea Grasstjerneblom 4 
Ste/laria media Vassarv X X 
Ste/laria nemorum Skogstjerneblom 6 
Subu/aria aquatica Sylblad 6 
T araxacum vu/gare Vanlig løvetann 6 X X X 
Thalictrum a/pinum Fjellfrøstjerne 6 X 
Trientalis europaea Skogstjerne 8 X 
Trifolium repens Hvitkløver 6 X 
Tro/lius europaeus Ballblom 6 
Urtiea dioica Stornesle 2 
Vaccinium myrti/lus Blåbær 8 X X X X X 
Vaccinium uliginosus Blokkebær 8 X X X X X 
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 X X X X X 
Valeriana sambucifolia Vendelrot 6 
Veronica a/pina Fjellveronika 2 X 
Veronica frutieans Bergveronika 2 X 
Veronica serpy/lifolia Glattveronika 4 
Vicia cracca Fuglevikke 6 X 
Vio/a biflora Fjellfiol 6 X 
Vio/a pa/ustris Myrfiol 8 
VioJa riviniana Skogfiol 6 
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Tabell 3.20 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). "Eggen" referer til åskammen mellom 
Breiddaisvatnet og Storvatnet. 

Kode Vegetasjonstype Sone Forekomst 

Mb Blåbær-skrubbærbjørkeskog NB vanlig 
AS Småbregnebjørkeskog NB spredt 
Cl Storbregnebjørkeskog NB ganske vanlig i S 
C2a Høgstaudebjørkeskog NB spredt, små areal 
C2G Beitepåvirket høgstaudebjørkeskog NB spredt, begge sider av eggen 
E4 Rik sumpskog NB sjelden, V for eggen 
G2d Finnskjeggtørreng NB sjelden 
H Kystlynghei MB iN 
K Fattigmyr MtNB vanlig, dominerer nedre Nonsheia 
L Intermediærmyr NtMB ø for eggens N-spiss, spredt i N 
03 Elvesnelle-starrsum p MB spredt 
p Akvatisk vegetasjon MB stedvis rik 
Rle Greplyng-gråmoserabb LA små areal på eggen 
R4a Reinrose-moserabb LA fragmentarisk 
S3b Blåbær -skrubbærhei LA dominerer lesidene 
S3G Beitepåvirket grashei LA vanlig i NV-sida av eggen 
SS Alpin bregneeng LA sjelden, NV-sida av eggen 
S6 Fattig høgstaudeeng LA fragmentarisk, NV-sida 
S7 Rik høgstaudeeng LA fragmentarisk, NV-sida 
USbe Dynetørreng med reinrose MB på voll langs havstranda 
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178 ELV FRA ALSVÅGVATNET 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

185.1Z 
Øksnes 
1232 IV Myre 
42e Nordlands kystalpine region, Lofoten og Vesterålen 
Mellomboreal-Iavalpin 
0-647 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert til nordre del av Langøya, i Øksnes kommune i Vesterålen, med utløp litt nordvest for 
tettstedet Alsvåg. 

Geologi. Berggrunnen i nedbørfeltet består av migmatitt og meta-suprakrustaler, dvs. gneis med variert sammen
setning - bl.a. fins både granulitt- og amfibolittfacies (Tveten 1978). Den er stort sett næringsfattig og tungtforvit
rende, men spesielt i sør indikerer vegetasjonen forekomst av felter med noe rikere berggrunn. Langs vestsida av 
Jutjordtinden og under Sørvågmælen fins en del aktiv ur. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og humid, med milde vintre og relativt kjølige somre. Normal årsnedbør målt 
ved Alsvåg nedbørstasjon er 1215 mm, med høyeste nedbørverdier høst og vinter. I fjellet kommer årsnedbøren 
opp i ca. 1500 mm. Juli er varmeste måned med normaltemperatur på 12-14°C i lavlandet; februar er den kaldeste, 
med normaHemperatur mellom -2°C og -4°C. 

Kulturpåvirkning. Nordre del av vassdraget har en god del bebyggelse og gårdsbruk med mye dyrka mark. Nord 
i Alsvågvatnet pågår oppdyrkning av myrareal, dessuten massefylling i innsjøen. Rundt innsjøen fins et stort antall 
(trolig mer enn 50) hytter, og en god del motorisert ferdsel på innsjøen ble observert. En vei er under bygging fra 
Steinland til hyttefeltene sør i Alsvågvatnet; foreløpig er den nådd Litlevatn. Veien Alsvåg-Myre passerer nord for 
Alsvåg- og Sørvågvatnet, forøvrig fins mange småveier i nord, bl.a. på vest- og sørsida av Sørvågmælen. Veien 
fra Nergard er forlenget ned til Alsvågvatnet (WS 070 431) hvor en del båtplasser er opparbeidet. øst for inn
sjøen stikker en vei inn til ørntuvaområdet hvor ei lysløype er anlagt. Herfra strekker en traktorvei seg langs inn
sjøen til et oppdemt tjern nedenfor Svarthammaren. Ei kraftlinje går fra Nergard, på vestsida av Alsvågvatnet, og 
følger dalbunnen til Steinland. 

Nedbørfeltet har til dels store granplantinger - bl.a. i åsen ørntuva-Nonskollen, i lia under Litledalsheia, og flere 
steder på Sørvågmælen. Vi registrerte flere hogstfelt i bjørkeskogen. Vegetasjonen preges av at sau beiter store . 
deler av området. Vegetasjonen langs østsida av Alsvågvatnet og opp mot Elvetinden vitner stedvis om et bety
delig beitetrykk. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektet hører til blant de middels store i Lofoten-Vesterålen. Det har et u
greina vassdrag som drenerer mot nord til nordøst. Vassdraget omfatter to større innsjøer, Alsvågvatnet (som do
minerer vassdraget) og Sørvågvatnet; dessuten et titalls små vannforekomster. Både Alsvåg- og Sørvågvatnet ligger 
i strandflaten; forøvrig fins vannforekomster fra mindre enn 5 m til 470-480 m O.h. Vannstrengene er stort sett korte 
og har liten vannføring. 

Relieffekontrastene er ikke så store som i Lofoten og indre del av Vesterålen. Fjellene i vest ligger stort sett på 
400-550 m O.h. (Bollvågtuva 588 m), i sør og øst rundt 550-650 m O.h., høyest den alpint pregete Tretinden på 
647 m. 

Vassdraget omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal og lavalpin sone. Nordre del og dalbunnen 
i sør ligger i mellomboreal sone som domineres av innsjø, fattig myr og dyrka mark. En stor del av Alsvågvatnet, 
Litlevatnet og myrene i sør kantes av fattige bjørkeskogtyper. Intermediærmyr er vanlig i sør. Nordboreal sone er 
stort sett kledt med fattig bjørkeskog. Viktigst er blåbærskog, men også røsslyng-blokkebærskog er vanlig. Her og 
der fins beiteprega skog med grasdominans. Sonen har dessuten en del myr, også rikmyr. Den undersøkte delen 
av lavalpin sone domineres av båbær-skrubbærhei og beiteprega grashei, forøvrig en del fattigmyr. Rabbene 
dekkes av fattig, moserik vegetasjon. 
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Tidligere botaniske undersøkelser 

Vi har ikke funnet opplysninger om tidligere botaniske undersøkelser i tilknytning til objektet. 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 11 . august 1988, 12 persontimer. 

Befaringsrute. OP: Fra Stein land (WS 06,38) over Leithaugen, via Tjørna og Svartbotnvatn, langs vestsida av 
Litlevatnet og Alsvågvatnet, langs vei nord for Sørvåg- og Alsvågvatnet til utløp Alsvågvatnet. SH: Fra utløp 
Alsvågvatnet over vestsida av Alsvågmyra, langs lysløype/traktorvei til dens endepunkt, opp lia sør for Svartham
maren til bandet mellom Elve- og Tretinden, retur langs vestsida av Nonskollen til ørntuva. Befaringsruta framgår 
av figur 3.14. 

Registrert flora. Vi observerte 158 arter karplanter, se tabell 3.21. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.22. Kvantitative vurderinger begren
ser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Vassdragets nordre del (WS 07-10,42-45). Sørvågvatnet omgis i nord overveiende av fattig lynghei, fulldyrka 
innmark og beitemark. Fjellkrekling dominerer heia som ellers har spredte bjørketrær og noe molte. Sør for inn
sjøen fins et stort myrområde. 

Rundt nordenden av innsjøen preges landskapet av bebyggelse, gårdsdrift og dyrka mark. Oppdyrking og grøfing 
av myr foregår flere steder. Ned mot vannet i nordøst fins flere brakklagte, fuktige kulturenger, bl.a. med skog rør
kvein, sløke, geitrams, nyseryllik, engsoleie og engkvein; langs grøfter vokser soleihov, krypsoleie og myrhatt. 
Forøvrig er myrmjølke, snøull og kildeurt notert. Mot sør avløses kulturmarka av grøfta, relativt tørr tue myr domi
nert av fjellkrekling, molte, heigråmose og reinlav. Også en fattigmyr på odden sønnafor er grøfta. 

I nordvest, på Sørvågmælen, fins mye åpen bjørkeskog, trolig av blåbærtype, og noe åpen ur. Her er det plantet 
mye gran. Østsida av Raudhammaren domineres av fattige bjørkeskogtyper, hovedsakelig blåbær-skrubbærtype, 
men også partier med røsslyng-blokkebærtype og skogkledt fattig myr. 

Sørvågvatnet (5 m o.h.). Innsjøen ble bare raskt befart langs veien fra nordsida. Den har svært lite flyteblads
og overvannsvegetasjon, men i en bukt i nordøst vokser det en god del elvesnelle. 

Alsvågvatnet (8 m o.h.). Innsjøen har lite flytebladvegetasjon, og overvannsvegetasjonen vokser spredt - i nordøst 
holder den seg helst til bukter nær gårdsbruk og bebyggelse. Større bestander avelvesnelle fins i den nordøstre 
bukta og i den vestre bukta, rett sør for Stokkdiket. I vest ble også flaskestarr, brasmegras, bukkeblad og flot
gras registrert. Elva fra innsjøen har ved utløpet bestander av flaskestarr, elvesnelle, bukkeblad, tusenblad og elve
mose. Søndre del av innsjøen har ubetydelig overvanns- og flytebladsvegetasjon, funn av øvrig akvatisk flora er 
også svært beskjeden. 

Vestsida av ørntuva-Svarthammaren og ørntuva-Elvetlnden (WS 08-09,40-43). Lia under ørntuva er kledt med 
bjørkeskog, stort sett blåbær-skrubbærtype. Samfunnet dominerer også øvre del av åssida mot Nonskollen, hvor 
også bregner, helst hengeving, ofte kan kodominere. Herfra er også sumphaukeskjegg, skogfiol og taggbregne 
notert. Øvre del av åsen har svært ensartet vegetasjon. Lengre ned i lia fins litt rikere bjørkeskogutforminger med 
grasdominans. De viktigste artene er sølvbunke og smyle (som stedvis dominerer), engkvein, gulaks, rødsvingel 
og hengeving; blåklokke kan være vanlig, skogstorkenebb spredt. Også ormetelg kan danne bestander i skogen. 
Ved bekkesig og fuktige drag ble bl.a. mjødurt, hestehov og setermjølke observert. Blant de noterte artene er 
dessuten gråor, hvitbladtistel, engsyre og grasstjerneblom. I åsen sør for ørntuva er betydelige arealer tilplantet 
med gran, en del felt er også snauhogd for bjørk. Granplantene er i god vekst, og en del av dem har n~ød et par 
meters høyde. 
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Figur 3.14 N 
Elv fra Alsvågvatnet. Befaringsrute 11. august 1988. 

Kartblad: 1232 IV Myre. 

1 km 
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Under Svarthammaren, øst til sørøst for et lite oppdemt tjern, fins et parti delvis skogkledt torvmyr (ikke kartfestet) 
i hellende terreng. Feltsjiktet domineres ofte av duskull, dessuten av stjernestarr og sølvbunke, stedvis slåttestarr 
og rødsvingel. Her vokser også fjellburkne, trådsiv, blåtopp, finnskjegg, myrhatt, hengeving, myrfiol o.a. Langs 
bekken oppstrøms tjernet fant vi bl.a. gulaks, skogburkne og skogstorkenebb. Lia over myra består av flere para
llelle rygger og sig med vekselvis blåbær-småbregneskog og storbregneskog. Den siste er sterkt beiteprega, med 
mye skogburkne hvor bare resterlbasis av plantene står igjen. Vegetasjonstypen domineres av sølvbunke, med mye 
vanlig marikåpe, skogstorkenebb, engsoleie, en del hvitmjølke, dessuten kildemjølke, , engsyre, skogstjerneblom 
o.a. I forsenkningene øverst i lia danner fjellburkne bestander. Her vokser bl.a. fjel/marikåpe, fuglevikke, 
hvitbladtistel, fjellbunke, geitsvingel, fjellveronika og fjellfiol. I skoggrensa står høye kratt av svartvier. 

Over skoggrensa dominerer lynghei med blåbær, fjellkrekling og rypebær. I nordre Svarthammarvatnet vokser noe 
piggknopp. Det svakt skrånende partiet under Elvetinden og Nonskollen har store myrstrekninger dominert av 
duskull og bjønnskjegg, og med store bestander av bukkeblad; på tuer molte og musøre. Blokkebær og hvit lyng 
er vanlige, snøull spredt. På de lavestliggende myrpartiene danner myrhatt bestander. Ved et oppkomme fant vi 
dvergmjølke, myrsnelle, dverggråurt og bekkesildre. Høyder i terrenget domineres av heigråmose, rypebær og 
fjellkrekling. Ilesidene veksler Iyng- med grashei; grasheia har mye smyle, sølvbunke, finnskjegg og stedvis 
musøre. 

Sørvestsida av Alsvågvatnet til Leithaugen (hovedsakelig WS 07, 38-41). Alsvågvatnet har ubetydelig avover
vanns- og flytebladsvegetasjon i sør. I vest er noe sylblad observert. Her kantes innsjøen av gras- og steinstrand. 
Sørøstsida av Raudhammaren har hovedsakelig blåbær-skrubbærskog, med krekling-blokkebærtype øverst på koller 
og en del myrlendte skogspartier langs innsjøen. Små- og storbregneskog gjør mindre av seg. Sørenden av inn
sjøen omgis hovedsakelig av bjørkeskog og fattig til intermediær myr. Skogen er blåbær-skrubbærdominert, med 
fjellkrekling på kollene. 

Dalbunnen sør for innsjøen er fuktig med mange myrområder, forøvrig dominerer bjørkeskog, hovedsakelig blåbær
skrubbærtype, og med mindre arealer småbregneskog. Skogen holder seg stort sett på småkoller. Bjørketrærne · 
står spredt og felt- og bunnsjikt domineres av fjellkrekling, molte, kvitkrull og reinlav, i noe mindre grad av røss
lyng, blokkebær, smyle og finnskjegg. Mot myr kommer skrubbær og, mer sjelden, bjønnkam inn. Bjørkeskog kan 
også forekomme i hellende deler av dalbunnen. Trærne er her gjerne kraftigere og mer rettstammete enn på 
kollene, med et feltsjikt av blåbær og skrubbær, stedvis fjellkrekling og smyle. Denne skogen har ofte en del 
småbregnevegetasjon. 

Dalsidene domineres av bjørkeskog. Vanligst er trolig blåbær-skrubbærtypen, men også en del småbregne- og 
storbregneskog antas å forekomme. Under Jutjordtinden er det flere rasmarker, og enkelte har såpass gunstig 
eksposisjon at mer varmekrevende arter godt kan forekomme. Bjørkeskogen er svært åpen, med mange rasgater 
nedover lia. Bollvågtuvas østside har svært spredt bjørkeskog. Over skogen er hei og engvegetasjonen tydelig 
kraftig beita. Den nordvendte lia sør for Tjørna har tett bjørkeskog; de rike myrene ved Tjørna kan tyde på at det 
også fins rikere skogstyper her. En del av lia er tilplantet med gran. 

Myrene rett sør for Litlevatnet er relativt fattige tuernyrer. En av fattigmyrene domineres av bjønnskjegg, duskull, 
dvergbjørk og molte, stedvis svelt- og strengstarr. Myra består av fastrnatte og fattigtuer, med små arealer 
mykmatte/løsbunn. Tuene er dominert av molte, dvergbjørk, fjellkrekling og bærlyngarter, fastrnattene av 
bjønnskjegg, duskull og stedvis sveltstarr. På litt rikere fastrnatte fant vi dvergjamne, myrsnelle og fjelløyentrøst. 
Mykrnatte og løsbunn har strengstarr, flaskestarr, bukkeblad, dystarr o.a. En liten dam domineres av flaskestarr. 

Sørover mot Svartbotnvatnet blir myrene gradvis rikere, og har stort sett intermediær myrvegetasjon dominert av 
fastrnatter, ofte med blåtopp og duskull, stedvis med store bestander av strengstarr. Myrene kan ha spredt 
bjørkebevoksning, og langs hovedvannstrengen fins ofte ei rand av bjørk. I vannløpet, spesielt i bakevjer, kan · 
flaskestarr, bukkeblad, hesterumpe og elvesnelle danne bestander. Sør for bekken fra Svartbotnvatnet er myra 
ganske rik, med myrsaulauk, bjønnbrodd, skavgras, stjernemose, brunklomose, gullmose o.a. På tuene dominerer 
fjellkrekling og molte. Ved bekken kommer bjørk og svartvier inn, sammen med soleihov, hvitbladtistel, sølvbunke, 
skogstorkenebb, skogsnelle og mjødurt. 

øst og vest for Svartbotnvatnet vokser spredt bjørkeskog. I sør og sørvest, mot Tjørna, fins hel/ende rikmyrsdrag 
med tranestarr, dvergjamne, bjønnbrodd mJI. I smådammer vokser mye makkmose og smalsoldogg. Nærmere Leit
haugen ligger ei svakt hellende rikmyr dominert av blåtopp og bjønnskjegg, med myrsnel/e, rødsvingel, myrklegg, 
tettegras, dvergjamne, piperensermose, stjernemose og brunklomose. 
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litlevatnet (14 m o.h.). Innsjøen har en delovervannsvegetasjon i sør og øst. I sør fins store belter avelvesnelle, 
med flaskestarr innafor, spredt forekomst av bukkeblad og myrmaure; forøvrig funn av sylblad og driv av 
brasmegras. 

Svartbotnvatnet (51 m o.h.). Innsjøen er grunn i sør, dypere i nord. Sørenden har enkelte belter med bukke
blad, og spredt vegetasjon av flaskestarr og elvesnelle. I nord fins noe flaskestarr og markerte belter med 
elvesnelle. Akvatisk vegetasjon omfatter tusenblad og rusttjønnaks, begge vanlige, og småblærerot. Bekken mel
lom Svartbotnvatnet og Tjørna er dominert av dLJskull og har mye bukkeblad. 

Tjørna (ca. 55 m o.h.). Tjernet er nesten gjengrodd av store belter elvesnelle og flaskestarr, og har også mye 
bukkeblad og duskull, mot lanc dessuten breiull og blåtopp. Myra som omgir tjernet er rik, dominert av duskull og 
blåtopp på fast/løsmatter. I tillegg kommer krevende arter som gulstarr, tvebostarr, breiull. sveltull. fjellfrøstjerne. 
makkmose og vrangfagermose. Smådammer i myra har mye makkmose, smal soldogg og småblærerot. 

Vurdering av verneverdi 

Vassdraget er forholdsvis artsfattig. og det har få sjeldne arter, bare fem er funnet i færre enn tre av våre 
Nordlandsobjekter. Bortsett fra et noe rikere område i sør, preges det av temmelig fattige vegetasjonstyper. Heller 
ikke vannvegetasjonen framstår som spesielt variert. Vassdraget fremhever seg ikke mht. produktivitet/frodighet. 
Litt rikere områder er ofte utsatt for et betydelig beitepress. Rikmyrene i sør og antatt rikere bjørkeskog sør for 
Tjørna trekker i positiv retning; likeså rik fukteng i tilknytning til jordbruksområder i nordøst. 

Vassdraget omfatter de regionalt vanlige vegetasjonstypene. men rikere bjørkeskogtyper ser ut til å være dårlig 
representert. Vassdraget når ikke opp i mellomalpin sone. Nordre del er sterkt preget av jordbruk og andre inngrep. 
I søndre del berører en nyanlagt vei myrområdene sør for Litlevatnet. og langs vestsida av Alsvågvatnet har hyt
tebebyggelsen betydning for slitasje på vegetasjonen. Vi har ikke funnet flora eller vegetasjon som fremhever vass
draget som forskningsobjekt. Myrene i søndre del. og vekslingen mellom bjørkeskogtypene i denne delen, har 
pedagogisk interesse, og er lette tilgjenge!ige etter at det nylig er anlagt vei inn til området. 

Like nord for vassdraget ligger et midlertidig vernet område. Grunnfjorden, som omfatter en stor del av Stormyra 
og en del av Gisløya. Det er ansett å ha internasjonal ornitologisk verneverdi. og har også et område med spesielt 
velutviklet sumpvegetasjon på havstrand. Sett fra en botanisk synsvinkel er det vanskelig å se at Alsvågvass
dragets verneverdi øker vesentlig dersom Grunnfjorden gis varig vern som naturreservat. 

Konklusjon: Middels verneverdi (*t) 

Kilder 

Se kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.21 Planteliste for Alsvågvassdraget 

Arter notert under vår befaring 11. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn). 
4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

Karsporeplanter 
Athyrium distentifolium 
Athyrium tilix-temina 
Blechnum spicant 
Oryopteris expansa 
Oryopteris ti/ix-mas 

Fjellburkne 
Skogburkne 
BJønnkam 
Sauetelg 
Ormetelg 

6 
8 
4 
8 
6 
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Equisetum arvense 
Equisetum fluviatile 
Equisetum hyemaJe 
Equisetum paJustre 
Equisetum sylvaticum 
Gymnocarpium dryopteris 

Åkersnelle 
Elvesnelle 
Skavgras 
Myrsnelle 
Skogsnelle 
Fugletelg 

6 
8 
4 
6 
8 
8 



Huperiza se/ago Lusegras 4 Achillea millefolium Ryllik 6 
/soetes /acustris Stivt brasmegras 4 Achillea ptarmica Nyseryllik 2 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 A/chemilla a/pina Fjellmarikåpe 6 
Po/ystichum /onchitis Taggbregne 2 A/chemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 6 
Se/aginella se/aginoides Dvergjamne 6 A/nus incana Gråor 2 
The/ypteris phegopteris Hengeving 8 Andromeda polifolia Hvitlyng 6 

Angelica sy/vestris Sløke 6 
Bartrær Arctostaphy/os alpinus Rypebær 8 
Juniperus communis Einer 8 Bartsia a/pina Svarttopp 4 
Picea abies Gran 2 Betu/a nana Dvergbjørk 8 

Betu/a pubescens Vanlig bjørk 8 
Enfrøbladete Calluna vu/garis Røsslyng 6 
Agrostis canina Hundekvein 4 Ca/tha pa/ustris Soleihov 6 
Agrostis capillaris Engkvein 8 Campanu/a rotundifolia Blåklokke 8 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 Cardamine nymanii Polarkarse 2 
Ca/amagrostis purpurea Skogrørkvein 6 Cerastium fontanum Vanlig arve 4 
Carex ade/ostoma Tranestarr 4 Cerastium g/abratum Glattarve 2 
Carex brunnescens Seterstarr 4 Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 4 
Carex canescens Gråstarr 6 Cornus suecica Skrubbær 8 
Carex capillaris Hårstarr 2 Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 4 
Carex chordorrhiza Strengstarr 6 Dro sera anglica Smalsoldogg 6 
Carex dioica Tvebostarr 2 Drosera rotundifolia Rundsoldogg 6 
Carex echinata Stjerne starr 8 Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 
Carex flava Gulstarr 2 Epi/obium anagallidifo/ium Dvergmjølke 4 
Carex juncella Stolpestarr 4 Epilobium angustifo/ium Geitrams 6 
Carex /achenalii Rypestarr 2 Epilobium hornemannii Setermjølke 6 
Carex limosa Dystarr 4 Epi/obium /actiflorum Hvitmjølke 2 
Carex magellanica Frynsestarr 6 Epi/obium pa/ustre Myrmjølke 6 
Carex nigra Slåtte starr 8 Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 8 
Carex panicea Kornstarr 4 Fi/ipendu/a u/maria Mjødurt 6 
Carex pauciflora Sveltstarr 8 Galium pa/ustre Myrmaure 4 
Carex rariflora Snipestarr 6 Geranium sylvaticum Skog storkenebb 6 
Carex rostrata Flaskestarr 8 Geum riva/e Enghumleblom 6 
Carex vagina ta Slirestarr 6 Gnaphalium supinum Dverggråurt 6 
Dacty/orhiza macu/ata Flekkmarihand 4 Hieracium a/pinum Fjellsveve 4 
Deschampsia cespitosa Sølvbunke 8 Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 4 
Deschampsia flexuosa Smyle 8 Hippuris vu/garis Hesterumpe 4 
Eriophorum angustifolium Duskull 8 Leontodon autumnalis Følblom 6 
Eriophorum /atifo/ium Breiull 2 Linnaea borealis Linnea 4 
Eriophorum scheuchzeri Snøull 6 Me/ampyrum pratense Stormarimjelle 6 
Eriophorum vaginatum Torvull 6 Me/ampyrum sylvaticum Småmarimjelle 6 
Festuca rubra Rødsvingel 6 Menyanthes trifoliata Bukkeblad 8 
Festuca vivipara Geitsvingel 8 Montia fontana Kildeurt 6 
Juncus articu/atus Ryllsiv 4 Myriophyllum a/terniflorum Tusenblad 6 
Juncus bufonius Padde siv 4 Oxa/is acetosella Gaukesyre 6 
Juncus filiform is Trådsiv 8 Oxycoccus microcarpus Småtranebær 6 
Luzu/a frigida Seterfrytle 2 Oxyria digyna Fjellsyre 2 
Luzu/a mu/tit/ora Engfrytle 6 Pedicu/aris pa/ustris Vanlig myrklegg 4 
Luzu/a pi/osa Hårfrytle 6 Pinguicu/a vu/garis Tettegras 6 
Molinia caeru/ea Blåtopp 8 Po/ygonum viviparum Harerug 8 
Nardus stricta Finnskjegg 8 Potentilla erecta Tepperot 8 
Ph/eum a/pinum Fjelltimotei X Potentilla pa/ustris Myrhatt 8 
Poa annua Tunrapp 8 Pyro/a minor Perlevintergrønn 4 
Poa pratensis Engrapp X Ranuncu/us acris Engsoleie 6 
Potamogeton a/pinus Rusttjønnaks 4 Rhinanthus minor Småengkall 6 
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 Rubus chamaemorus Molte 8 
Scirpus hudsonianus Sveltull 2 Rubus saxatilis Teiebær 4 
Sparganium angustifo/ium Flotgras 4 Rumex acetosa Engsyre 8 
Sparganium hyperboreum Fjellpiggknopp X Sagina procumbens Tunarve 6 
Sparganium minimum Småpiggknopp X Sagina saginoides Seterarve 2 
Tofie/dia pusilla Bjønnbrodd 6 Sa/ix coaetanea Silkeselje 4 
Trig/ochin pa/ustris Myrsauløk 4 Sa/ix g/auca Sølwier 8 

Salix /apponum Lappvier 6 
Tofrøbladete Sa/ix nigricans Svartvier 6 
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Saxifraga rivularis Bekkesildre 2 Tussilago farfara Hestehov 2 
Saxifraga stel/aris Stjernesildre 4 Utricularia minor Småblærerot 4 
Sibbaldia procumbens Trefingerurt 2 Vaccinium myrtillus Blåbær 8 
Silene acaulis Fjellsmelle 4 Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 
Silene dioica Rød jonsokblom 2 Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 6 
Solidago virgaurea Gullris 8 Valeriana sambucifolia Vendelrot 6 
Sorbus aucuparia Rogn 6 Veronica officinalis Legeveronika 4 
Stel/aria graminea Grasstjerneblom 6 Veronica serpyllifolia Glattveronika 4 
Subularia aquatica Sylblad 4 Vicia cracca Fuglevikke 6 
Taraxacum vulgare Vanlig løvetann 4 Viola biflora Fjellfiol 6 
Thalictrum alpinum Fjellfrøstjerne 4 Viola palustris Myrfiol 8 
Trientalis europaea Skogstjerne 8 Viola riviniana Skogfiol 6 
Trifolium repens Hvitkløver 6 

Tabell 3.22 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasjonstype Sone Forekomst 

A3 Røsslyng-blokkebærbjørkeskog MtNB spredt-vanlig 
A4b Blåbær -skrubbærbjø rkeskog MtNB vanlig i meliomboreal, dominerer nordboreal 
A5G Sø Ivbunkebjø rkeskog MtNB spredt 
A5b Småbregne-skrubbærbjørkeskog MtNB spredt-vanlig 
C1 Storbregnebjørkeskog NB fragmentarisk 
C1G Skogburkne-sø Ivbunkebjø rkeskog NB sjelden 
FO Fattig rasmarkvegetasjon NBtLA under Jutjordtinden 
G3 Rik fukteng MS sjelden, i tilknytning til dyrka mark 
H1 Tørr kystlynghei MB omgir Sørvågvatnet 
K Fattigmyr M(NBtLA) dominerer mellomboreal, forøvrig spredt 
L Intermediærmyr MB vanlig i S, ellers sjelden 
M2 Middelsrik fastmattemyr MB bare i S, sjelden 
03 Elvesnelle-starrsump MB i alle befarte innsjøer 
p Akvatisk vegetasjon MB i alle befarte innsjøer 
R1c Greplyng-gråmoserabb LA vanlig 
S3b Blåbær -skrubbærhei LA dominerer sammen med S3G 
S3G Beitepåvirket grashei LA dominerer sammen med S3b 
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FRØSKELANDVASSDRAGET 

Vassdragsnr.: 
Kommuner: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region : 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

185.5Z 
Øksnes, Sortland 
1232 IV Myre 
42e Nordlands kystalpine region, Lofoten og Vesterålen 
Mellomboreal-Iavlapin 
0-536 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert øst på Langøya i Vesterålen, i kommunene Øksnes og Sortland, med utløp ved Frøskeland 
innerst i Eidsfjorden. 

Geologi. Ifølge Tveten (1978) består området av migmatittiske bergarter, dvs. relativt tungtforvitrende gneiser. I 
sør fins større løsavsetninger. 

" 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og humid, med milde vintre og relativt kjølige som re. Normal årsnedbør ligger 
stort sett mellom 1500 og 2000 mm. Den overveiende delen av nedbørfeltet har normal julitemperatur på 10-
12°C; normal januartemperatur er O til -2°C. 

Kulturpåvirkning. Rundt nedre del av vassd~aget fins en del jordbruk og spredt bebyggelse. En del hytter ligger 
rundt Storvatnet. Riksvei 821 følger vestsida av vassdraget over Storeidet; langs Storvatnet er stedvis veifylling 
lagt ut i innsjøen. Riksvei 820 krysser vassdraget ved utløpet. Forøvrig fins flere traktorveier i dalbunnen. Ei 
kraftlinje følger østsida av vassdraget. Flere granplantefelt ble observert. En del myr er grøftet, og en del nydyrking 
pågår. Sau beiter i vassdraget. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektet er blant de minste i vår undersøkelse. Vassdraget drenerer mot sør. 
Det er kort og har flere mindre greiner, hvor bekken/elva fra Sommardalen er den lengste. Innsjøene er små og 
stort sett samlet i nedre del, 6-7 m o.h. Gjerdhaugvatnet (18 m o.h.) ligger midt i vassdraget, Storvatnet (80 m 
o.h.), i nord. I tillegg til de 5-6 innsjøene fins flere småtjern, de fleste i tilknytning til myr. Hovedvannstrengen er 
kort, mens flere sidestrenger er noe lengre. Vannføringa er liten. 

Karakteristisk for objektet er relativt små relieffkontraster og avrunda fjellformer, i sørøst med platåutforming. Det 
vestre fjellområdet når opp i 435 m o.h.; i det nordøstre hjørnet hever den tindepregete Galten seg til 536 m. 

Vassdraget omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal og lavalpin sone. Den breie dalbunnen med 
de nedre-midtre innsjøer ligger i mellomboreal sone og domineres av fattig- til intermediærmyr, sump, kulturmark 
og bjørkeskog. Nordboreal sone er kledt med bjørkeskog, men her fins også mindre myrpartier. Bjørkeskogen er 
genere~ temmelig fattig, og skiller seg lite fra hovedinntrykket av skogen i det nærliggende Alsvågvassdraget. Lav
alpin sone utgjør en relativt liten del av vassdraget. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Vi har ikke funnet opplysninger om tidligere botaniske undersøkelser i tilknytning til objektet. 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 10. august 1988, 7 persontimer. 

Befaringsrute. Med bil langs riksvei 820 og 821, korte avstikkere til Storvatnet, Straumvatnet og Kalvvatnet. 
Befaringsruta framgår av figur 3.15. 

Registrert flora. Under vår korte befaring registrerte vi 121 arter karplanter, jf. tabell 3.15. 
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Figur 3.15 N 
Frøskelandvassdraget. Befaringsrute 10. august 1989. 

Kartblad: 1232 IV Myre. 

1 km 

175 



Registrerte plantesamfunn. Datagrunnlag utilstrekkelig. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Kalvvatnet (6 m o.h., WS 05-06,27-28). Innsjøen har frodige belter avelvesnelle, flaskestarr og bukkeblad. Ute 
i vannet vokser vanlig tjønnaks, rusttjønnaks, småtjønnaks, hvit nøkkerose, hesterumpe og stor blærerot. Innsjøen 
omgis ellers av beitemark, noe myr og åpen bjørkeskog, stort sett av smyle-skrubbærtype. 

Straumvatnet (7 m o.h., WS 06,28). Innsjøen er under gjengroing og hadde ved befaringa to åpne vannspeil. 
Den har store bestander av flaskestarr, elvesnelle og bukkeblad, dessuten forekomst av hesterumpe. Innsjøen 
omgis stort sett av myr, kulturmark (stort sett grøftet myr) og spredt, åpen bjørkeskog. I myr ble bl.a. nordland
starr, strengstarr og vanlig myrklegg notert. 

Gjerdhaugvatnet (18 m o.h., WS 06,29). Innsjøen har ganske store belter av flaskestarr. Den omgis av myr og 
åpen bjørkeskog. Myrområdene er stort sett interrnediære, ofte med mye blåtopp, duskull og bjønnskjegg. 
Bjørkeskogen er gjennomgående blåbær-skrubbærdominert; en kolle søNest for innsjøen har også små felter med 
småbregneskog. 

Storvatnet (80 m o.h., WS 06-07,29-30). Innsjøen har langt mindre vannvegetasjon enn de foregående. Over
vannsvegetasjonen består av mindre belter flaskestarr, elvesnelle og bukkeblad. I vannet fins noe hesterumpe, 
tusenblad, litt rust- og småtjønnaks, og en større flotgrasbestand. Der innsjøen smalner i sør vokser (på fint 
substrat) bl.a. mykt brasmegras, sylblad og småvasshår. Her ligger ei grusøyr med bl.a. myrfrytle, hvitmjølke, gul
sildre og fjellsyre. Stort sett omgis innsjøen av fattige bjørkeskogtyper, men her fins også noe myr som vanligvis 
domineres av blåtopp, bjønnskjegg og duskull. Små myrpartier langs vestsida kan inneholde litt krevende arter som 
gulstarr, myrsnelle, vanlig myrklegg og dvergjamne. 

Vurdering av verneverdi 

Vassdraget fremhever seg ved sin frodige vannvegetasjon, og variasjon fra oligotrofe til mer eller mindre 
næringsrike dystrofe innsjøer. Det frodige inntrykket begrenser seg imidlertid til vannvegetasjonen, og verken 
berggrunnsforholdene eller våre observasjoner gir indikasjoner på at objektet ligger over middelet mht. mangfold 
og produktivitet. Den moderate vertikalutstrekningen bidrar også til å sannsynliggjøre et moderat mangfold. Vår 
befaring avslørte få sjeldne arter. 

Objektet antas å ha moderat verdi mht. representativitet pga. dets snevre utvalg avarter og plantesamfunn. Det 
er relativt sterkt berørt av inngrep, spesielt i nedre del, og har liten verdi som referansevassdrag. Objektet antas 
å ha liten vitenskapelig verdi, men har verdi som demonstrasjonsobjekt for ulike innsjøtyper. God tilgjengelighet 
virker positivt mht. pedagogisk verdi. 

Vernevurderingene er basert på et generelt inntrykk av objektet, etter en temmelig overflatisk befaring. 

Konklusjon: Liten verneverdi (*) 

Kilder 

Se kildehenvisninger i generell del. 
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Tabell 3.23 Planteliste for Frøskelandvassdraget 

Arter notert under vår befaring 10. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn), 
4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

Karsporeplanter Tofrøbladete 
Athyrium filix-femina Skog burkne 8 Achillea millefolium Ryllik 
Dryopteris expansa Sauetelg 8 Achillea ptarmica Nyseryllik 
Dryopteris filix-mas Ormetelg 4 A/chemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 Andromeda polifolia Hvitlyng 
Equisetum fluviatile Elvesnelle 8 Angelica sylvestris Sløke 
Equisetum pa/ustre Myrsnelle 2 Arctostaphylos alpinus Rypebær 
Equisetum sylvaticum Skogsnelle 8 Betu/a nana Dvergbjørk 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 6 Betu/a pubescens Vanlig bjørk 
/soetes setacea Mykt brasmegras X Callitriche pa/ustris Småvasshår 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 Calluna vulgaris Røsslyng 
Se/aginella se/aginoides Dvergjamne 4 Caltha pa/ustris Soleihov 
The/ypteris phegopteris Hengeving 8 Campanu/a rotundifolia Blåklokke 

Carum carvi Karve 
Bartrær Cerastium fontanum Vanlig arve 
Juniperus communis Einer 8 Cornus suecica Skrubbær 
Picea abies Gran 2 Drosera rotundifolia Rundsoldogg 

Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 
Enfrøbladete Epi/obium angustifolium Geitrams 
Agrostis capillaris Engkvein 8 Epi/obium /actif/orum Hvitmjølke 
Alopecurus genicu/atus Knereverumpe 4 Epilobium pa/ustre Myrmjølke 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 
Ca/amagrostis purpurea Skogrørkvein 8 Filipendu/a u/maria Mjødurt 
Carex aquatilis Nordlandsstarr 2 Galium palustre Myrmaure 
Carex canescens Gråstarr 6 Geranium sy/vaticum Skogstorkenebb 
Carex chordorrhiza Strengstarr 4 Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 
Carex echinata Sljernestarr 8 Hippuris vu/garis Hesterumpe 
Carex nava Gulstarr 4 Me/ampyrum pratense Stormarimjelle 
Carex juncella Stolpestarr 4 Me/ampyrum sy/vaticum Småmarimjelle 
Carex /asiocarpa Trådstarr 4 Menyanthes trifoliata Bukkeblad 
Carex magellanica Frynsestarr 6 Myriophyllum a/ternifforum Tusenblad 
Carex nigra Slåttestarr 8 Nymphaea a/ba Hvit nøkkerose 
Carex pauciffora Sveltstarr X Oxycoccus microcarpus Småtranebær 
Carex rostrata Flaskestarr 8 Oxyria digyna Fjellsyre 
Deschampsia cespitosa Sølvbunke 8 Pedicu/aris pa/ustris Vanlig myrklegg 
Deschampsia nexuosa Smyle 8 Pinguicu/a vu/garis Tettegras 
Eriophorum angustifolium Duskull 8 Plantago major Groblad 
Eriophorum vaginatum Torvull 6 Po/ygonum viviparum Harerug 
Festuca rubra Rødsvingel 8 Potentilla erecta Tepperot 
Festuca vivipara Geitsvingel 6 Potentilla pa/ustris Myrhatt 
Juncus filiformis Trådsiv 8 Ranuncu/us acris Engsoleie 
Luzu/a mu/tiffora Engfrytle 8 Ranuncu/us repens Krypsoleie 
Luzu/a pi/osa Hårfrytle 6 Ranuncu/us reptans Evjesoleie 
Luzu/a sudetica Myrfrytle 4 Rhinanthus minor Småengkall 
Molinia caeru/ea Blåtopp 8 Rubus chamaemorus Molte 
Nardus stricta Finnskjegg 8 Rubus saxati/is Teiebær 
Ph/eum alpinum Fjelltimotei 4 Rumex acetosa Engsyre 
Poa annua Tunrapp 6 Rumex acetosella Småsyre 
Potamogeton a/pinus Rusttjønnaks 6 Rumex /ongifolius Høymol 
Potamogeton berchto/dii Småtjønnaks 6 Sagina procumbens Tunarve 
Potamogeton natans Vanlig ljønnaks 6 Salix coaetanea Silkeselje 
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 Salix glauca Sølwier 
Sparganium angustifolium Flotgras 6 Salix /apponum Lappvier 
Sparganium hyperboreum Fjellpiggknopp X Sa/ix nigricans Svartvier 

Saxifraga aizoides Gulsildre 
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Saxifraga stellaris Sljemesildre 4 Trifolium repens Hvitkløver 8 
Silene dioica Rød jonsokblom 4 Utricularia vulgaris Storblærerot 2 
Solidago virgaurea Gullris 8 Vaccinium myrtillus Blåbær 8 
Sorbus aucuparia Rogn 6 Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 
Sper gula arvensis Linbendel 4 Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 
Stellaria media Vassarv 8 Valeriana sambucifolia Vendelrot 6 
Subularia aquatica Sylblad 6 Veronica officinalis Legeveronika 4 
Taraxacum vulgare Vanlig løvetann 6 Vicia cracca Fuglevikke 8 
Trientalis europaea Skogsljeme 8 Viola palustris Myrfiol 8 
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FØREVASSDRAGET 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

185.6Z 
Bø 
1132 Il Stokmarknes 
42e Nordlands kystalpine region, Lofoten og Vesterålen 
Mellomboreal-Iavalpin 
0-504 m o.h. 

Objektet er lokalisert vest på Langøya, i Bø kommune i Vesterålen. Det består av to vassdrag som drenerer til 
Sjørisen og Førepollen, rett sør for tettstedet Straume. 

GeologI. ~ølge Tveten (1978) består området av mangeritter og migmatittiske bergarter - relativt tungtforvitrende 
og næringsfattige. I nedbørfe~et fins store områder med marine avsetninger. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og humid, med milde vintre og relativt kjølige som re. Området er ikke så 
nedbørrikt som Lofoten og Hinnøya, dets normale årsnedbør ligger mellom 1000 og 1200 mm. Størstedelen av 
nedbørfeltet har normalt en julitemperatur på 10-12°C, januartemperatur mellom O og -2°C. 

Kulturpåvirkning. Generelt er objektet sterkt påvirket av menneskelige inngrep, spesielt av jordbruk. Relativt store 
områder er oppdyrket eller i bruk som beiteland, og det pågår grøfting av myr. Objektet har mye bebyggelse 
utenom gårdsbruk, og et stort antall veier. Flere innsjøer er påvirket av kloakkutslipp fra bebyggelse og jordbruk, 
og er tydelig under eutrofiering. Ei kraftlinje strekker seg gjennom området, og ei lysløype er anlagt ved 0yjorda. 
Noe granplanting ble observert i nedbørfeltet. 

Kort karakteristikk av objektet. Objektet hører til blant de middels store i Lofoten-Vesterålen. Det består av to 
vassdrag, et stort som drenerer sør- og vestover til Sjørisen, og et lite som drenerer vestover til Førepollen. Det 
store er ugreina og omfatter 14 innsjøer og tjern fra et par meter til 35 m O.h., dessuten enkelte svært små vann
forekomster. Det lille vassdraget har tre greiner og 3-4 tjern i tillegg til Førvatnet. Høyest ligger Nøkktjørna med 
sine 62 m O.h. Elvestrengene i det store vassdraget er svært korte, i det lille relativt lange. 

Landskapet har et relativt flatt relieff og avrunda fjellformer. Den høyeste toppen, Lynghaugtinden (504 m o.h.) har 
tindepreg, og grenser til begge vassdrag. 

Objektet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal og lavalpin sone. Hoveddelen ligger i mellom
boreal sone og preges av bebyggelse, jordbruk og beiteland, myr, hei og bjørkeskog; dessuten næringsrike og 
næringsfattige innsjøer. Den vestre delen kan karakteriseres som et eneste stort kulturlandskap. Nordboreal sone 
er stort sett begrenset til de bjørkeskogkledte liene opp mot snaufjellet. Skogen domineres trolig av fattige typer, 
og kan være sterkt beitepåvirket. Lavalpin sone dekker mindre arealer. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Johs. Reiersen (1944) har publisert plante lister fra flere vannforekomster i vassdragene: Sjø risen (brakkvannspoll, 
VS 78,19), tjern ved 0yjorda (trolig VS 805 195), tre smådammer mellom Saltvatnet og Førvatnet (VS 78,17), 
Førvatnet (VS 78,17), Saltvatnet (VS 78-79,18-19), tjønn ved Lynghaugen (VS 79,17) og Olsetvatnet (VS 83,23). 
Han angir surhetsgrad i de fleste vannforekomstene, varierende fra pH 6-6.5 til Førvatnets pH 7-7.5. 

Elven et al. (1985) har undersøkt Førepollen-Sjørisen like utenfor objektet, og klassifisert området som noe verne
verdig. Her nevnes også Førvatnet med sin forekomst av plantegeografisk verdifulle arter i regional sammenheng · 
(vasslirekne og gulldusk). 
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Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 10. august 1988, 10 persontimer. 

Befaringsrute. Stort sett befart fra bilvei, vegetasjon i tilknytning til vann prioritert. Med bil til vest i Fager
haugvatnet, langs vestsida av Haversvatnet, sørsida av Børgevatnet, sør og øst for Langvatnet, sør for 
Løypåstjørna, sørvest for Olsetvatnet, nordøst langs Førvatnet (kast med kasterive), vestsida av Saltvatnet og en 
kort visitt til Sjørisen ved utløpet fra Saltvatnet. Befaringsruta framgår av figur 3.16. 

Registrert flora. Kryssliste ble ikke ført, men ~ølge våre notater er 89 arter registrert; Reiersen (1944) angir i 
tillegg sju arter, jf. tabell 3.24. Mange av disse 96 artene er vannplanter. 

Registrerte plantesamfunn. Datagrunnlag utilstrekkelig. 

Vegetaslonsbeskrivelse 

Sjørisen ved utløpet fra Saltvatnet (VS 78,19). Dette er en grunn brakkvannspoll med temmelig salt vann. Sub
stratet varierer fra finmateriale til stor stein. Omkring bekkeutløpet forekommer noen belter av fjæresivaks, smårør
kvein og krypkvein. Her fant vi også noe småvasshår. Banker og "småøyer" har bl.a. strandkvann, rødsvingel, 
strandkjeks, gåsemure, krushøymol og saftstjerneblom. Like ovenfor stranda, på tørr bakke og til dels veikant, 
vokser lodnerublom, rødknapp, gjeldkarve o.a. 

Saltvatnet (1-2 m o.h., VS 78-79,18-19). Inrisjøen er stort sett omgitt av kulturmark. Langs vestsida forekommer 
en del myr- og fuktengområder, og en dellynghei med spredte eksemplarer av vier og bjørk. I kanten av innsjøen 
danner overvannsvegetasjon belter av vekslende bredde (størst i nord og sør og ved utløpet). Elvesnelle domi
nerer, men her fins også mye gulldusk, noe fjæresivaks, smårørkvein, myrhatt og bukkeblad. Innsjøen har mye 
akvatisk vegetasjon, store bestander av småvasshår, sylblad, nålsivaks, evjesoleie og mykt brasmegras. 

Noen grunne dammer sørvest for innsjøen har store mengder fjæresivaks, elvesnelle og flaskestarr. Bunnen er ofte 
dekket av svært tette bestander av sylblad, evjesoleie og mykt brasmegras. 

Haversvatnet (5 m o.h., VS 79,18-19). Innsjøen har en del store overvannsbelter avelvesnelle og flaskestarr, 
spesielt i vest. Den er omgitt av kulturmark, myr og bjørkeskog. Skogen er vanligvis av skrubbærtype. 

Bekken mellom Saltvatnet og Haversvatnet kantes av fuktig bjørkeskog, stedvis med svært frodig vegetasjon. Her 
fins store bestander av bukkeblad og gulldusk, og mye flaskestarr, soleihov, elvesnelle, sløke og mjødurt. 

Fagerhaugvatnet (VS 79-81,18). Innsjøen er omgitt av beitemark, lynghei, myr og noe bjørkeskog i øst. Langs 
bredden vokser en del elvesnelle og flaskestarr. 

Børgevatnet (25 m o.h., VS 81-82,18-19). Innsjøen har en god delovervannsvegetasjon, spesielt av flaskestarr 
og elvesnelle. Vi fant sverdlilje på en lokalitet i sørøst. Jordbruk, bebyggelse og beitemark dominerer omgivelsene 
sør for innsjøen. I nord veksler terrenget mellom myr og bjørkeskog. 

Langvatnet (27 m o.h., VS 82-83,18-20). Innsjøen har noe overvannsvegetasjon, mest i sørvest. I nordenden, 
ved tilløpet fra Løypåstjørna, fins en del vann- og kantvegetasjon, stort sett på finsand. Her vokser bl.a. sylblad, 
nålsivaks, evjesoleie, smårørkvein og paddesiv. Innsjøen er omgitt av kulturmark, myr og en del bjørkeskog. 

Et lite tjern i øst drenerer til Langvatnet. Det har mye overvannsvegetasjon avelvesnelle og bukkeblad. 

Løypåstjørna-Kringelvatnet (27 og 28 m o.h., VS 83-84,20-21). Innsjøene er stort sett omgitt av beitemark og 
myr, Ved Løypåstjørna fins en del jordbruk og nydyrking, og flere myrområder er grøftet. Østsida av Kringelvatnet 
har noe bjørkeskog, åpen og beitepåvirket. 

Olsetvatnet (VS 83,23). Innsjøen er kantet med overvannsvegetasjon hvor flaskestarr, elvesnelle og bukkeblad 
dominerer. I sørvest kom vi over en bestand med engforglemmegei. Det er usikkert om denne innsjøen tilhører 
vassdraget. 
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Førvatnet (2 m o.h., VS 78,17). Innsjøen kantes av oveNannsvegetasjon. Flaskestarr og bukkeblad er de vik
tigste artene, men her fins også mye gulldusk og myrhatt. Bukkeblad danner også store bestander ute i vannet. 
Innsjøen er uvanlig produktiv og har store mengder akvatisk vegetasjon. Vasslirekne og tusenblad danner de størs
te bestandene, men også flotgras, rusttjønnaks, vanlig tjønnaks, storblærerot og småvasshår danner betydelige 
bestander. Småtjønnaks, hesterumpe og elvesnelle er vanlige arter. Innsjøen omgis av myr; lokaliteten har også 
noe bjørkeskog, lynghei og kunureng. I våtmarksområdet vokser en del busker og trær, mest bjørk, men også ister
vier ble observert her. 

Vurdering av verneverdi 

Objektet skiller seg fra de øvrige i Nordland ved sin rike vannvegetasjon. Den ikke-kulturspredte landfloraen antas 
derimot gjennomgående å være triviell, ettersom områdene med marine avsetninger hovedsakelig er dekket av myr 
eller benyttet for beite- og jordbruksformål. Flere innsjøer har frodig kantvegetasjon, og Saltvatnet og i særdeleshet 
FøNatnet er uvanlig produktive. På grunn av sin vegetasjonsutforming framstår Førvatnet som en svært sjelden 
innsjø i regional målestokk. 

Objektet antas å ha temmelig liten verdi mht. representativitet, ettersom den mer uberørte vegetasjonen trolig er 
relativt fattig på arter og plantesamfunn. De små arealene med alpin vegetasjon, uten forekomst av mellomalpine 
samfunn, svekker objektets verdi i så måte. Den vitenskapelige interessen knytter seg først og fremst til studier 
av prosesser i et kulturlandskap, bl.a. følger av den pågående eutrofieringen av innsjøene. Fra et pedagogisk 
synspunkt er objektet verdifullt pga. dets kulturlandskap, dets varierte vannvegetasjon og gode tilgjengelighet. 

Ved vurdering av verneverdi og prioritering/rangering av objektet er nåværende kulturpåvirkning av innsjøene tillagt 
vekt; dessuten at Førvatn, Sanvatn og Sjørisen er høyt prioritert og foreslått som naturreseNat i fylkesmannens 
verneplan for våtmarksområder. Dette er objektets viktigste botaniske lokaliteter. 

Konklusjon: Middels verneverdi <**) 

Elven, R., Alm, T., Fjelland, M. & Fredriksen, K. 1985. Botaniske havstrand undersøkelser i Nordland. 
Årsrapport 1985. Salten og Vesterålen. - Univ. Tromsø, 202 s. (Upubl.) 

Reiersen, J. 1944. Plantelister fra vatn i Vesterålen. - Blyttia 2: 42-47. 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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Tabell 3.24 Planteliste for Førevassdraget 

VP4 - Arter notert tilfeldig under vår befaring 10. august 1988. Lista er ikke komplett. 
R44 - Arter nevnt av Reiersen (1944). fra følgende lokaliteter: 

1. Sjørisen (VS 78,19) 
2. Tjønn ved 0yjorda (trolig VS 805195) 
3. Tre smådammer mellom Saltvatnet og Førevatnet (VS 78,17) 
4. Førevatn (VS 78,17) 
5. Saltvatn (VS 78-79,18-19) 
6. Tjønn ved Lynghaugen (VS 79,17) 
7. Olsetvatn (VS 83,23). 

VP4 R44 

Karsporeplanter 
Athyrium filix-femina Skogburkne X 
Equisetum fluviatile Elvesnelle X 2,4,5,6,7 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg X 
Isoetes lacustris Stivt brasmegras 5 
Isoetes setacea Mykt brasmegras X 3,7 

Enfrøbladete 
Agrostis canina Hundekvein X 
Agrostis stolonifera Krypkvein X 
Alopecurus geniculatus Knereverumpe X 
Calamagrostis purpurea Skogrørkvein X 
Calamagrostis stricta Smårørkvein X 
Carex canescens Gråstarr X 
Carex nigra Slåtte starr X 
Carex rostrata Flaskestarr X 2 
Catabrosa aquatica Kildegras 3,4 
Deschampsia cespitosa Sølvbunke X 
Deschampsia flexuosa Smyle X 
Eleocharis acicularis Nålsivaks X 4,5 
Eleocharis uniglumis Fjæresivaks X 1,2,3,4,5 
Elytrigia repens Kveke X 
Festuca rubra Rødsvingel X 
Festuca vivipara Geitsvingel X 
Iris pseudacorus Sverdlilje X 
Juncus bufonius Padde siv X 
Juncus bulbosus Krypsiv 5 
Juncus filiformis Trådsiv X 
Nardus stricta Finnskjegg X 
Poa annua Tunrapp X 
Poa pratensis Engrapp X 
Poa trivialis Markrapp X 
Potamogeton alpinus Rusttjønnaks X 2,4,5,7 
Potamogeton berchtoldii Småtjønnaks X 2,5 
Potamogeton filiformis Trådtjønnaks 1,3 
Potamogeton natans Vanlig ljønnaks X 2,4,7 
Potamogeton praelongus Nøkketjønnaks 5 
Ruppia maritima Småhavgras X 
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg X 
Sparganium angustifo/ium Flotgras X 2,3,4,5,6,7 
Zostera marina Alegras 1 

Tofrøbladete 
Achillea millefolium Ryllik X 
Achillea ptarmica Nyseryllik X 
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VP4 R44 

A/ehemilla a/pina Fjellmarikåpe X 
A/cehmilla glabra Vanlig marikåpe X 
Ange/iea archangelica Strandkvann X 
Angeliea sylvestris Sløke X 
Anthriscus sylvestris Hundekjeks X 
Betula pubescens Vanlig bjørk X 
Callitriche palustris Småvasshår X 2,4,5,7 
Caltha pa/ustris Soleihov X 
Campanula rotundifo/ia Blåklokke X 
Cirsium helenioides Hvitbladtistel X 
Cornus suecica Skrubbær X 
Oraba incana Lodnerublom X 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling X 
Epi/obium angustifoJium Geitrams X 
Epi/obium pa/ustre Myrmjølke X 
FiJipendu/a u/maria Mjødurt X 
GaJium palustre Myrmaure X 
Geranium sylvaticum Skogstorkenebb X 
Hieracium umbellatum Skjerm sveve X 
Hippuris vu/garis Hesterumpe X 3,4,5,6,7 
Knautia arvensis Rødknapp X 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg X 
Ligusticum scoticum Strand kjeks X 
Lysimachia thyrsiflora Gulldusk X 4,5 
Matricaria maritima Strandbalderbrå X 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad X 2,6 
Montia fontana Kildeurt X 
Myosotis scorpioides Engforglemmegei X 
Myriophyllum alterniflorum Tusenblad X 2,3,4,5,6,7 
PimpineJla saxifraga Gjeldkarve X 
P/antago maritima Strandkjempe X 
POlygonum amphibium Vass-slirekne X 4 
Potentilla anserina Gåsemure X 
Potentilla erecta Tepperot X 
Potentilla pa/ustris Myrhatt X 
Ranuncu/us acris Engsoleie X 
Ranuncu/us confervoides Dvergvassoleie 4 
Ranunculus repens Krypsoleie X 
Ranuncu/us reptans Evjesoleie X 3,4,5 
Rhinanthus minor Småengkall X 
Rubus chamaemorus Molte X 
Rumex acetosa Engsyre X 
Rumex crispus Krushøymol X 
Salix g/auca Sølwier X 
Salix pentandra Istervier X 
So/idago virgaurea Gul/ris X 
Sonehus arvensis Akerdylle X 
Sorbus aucuparia Rogn X 
Ste//aria crassifolia Saftsqerneblom X 
Stellaria graminea Grasstjerneblom X 
Subu/aria aquatica Syl bi ad X 4,5 
Utricu/aria vu/garis Storblærerot X 2,4,5,1 
Vaccinium uJiginosum Blokkebær X 
Valeriana sambucifolia Vendelrot X 
Veronica serpyllifoJia Glattveronika X 
Vieia cracca Fuglevikke X 
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NYKVÅGVASSDRAGET 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

Uten nummer 
Bø 
1132 I Nykvåg 
42e Nordlands kystalpine region, Lofoten og Vesterålen 
Mellomboreal-Iavalpin 
0-620 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert vest på Langøya, i Bø kommune i Vesterålen, med utløp ved tettstedet Nykvåg. 

Geologi. Ifølge Tveten (1978) består berggrunnen i sør og vest av gabbro. I nord inngår Siktartinden og SeIvåg
tinden i et større felt mangeritt, en bergart som er vesentlig mer næringsfattig enn gabbro. Mindre felt av olivin 
fins sør for Lunnvatnet og sørøst for Trolldalsvatnet. 

Kvartærgeologisk er objektet interessant, og Fjalstad & Møller (1987) har foreslått at en del av det vernes. De 
karakteriserer Nykdalen som en vid botndal med flere avsetningsformer, bl.a. randmorener, strandvoller og rasvoller. 
Flere av innsjøene demmes opp av endemorener. Marin grense ligger 10-15 m O.h. (Møller 1985). Innerst i 
Nykdalen, under Keipen-Urdtinden, fins en del aktiv ur. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og humid, med milde vintre og relativt kjølige som re. Området er ikke så 
nedbørrikt som Lofoten og Hinnøya, og den lavereliggende delen av nedbørfeltet har normalt en årsnedbør på 
under 1000 mm. Den normale julitemperaturen ligger mellom 12 og 14°C, januartemperaturen mellom O og _2°C. 

Kulturpåvirkning. Bebyggelsen er konsentrert til strandflaten, stort sett rundt Husvatnet og havna. Noen få hytter 
fins dessuten ved Lunnvatnet-Dalvatnet. Veien Straume-Nykvåg-Hovden berører vassdraget ved Trehyrnvatnet og 
Mærstjørna, Husvatnet og Rawatnet, dessuten fører en traktorvei fra nordsida av Ravvatnet inn til Svehaugen. 
Ei kraftlinje er strukket langs vestsida av Trehyrnvatnet og mellom Ravvatnet og Toftvatnet. Den er holdt utenom 
skogsområdene og har liten betydning for vegetasjonen. En stor del av objektet er til dels sterkt preget av 
sauebeiting. Vi observerte lite hogst, og bare ett tilfelle av granplanting (i bjørkeskogen ved Dalvatnet). 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektet er blant de minste i i vår undersøkelse. Vassdraget er todelt og 
løper sammen i den nederste innsjøen, Husvatnet. Den lille sørvestlige greina domineres av Trehyrnvatnet og 
drenerer mot nord, mens den nordlige/ østlige Nykdalengreina drenerer mot nordvest. Delvassdraget i Nykdalen 
består aven serie innsjøer mellom ca. 5 og 41 m O.h., og noen mindre vannforekomster opp til 296 m 
(Keipvatnet). Hovedvannstrengene er korte, spesielt gjennom Nykdalen, og de ser ut til å ha liten vannføring. 

Relieffkontrastene er ikke like store som hos objektene i Lofoten og indre del av Vesterålen. Vassdraget kranses 
av topper på rundt 500 m O.h., høyest Trihyrna på 620 m. 

Objektet omfatter vegetasjons regionene mellomboreal, nordboreal og lavalpin sone. Strandflaten ligger i 
mellomboreal sone og er stort sett nedbygd, oppdyrka eller nedbeita. Store områder har fattig beiteeng og kystlyn
ghei (fjellkrekling-røsslyng-bærlyngdominert). Langs Ravvatnet fins bl.a. skjellsandpåvirket beitemark med mosaikk 
av fuktig kystlynghei og næringsrik vekselfuktig eng. Nordboreal sone har mye bjørkeskog, ofte lawokst og rela
tivt åpen, stort sett av blåbærtype, men her fins også større arealer med rikere skogtyper. Også denne sonen har 
store områder med lynghei og beiteeng. Skoggrensa strekker seg sjelden over 200 m O.h. (til ca. 240 m i Trehyrn
vatnets vestside). Den lavalpine sonen er for en stor del dekket av fattig lesidevegetasjon, men kan ha innslag 
av rikere typer. På ryggen under Selvågtinden fins en del fattigrabbe, unntaksvis også kalkkrevende arter. Urene 
innerst i Nykdalen har lite eller ingen vegetasjon. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Vi har ikke funnet opplysninger om tidligere botaniske undersøkelser fra selve nedbørfeltet, men Elven et al. (1985) 
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har undersøkt havstrandvegetasjon rett utenfor objektet (nord for Ravatnet). Komplekset Nyke-Tussen har fattig 
flora, men gis klar verneverdi, begrunnet av at "dette er den største og best utformete steinstranda vi har sett i 
Nordland ..... Lokaliteten prioriteres derfor høgt som typeområde for strandtypen." 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 9. august 1988, 20 persontimer. 

Befaringsrute. Langs traktorveien med avstikkere, og videre inn til Nykdalen, opp mot Selvågtinden til snaut 450 
m O.h.; ned til Dalvatnets nordside, langs nordsida av Lunnvatnet og Toftvatnet, og nordøstsida av Ravvatnet. Rask 
stopp sør i Husvatnet, ved tilløpet fra det sørvestre delvassdraget. Befaringsruta framgår av figur 3.17. 

Registrert flora. Vi observerte 187 arter karplanter, se tabell 3.25. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.26. Kvantitative vurderinger begren
ser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Husvatnet (ca. 5 m o.h., VS 79,29). Innsjøen er noe utsatt for eutrofiering, ettersom den stort sett er omgitt av 
bebyggelse, dyrka mark og beitemark. Ved tilløpet fra Trihyrnvatnet vokser det mye vannvegetasjon. En stor elve
sneliebestand dominerer lokaliteten (03), dessuten fins en stor bestand av evjesoleie, en del tusenblad rusttjønn
aks (P). I bekken vokser en liten, men frodig bestand engforglemmegei. 

Ravvatnets nordende-Sve haugen (VR 80,29-30). Nordøst for Ravvatnet har landskapet en særpreget struktur. 
Markante, lyngdominerte tuer veksler med fuktige og til dels rike forsenkninger (G4/H1). Området er trolig 
skjellsand påvirket og utsatt for erosjon pga. sterkt beitetrykk. På tuene dominerer fjellkrekling, blokkebær og mus
øre; dessuten fins blåbær, tyttebær og røsslyng, heigråmose, islandslav og reinlav. Vanlige arter i forsenkningene 
er duskmyrull, myrsnelle, fjellfrøstjerne og bjønnskjegg. Vi fant også tvebostarr, hårstarr, grønnstarr, sandsiv, knap
pSiv, dvergjamne, trillingsiv, bjønnbrodd og bjønnkam. Nær en traktorvei overtar grasarter som sølvbunke, engkvein, 
geitsvingel og finnskjegg, med et betydelig innslag av fjellmarikåpe og tepperot (G1). 

Foten av Siktartinden (nord for traktorveien) er kledt med tuet lynghei dominert av blokkebær og fjellkrekling, med 
litt røsslyng og spredt vier og einer (H 1), stedvis avløst av finnskjegghei (G2d). Nord for Toftvatnet stikker noen 
bergknatter opp av heia. I den sørvendte sida under høyde 132, inn mot bergvegg - dels i ur, vokser skog
storkenebb, ormetelg, hengeaks, lundrapp skogfiol o.a. Opp langs ryggen dukker mer krevende arter opp: rød
sildre, flekkmure, bakkesøte, fjellfrøstjerne og reinrose (R4), i et fuktig sig gulsildre og hårstarr. På toppen av berget 
fins dunhavre, fjellfiol, rabbesiv og fjellsyre, den siste i nokså sluttet heivegetqsjon. 
På vei mot Sve haugen passerte vi enkelte søkk med rester av storbregnevegetasjon (GC1), med skogsnelle, 
ormetelg, skogburkne o.a. På fuktige steder langs veien og ved bekken fra Røsshagheia vokser bl.a. ryllsiv, 
paddesiv, kilde- og myrmjølke, en større snøullbestand, kildeurt, stjernesildre og gulsildre. 

Svehaugen domineres av røsslynghei, flekkvis med et stort innslag av blokkebær og skrubbær (H1). Vestsida av 
kollen har bjørkeskog, trolig av blåbær-skrubbærtype (A4b). Et fuktengparti øst for kollen domineres av sølvbunke, 
med mye slåttestarr, sandsiv, knappsiv, einer- og sølvvierkratt (G1). 

Ravvatnet (mellom 5 og 10 m o.h.). Hele innsjøen er omgitt av beitemark. Den er stort sett kantet av blokk
mark og grov grus. Langs nordsida fins mindre bestander av flaskestarr, evjesoleie, elvesnelle, smårørkvein og 
trådsiv (03, P). I vannet fant vi driv av nøkketjønnaks og tusenblad. 

Toftvatnet (12 m o.h.). Strandkanten har steinet til grovt sandig substrat. Evjesoleie og myrmaure er vanlige langs 
nordbredden. Her fant vi også vassreverumpe - ny for ytre Vesterålen (01), og små bestander av smårørkvein, 
ryllsiv, trådsiv og glattveronika. 

Lunnvatnet (14 m o.h.). Strandkanten i nord har stort sett grov stein til grov grus. Vi så lite vannplanter: noe 
evjesoleie, elvesnelle og tusenblad (03, P). 
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Dalvatnet (34 m o.h.). Substratet langs nordbredden varierer fra steinet til finsand. Her fins enkelte bestander 
avelvesnelle og flaskestarr. I tilknytning til disse forekommer også smårørkvein, duskmyrull og myrhatt. Ute i 
vannet vokser hesterumpe, fjæresivaks og ryllsiv. Av akvatiske arter fant vi rusttjønnaks, tusenblad og flotgras (P). 

Nykdalen-5elvågtinden (VR 81,29). Nord for Dalvatnet fins et større bjørkeskogsparti. Nederst mot vannet er 
trærne lavvokste, og blåbær og skrubbær dominerer (A4b), stedvis avløst av sølvbunke (ASG). I midtre del er 
skogen fuktig til svært fuktig. med småbregne- til storbregne/høgstaudevegetasjon (A5b. C1/C2a). De viktigste 
artene er sølvbunke, skogburkne, skogstorkenebb og hengeving; stedvis kodominerer fugletelg. mjødurt og 
enghumleblom. Øvre del av skogen er mindre fuktig enn de nedre deler. og blåbær-smyletypen dominerer (A4b). 
Enkelte fe~er med skog løs tørreng kan ha sølvbunke-skogstorkenebbvegetasjon med stort innslag av dunhavre 
(G2,4). Dalsida har flere striper som ser ut til å få næringstilførsel fra rikere berggrunn. Her fins flere tilfeller av 
høgstaudeskog med innslag av turt. myskegras. skogrørkvein. gulflatbelg. kranskonvall. rips og skogstjerneblom 
(C2a). Feltsjiktet i bjørkeskogen strekker seg et godt stykke opp over skoggrensa. med blåbær-smyletypen (S3b) 
på langsgående rygger i terrenget og høgstaudetypen (S6) i de parallelle forsenkningene. I et spesielt rikt drag 
fant vi hårstarr. fjellstarr. snøsøte. flekkmure. ullvier og rynkevier (S7). Bjørkeskogen når sjelden over 160-180 m 
i dette området. 

Lavalpin sone under Selvågtinden består overveiende av fattig lesidevegetasjon. dominert av fjellkrekling, smyle. 
skrubbær. blåbær og andre bærlyngarter (S3b). Lavvokst einer og vier opptrer også frekvent. På tørre partier kan 
fjellmarikåpe. rypebær og rabbesiv dominere. i fuktige forsenkninger danner vanlig marikåpe bestander. Fjell
burknevegetasjon (S5) dekker bare små arealer. og vi fant lite snøleievegetasjon. På rabbene vokser rypebær. rab
besivog aksfrytle (R1c). og på et par små knauser kom vi også over litt rikere vegetasjon, bl.a. reinrose. rødsildre . 
og fjellsmelle (R4). 

Urene innerst i Nykdalen har gjennomgående lite vegetasjon. trolig dominert av av grasarter (FO). 

Vurdering av verneverdi 

Objektet skiller seg ut ved forekomst av skjellsandpåvirkete vegetasjonstyper (i likhet med Bleikvassdraget) og oli
vinfelter. som antas å ha relativt sjeldne samfunnsutforminger. Fra det inventerte området må forekomst av kalk
rik. vekselfuktig eng framheves. Kalkkrevende vegetasjon fins både imellomboreal. nordboreal og lavalpin son,e. 
Vi har funnet få regionalt sjeldne arter. men fire som ikke er funnet i de øvrige inventerte Nordlans-objektene. En 
avartene (vassreverumpe) er ny for Vesterålen. Olivinfeltene kan muligens gi mulighet for funn av nye sjelden
heter. Vassdraget har en noe rikere vannflora enn det som er vanlig for objektene i Lofoten-Vesterålen. Ser vi flora 
og vegetasjon under ett. plasserer objektet seg klart over middels mht. sjeldenhet. 

Vegetasjonen er temmelig variert. og antall registrerte plantesamfunn ligger over middels for de inventerte objek
tene i regionen. Dette til tross for manglende inventering av olivinfeltene (hvor ultrabasisk vegetasjon. F6a, antas 
å forekomme) og et myrområde sør for Ravvatnet. Nedbørfeltet mangler imidlertid større, velutviklete myrområd
er. og når ikke opp i mellomalpin sone. Gjennom vår befaring framstår objektet ikke som spesielt artsrikt, men 
ligger nær medianen for de inventerte Nordlands-objektene. A~ i alt vurderer vi mangfoldet å ligge over middels. 

Vegetasjonen har gjennomgående moderat frodighet. med karrige ur- og fjellpartier ned for Keipen. og mye avbeita . 
områder i Røsshagheia og ut mot kysten. men med temmelig frodige partier i området Dalvatnet-Selvågtinden. 
Bortsett fra myrvegetasjon (ikke inventert) har vi funnet mange av regionens typiske plantesamfunn innen objektets 
vegetasjonsregioner, og det vurderes å ligge noe over middels mht. regional representativitet. 

Utover beitepress og temmelig lange veistrekninger framstår vegetasjonen som lite kulturpåvirket. og objektet antas 
å være verdifullt som referansevassdrag. Med sin variasjonsrikdom og relativt gode tilgjengelighet vurderes det å 
ligge over middels i verdi som forsknings- og undervisningsobjekt. Skjellsandpåvirkning og olivinforekomster antas 
å gi gode eksempler på vekselvirkning mellom edafiske faktorer og plantedekket. Også vannvegetasjonens utvikling 
langs den eksisterende næringsgradient vurderes som pedagogisk interessant. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi (**'**) 
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Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.25 Planteliste for Nykvågvassdraget 

Arter notert under vår befaring 9. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn), 
4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

Karsporeplanter Carex rostrata Flaskestarr 
Athyrium distentifolium Fjellburkne 4 Carex tumidiearpa Grønnstarr 
Athyrium filix-femina Skogburkne 8 Carex vaginata Slirestarr 
B/echnum spieant Bjønnkam 2 Deschampsia eespitosa Sølvbunke 
Dryopteris expansa Sauetelg 8 Desehampsia flexuosa Smyle 
Dryopteris filix-mas Ormetelg 8 Eleocharis uniglumis Fjæresivaks 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 Eriophorum angustifolium Duskull 
Equisetum fluviatile Elvesnelle 6 Eriophorum seheuehzeri Snø ull 
Equisetum pa/ustre Myrsnelle 6 Eriophorum vaginatum Torvull 
Equisetum pratense Engsnelle 6 Festuca rubra Rødsvingel 
Equisetum sy/vatieum Skogsnelle 8 Festuea vivipara Geitsvingel 
Gymnoearpium dryopteris Fugletelg 6 Juneus alpinoarticu/atus Skogsiv 
Huperiza se/ago Lusegras 6 Juneus artieu/atus Ryllsiv 
Po/ypodium vu/gare Sisselrot 2 Juneus balticus Sandsiv 
Se/aginella se/aginoides Dvergjamne 6 Juneus bufonius Padde siv 
The/ypteris phegopteris Hengeving 8 Juneus bulbosus Krypsiv 

Juneus eonglomeratus Knappsiv 
Bartrær Juneus filiformis Trådsiv 
Juniperus communis Einer 8 Juneus trifidus Rabbesiv 
Picea abies Gran 2 Juneus triglumis Trillingsiv 

Luzula multiflora Engfrytle 
Enfrøbladete Luzula pi/osa Hårfrytle 
Agrostis eanina Hundekvein 4 Luzu/a sudetica Myrfrytle 
Agrostis eapillaris Engkvein 8 Meliea nutans Hengeaks 
Agrostis st%nifera Krypkvein X Milium effusum Myskegras 
A/opeeurus aequa/is Vassreverumpe 2 Nardus strieta Finnskjegg 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 Ph/eum a/pinum Fjelltimotei 
Avenu/a pubescens Dunhavre 4 Poa annua Tunrapp 
Calamagrostis purpurea Skogrørkvein 6 Poa glauea Blårapp 
Ca/amagrostis strieta Smårørkvein 4 Poa nemoralis Lundrapp 
Carex atrata Svartstarr 4 Poa pratensis Engrapp 
Carex bige/owii Stivstarr 4 Po/ygonatum verticillatum Kranskonvall 
Carex brunnescens Seterstarr 4 Potamogeton a/pinus Rusttjønnaks 
Carex eaneseens Gråstarr 6 Potamogeton praelongus Nøkketjønnaks 
Carex eapillaris Hårstarr 6 Roegneria eanina Hundekveke 
Carex dioiea Tvebostarr 2 Seirpus eespitosus Bjønnskjegg 
Carex echinata Stjerne starr 8 Sparganium angustifolium Flotgras 
Carex juneelIa Stolpestarr 4 Tofie/dia pusilla Bjønnbrodd 
Carex lachenalii Rypestarr 4 
Carex ni gra Slåttestarr 8 Tofrøbladete 
Carex norvegiea Fjellstarr 2 Achillea millefolium Ryllik 
Carex oederi Beitestarr X Ajuga pyramidalis Jonsokkoll 
Carex pallescens Bleikstarr 6 A/chemilla a/pina Fjellmarikåpe 
Carex panieea Kornstarr 4 Alchemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 
Carex pilulifera Bråtestarr 6 Andromeda po/itolia Hvitlyng 
Carex rariflora Snipestarr 2 Ange/ica sylvestris Sløke 
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Antennaria dioica Kattefot 4 Polygonum viviparum Harerug 8 
Anthriscus sylvestris Hundekjeks 2 Populus tremula Osp 4 
Arctostaphylos alpinus Rypebær 8 Potentilla crantzii Flekkmure 6 
Bartsia alpina Svarttopp 4 Potentilla erecta Tepperot 8 
Betula nana Dvergbjørk 4 Potentilla palustris Myrhatt 8 
Betula pubescens Vanlig bjørk 8 Prunel/a vulgaris Blåkoll 2 
Cal/itriche palustris Småvasshår 6 Pyrola minor Perlevintergrønn 4 
Cal/una vulgaris Røsslyng 6 Ranunculus acris Engsoleie 6 
Caltha palustris Soleihov 6 Ranunculus repens Krypsoleie 2 
Campanula rotundifolia Blåklokke 8 Ranunculus reptans Evjesoleie 6 
Cerastium alpinum Fjellarve 4 Rhinanthus minor Småengkall 6 
Cerastium fontanum Vanlig arve 6 Ribes spicatum Vill rips 2 
Cicerbita alpina Turt 6 Rubus chamaemorus Molte 8 
Cirsium helenioides Hvitbladtistel 4 Rubus saxatilis Teiebær 4 
Cornus suecica Skrubbær 8 Rumex acetosa Engsyre 8 
Crepis paludosa Sumphaukeskjegg 6 Rumex acetosel/a Småsyre 4 
Drosera anglica Smalsoldogg 2 Sagina procumbens Tunarve 4 
Drosera rotundifolia Rundsoldogg 4 Salix caprea Selje X 
Dryas octopetala Reinrose 4 Salix coaetanea Silkeselje 4 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 Salix glauca Sølwier 8 
Epilobium aJsinifolium Kildemjølke 4 Salix hastata Bleikvier 4 
Epilobium anagallidifolium Dvergmjølke 2 Salix herbacea Musøre 8 
Epilobium angustifolium Geitrams 4 Salix lanata Ullvier 2 
Epilobium montanum Kratlmjølke 2 Salix lapponum Lappvier 4 
Epilobium palustre Myrmjølke 6 Salix nigricans Svartvier 6 
Erigeron borealis Fjellbakkestjeme 2 Salix reticuJata Rynkevier 2 
Euphrasia frigida Fjellø yentrø st 8 Saussurea alpina Fjelltistel 6 
Filipendula ulmaria Mjødurt 8 Saxifraga aizoides Gulsildre 4 
Galium palustre Myrmaure 2 Saxifraga oppositifolia Rødsildre 4 
Gentiana nivalis Snøsøte 2 Saxifraga stel/aris Sljemesildre 6 
Gentianel/a campestris Bakkesøte 2 Sedum rosea Rosenrot 6 
Geranium sylvaticum Skogstorkenebb 6 Silene acaulis Fjellsmelle 6 
Geum rivale Enghumleblom 6 Solidago virgaurea Gullris X 
Hieracium alpinum Fjellsveve 6 Sorbus aucuparia Rogn 6 
Hieracium vulgatum Vanlig sveve 4 Stel/aria crassifolia Saftsljemeblom 2 
Hippuris vulgaris Hesterumpe 2 Stel/aria graminea Grasstjerneblom 4 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg 4 Stel/aria nemorum Skogsljemeblom 4 
Leontodon autumnalis Følblom 6 Taraxacum vuJgare Vanlig løvetann 6 
Unnaea borealis Linnea 2 Thalictrum alpinum Fjellfrøstjeme 8 
Loiseleuria procumbens Greplyng 4 Trientalis europaea Skogsljeme 8 
Lotus cornicuJatus Tiriltunge 8 Trifolium repens Hvitkløver 8 
Melampyrum pratense Stormarimjelle 6 Vaccinium myrtillus Blåbær 8 
Melampyrum sylvaticum Småmarimjelle 6 Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad 6 Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 
Montia fontana Kildeurt 6 Valeriana sambucifolia Vendelrot 6 
Myosotis scorpioides Engforglem megei 2 Veronica officinalis Legeveronika 4 
Myriophyl/um alterniflorum Tusenblad 6 Veronica serpy/lifolia Glattveronika 2 
Oxalis acetosella Gaukesyre 4 Vicia cracca Fuglevikke 8 
Oxyria digyna Fjellsyre 2 VioJa bit/ora Fjellfiol 8 
Parnassia palustris Jåblom 4 Viola palustris Myrfiol 8 
PinguicuJa vuJgaris Tettegras 6 VioJa riviniana Skogfiol 6 
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Tabell 3.26 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasjonstype 

A4b Blåbær·skrubbærbjørkeskog 
AS Småbregnebjørkeskog 
ASG Sølvbunkebjørkeskog 
Cl Storbregnebjørkeskog 
C2a Høgstaudebjørkeskog 
FO Fattig rasmarkvegetasjon 
GC1 Beitepåvirket storbregneeng 
Gl Kalkfattig fukteng 
G2 Kalkfattig tørreng 
G2,4 Tørr-vekselfuktig eng, litt rikere 
G41 Kalkrik, veksel fuktig engl 

Hl Tørr kystlynghei 
Hl Tørr kystlynghei 
H2 Fuktig kystlynghei 
01 Kortskuddstrand 
03 Elvesnelle-starrsump 
p Akvatisk vegetasjon 
R 1 c Greplyng-gråmoserabb 
R3-4 Reinroserabb 
S3b Blåbær-skrubbærhei 
S3,Tl G Beitepåvirket grashei 
S5 Alpin bregneeng 
S6 Fattig høgstaudeeng 
S7 Rik høgstaudeeng 

Sone 

NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
LA 
NB 
M+NB 
M+NB 
NB 
MB 

M(NB) 
M+NB 
MB 
M+NB 
M+NB 
LA 
NB+LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
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Forekomst 

vanlig i Nykdalen 
vanlig i Nykdalen 
spredt 
spredt, lokalt vanlig 
spredt 
forekommer innerst i Nykdalen 
sjelden 
vanlig 
vanlig 
fragmentarisk 
NØ for Rawatnet, 
hei-fragment på tuer 
vanlig 
fragmentarisk 
sjelden 
spredt 
rikere enn vanlig for regionen 
vanlig, små areal 
fragmentarisk 
dominerer sonen 
vanlig 
fragmentarisk 
sjelden 
sjelden 



179 FISKEB0LVASSDRAGET 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

1 "T9.8Z 
Hadsel 
1131 IAustvågøya 
42e Nordlands kystalpine region, Lofoten og Vesterålen 
Mellomboreal-mellomalpin 
0-906 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert nord på Austvågøya i Lofoten, Hadsel kommune, med utløp ved fergestedet Fiskebøl. 

Geologi. Objektet domineres antakelig av mangeritt Ufo Tveten 1978), en seintforvitrende grunnfjellsbergart. Vege
tasjonen vest og sørvest for Storvatnet preges av tilgang på næring. 

Den flate dalbunnen rundt og nedstrøms Tjørna tyder på avsetning av marine sedimenter. Nord og vest for 
Storvatnet er det avsatt morene, ofte som storsteinet blokkmark. Sør for innsjøen preges avsetningene av relativt 
finkornet sediment. Aktive urer preger bandet helt sør i dalen, og dominerer sidene rundt Lortvatnet. Marin grense 
ligger på ca. 40 m (Møller 1985). 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og humid, med høy luftfuktighet, milde vintre og relativt kjølige som re. 
Hoveddelen av vassdraget har årsnedbør over 2000 mm. Julitemperaturen ligger på 12-14°C, januartemperaturen 
mellom -2°C og -4°C. 

Kulturpåvirkning. Generelt synes vassdraget lite kulturpåvirket, og her er lite bebyggelse. Nederst ligger enkelte 
gårdsbruk med noe jordbruksland omkring. Riksvei 19 krysser vassdraget omtrent ved utløpet. En grusvei strekker 
seg fra Fiskebøl til den innerste av gårdene og videre som traktorvei inn til ei hytte ved Storvatnet. Et større myr
område mellom Storvatnet og Tjørna bærer spor av torvuttak i nord, På myrene sør for Storvatnet fins spor av 
kjøretøy. Tre temmelig nye granplantefelt er observert, det ene i tilknytning til en snauhogst. Granplantene er små 
og jevnt over i dårlig vekst. Storfe er innhegnet i sørenden av Storvatnet, dessuten ble en del sau observert. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektet er et av de minste i vår undersøkelse. Vassdraget er mindre enn 
fem kilometer langt, drenerer mot NØ, og er begrenset til ett dalføre. Det omfatter tre innsjøer, Tjørna (lavere enn 
10m o.h.), Storvatnet og Lortvatnet (23 og 201 m o.h.), og noen få mindre vannforekomster. 

Objektet preges av svært store relieffkontraster. Rundt og nedstrøms Tjørna er dalen relativt brei og dalbunnen 
flat. I midtre og øvre del er den smalere med brattere sider. I vest når Strøna opp i 906 m O.h., i øst strekker 
Brettviktindan seg til 836 m. Dalens vestside er ganske jevn, østsida har en utbuktning mellom Trolldalstinden og 
Brettviktindan der en liten botn demmer opp Lortvatnet. Ned for de to fjellene er dalsida svært bratt med mye 
glattskurt berg. Aktive urer dominerer i sør og sørøst. 

Objektet omfatter vegetasjonssonene meliomboreal, nordboreal, lavalpin og mellomalpin sone. Hoveddelen av ned
børfeltet ligger i nordboreal og lavalpin sone, med mellomboreal i nedre del og fragmenter av mellom alpin sone 
i tilknytning til fjelltoppene. Mellomboreal sone har innmark, bjørkeskog og myr. Inventeringen i denne sonen var 
svært overflatisk. Antakelig fins arealer med kystlynghei (H) og kulturbetinget engvegetasjon (G) nær kysten. Tjørna 
er delvis gjengrodd avelvesnelle og starr. Nordboreal sone har fattige bjørkeskogtyper i nord, rikere typer lengre 
sør, bl.a. høgstaude- og sumpskog. De største myrområdene ligger nord for Storvatnet; her ble bare fattigmyr 
observert. I sør fins også noe rikere myr. I vest og nordøst når skogen høyest, opp til 300-350 m O.h. I sørøst 
kler den Lortvasshaugan og strekker seg et stykke sørover langs Lortvatnet. I øst, ned for Brettviktindan presses 
skogen ned til 100-150 m, over dette dominerer glattskurt berg og grashei. Storvatnet er oligotroft, tilsynelatende 
med lite akvatisk vegetasjon. Urene rundt Trolldalstinden har gjennomgående lite eller ingen vegetasjon, men fattig 
grashei kan unntaksvis dekke en stor del av rasmarka. Lavalpin sone har mest blåbærhei i nedre del, en del gras
hei høyere opp. Vestsida har et jevnt vegetasjonsdekke, mens vegetasjonen i øst er mer sparsom, trolig domi
nert av grashei. Mellomalpin sone ble ikke inventert. 
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Tidligere botaniske undersøkelser. 

Vi har ikke funnet opplysninger om tidligere botaniske undersøkelser i tilknytning til objektet. 

Undersøkelsen 1988. 

Befaringstidsrom. 8. august 1988, 18 persontimer. 

Befaringsrute. Langs traktorvei fra gårdsbruket lengst sør i Fiskebøldalen til Storvatnet, langs vestsida av inn
sjøen til VR 915 892, opp i Trolldalsåsen til snaut 550 m o.h., mot sørvest til Litlheia og bandet mot Litldalen, ned 
lia under Lunnestinden til Storvatnet, langs innsjøens vestside og tilbake langs traktorveien. Befaringsruta framgår 
av figur 3.18. 

Registrert flora. Vi observerte 164 arter karplanter, se tabell 3.27. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.28. Kvantitative vurderinger begren
ser seg til våre observasjoner langs befaringsruta. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Traktorvei til Storvatnet (VR 91-92,89-90). I dalen nord for Storvatnet ligger et større myrområde som ser ut 
ti! å være dominert av fattig minerotrof vegetasjon. Gjennom myrområdet bukter Dalselva seg til Tjørna som nesten 
er gjengrodd av store elvesnellebestander og noen mindre starrbestander. En smal brem med skog kanter elva. 
Denne delen av Fiskebøldalen har stort sett blåbær-skrubbærbjørkeskog (A4b). Noe gran er plantet inn i skogen 
vest for traktorveien. 

Vestsida av Storvatnet (VR 91,89). Bjørkeskogen ved nordenden av innsjøen er blåbær-skrubbærskog domi
nert av skrubbær og smyle. Den står stort sett på storsteinet mark med tørrere vegetasjon, dominert av fjellkre
kling og tyttebær, på større steinblokker (A3b). Sørover langs innsjøen får skogen eUer hvert karakter av små
bregneskog (A5b), med mer næringskrevende arter som gulflatbelg, kvitbladtistel, mjødurt og fjelltistel. Omtrent 
midtveis langs innsjøen er nærings- og fuktighetstilgangen større. Ned mot Storvatnet vokser storbregne
høgstaudevegetasjon (C1-C2a). Her dominerer skogburkne, sammen med skogstorkenebb, gjerdevikke o.a. - ellers 
fins mye hengeving og fugletelg, på litt tørrere mark en delskrubbær. Skogmarihånd og rips ble funnet her. 

I lia rett over ligger et hogstfelt som er tilplantet med gran. I feltsjiktet dominerer først og fremst strutseving, 
dessuten skogburkne, turt, skogstorkenebb, geitrams og mjødurt (C2a), og under bregnene gaukesyre og skog
stjerneblom. Her registrerte vi også firblad, kranskonvall, stornesle og hundekjeks. Oppover i lia utarmes bjørke
skogen gradvis. Like over strutsevingbestanden overtar skogburkne igjen, fremdeles med et stort innslag av høg
stauder. Etterhvert kommer mer småbregner og skrubbær inn (A5b), spesielt på lave rygger i terrenget, med 
skogburkne i forsenkningene. Stedvis fins tendenser tillågurtvegetasjon (C2b) med hengeaks, lundrapp og teiebær. 
Silkeselje forekommer spredt i hele lia. I øvre del av bjørkeskogen dukker stadig flere fjellplanter opp, bl.a. fjell
flokk, fjellforglemmegei, setergråurt og fjellfiol (tenderer mot C2a). Skoggrensa i denne delen av Trolldalsåsen ligger 
på 300-320 m. 

Trolldalsåsen over skoggrensa (VR 90,89). Rett over bjørkebeltet danner sølvvier stedvis tette bestander. 
Lavalpin sone består her stort sett av fattig til litt rikere lesidevegetasjon, hovedsakelig blåbær-blålynghei av 
skrubbærtype (S3b, uten blålyng), dominert av blåbær, fjellkrekling og smyle, stedvis skrubbær, blokkebær og 
tyttebær. Vanlig er også fugletelg, blåklokke, skogstjerne, harerug og gullris. Høyere oppe dominerer grasartene 
gulaks, smyle og geitsvingel (S3G) på bekostning av lyngartene. På mer steinete steder kan fjellburkne dominer
e, med fjellmarikåpe, blåbær, skogstorkenebb, hengeving og smyle (tenderer mot S5c). 

Rabbevegetasjon ble i liten grad observert, men enkelte steder vokste greplyng, rypebær, fjellkrekling, blokkebær 
og geitsvingel sammen med heigråmose (R1c). Likeledes fant vi lite snøleiepreget vegetasjon; bare små arealer 
med musøre, fjellmarikåpe, dverggråurt, trefingerurt, vivipar fjell rapp, gulaks og smyle (T1). 
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Figur 3.18 N 
179. Fiskebølvassdraget. Befaringsrute 8. august 1988. 

Kartblad : 1131 IAustvågøya. 

1 km 
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Ved bandet mot Litidalen, på eggen under Strøna, er berggrunnen litt skifrig, med krevende arter som 
fjellmarinøkkel, rødsildre, snøsildre, bergveronika og fjell-Iodnebregne. På sadelen fins rabbevegetasjon dominert 
av geitsvingel og gulaks, med innslag av fjellsmelle og flekkmure. 

Litldalen (VR 88-90,89-91). Denne dalen er bare om lag tre kilometer lang. Vassdraget følger Litldalen-Strøndalen 
mot NNV til Strønstad. En sidedal i sørvest, Bjørndalen, er uten kartfestet elveløp. Eneste innsjø er Dalsvatnet (109 
m o.h.). Over strandflaten er dalføret formet som to "benker", Strøndalen på 100-120 m O.h. og Litidalen på 220-
240 m. Strøndalen er dominert av bjørkeskog som i vest strekker seg opp til ca. 380 m O.h. Litidalen mangler skog 
og domineres av blåbærhei (S3b), men også grashei dekker betydelige arealer. Dalføret ser ut til å være sterkt 
beitepreget, forøvrig lite kulturelt influert. Fra Strønstad går en sti inn til sørenden av Dalsvatnet hvor det ligger 
ei hytte. Ei kraftlinje krysser dalføret mellom Strønstad og Dalsvatnet. På strandflaten fins en del bebyggelse (bl.a. 
10-15 gårdsbruk). 

Litlhela-Storvatnet (VA 90-91,88). Den østvendte lia under Litlheia er uvanlig frodig. Store deler er dominert av 
høy og kraftig skogburkne, mjødurt og sølvbunke, ispedd strandrør, sløke, geitrams, gullris o.a. (S6, S7). I små 
bekkesig og kildehorisonter fins mye kvann, dessuten svarttopp, kildemjølke, dvergmjølke, fjellsyre og stjernesildre 
(N1). Nedenfor ca. 300 m O.h. kommer lawokst bjørkeskog inn. På langsgående rygger domineres den av smyle
blåbær-skrubbær (A4b). I de parallelle forsenkningene veksler småbregneskog (A5b) med storbregneskog som kan 
tendendere mot høgstaudetype (C1-C2a). Den domineres av skogburkne, men kan ha stort innslag av turt, mjødurt, 
gullris og geitrams. Nederst i lia kommer også sumpskog (E2,4) til. Den domineres stedvis av skogsnelle og 
skogrørkvein, forøvrig fins soleihov, elvesnelle, mjødurt, sølvbunke o.a. 

Nede på flaten veksler sumpskog med fattigmyr (K). Myrene veksler i struktur mellom fattigtuer dominert av molte, 
fjellkrekling og skrubbær, fastrnatter bl.a. med mye sveltstarr, og mykrnatter stort sett med flaskestarrdominans. 

Storvatnet (23 m o.h., VR 91,88-89). Substratet i strandsonen varierer fra grov stein til grus- og sandstrand. 
Steinstrand dominerer, i søndre del fins partier med sandstrand. Småvasshår, stivt brasmegras, tusenblad, evje
soleie og sylblad er vanlige; mest vegetasjon fant vi i sør. Flytebladvegetasjon ble ikke observert. 

Vurdering av verneverdi 

Mangfoldet vurderes å ligge rundt middelet for de inventerte objektene i Lofoten-Vesterålen. Vegetasjonen spen
ner fra fattig til rik, og fra relativt lite berørt i sør til kulturbetinget nær kysten. Kalkkrevende vegetasjon er bare 
funnet som fragment. Artsdiversiteten ligger under middelet. Objektet har få sjeldne arter og plantesamfunn. Bare 
sju av dets arter er registrert i færre enn tre av de besøkte Nordlandsobjektene. Verdien for sjeldenhet trekkes 
imidlertid opp av at en del rikere samfunn i lavalpin og nordboreal sone har en utforming som så vidt vi kan be
dømme er uvanlig i Lofoten. Innsjøene varierer mht. vannvegetasjon, men vår overflatiske undersøkelse bragte ikke 
fram annet enn vanlige arter. 

Vegetasjonen gir et uvanlig frodig inntrykk vest og sørvest for Storvatnet, i kontrast til det karrige landskapet i øst 
og sørøst. Vi regner dette frodige partiet og den velutviklete vannvegetasjonen i Tjørna som tilstrekkelig til å plas
sere vassdraget over middels mht. produktivitet/frodighet. Vassdraget omfatter de fire vanligste vegetasjonssonene 
i regionen og har flesteparten av de typiske vegetasjonstypene. Det vurderes derfor relativt høyt når det gjelder 
regional representativitet. 

Objektet framstår i dag som uvanlig lite kulturpåvirket i regional sammenheng (langt mindre enn i de øvrige 
objektene i Lofoten). Dette er et viktig moment ved vår vurdering av vassdraget som verneobjekt. Granplantefeltene 
utgjør ennå et beskjedent inngrep i naturen, men vil med tiden kunne endre vegetasjonsforholdene innen be
standene radikalt, og utvikle seg til et markant landskapselement. Ved et ev. vern bør granplantene fjernes, 
ettersom utvikling av granskog vil senke verdien som referanseobjekt vesentlig. Vassdraget vurderes å ha stor 
v~enskapelig verdi nettopp som referanseobjekt. Også den pedagogiske verdien ligger først og fremst i demon
strasjon av variert, lite berørt Lofotennatur. Slike områder er nyttige for å illustrere den langvarige kulturelle -
innflytelsen på naturen som er så vanlig i regionen (her vil f.eks. en sammenligning med nabodalføret, Litidalen, 
være velegnet). Vannvegetasjonens utvikling langs en nærings- og høydegradient fra Lortvatnet til Tjørna antas 
også å ha pedagogisk interesse. God tilgjengelighet til store deler av objektet styrker verdien. 
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Konklusjon: Stor verneverdi (***) 

Kilder 

Se kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.27 Plante liste for FisKebølvassdraget 

Arter notert under vår befaring 8. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 funn), 4 - sjelden (4-
10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

Karsporeplanter Festuea vivipara Geitsvingel 8 
Athyrium distentifo/ium Fjellburkne 8 Hieroeh/oe odorata Marigras 2 
Athyrium filix-femina Skogburkne 8 Juneus bufonius Paddesiv 4 
Botryehium borea/e Marinøkkel 2 Juneus filitormis Trådsiv 8 
Cryptogramma erispa Hestespreng 2 Juneus trifidus Rabbesiv 8 
Cystopteris fragilis Skjørlok 2 Luzu/a multiflora Engfrytle 6 
Oryopteris expansa Sauetelg 8 Luzu/a pi/osa Hårfrytle 8 
Oryopteris ti/ix-mas Ormetelg 4 Luzu/a spieata Aksfrytle 8 
Equisetum arvense Åkersnelle 6 Meliea nutans Hengeaks 4 
Equisetum fluviati/e Elvesnelle 6 Milium effusum Myskegras 6 
Equisetum pratense Engsnelle 4 Nardus strieta Finnskjegg 6 
Equisetum sy/vaticum Skogsnelle 8 Paris quadrifoJia Firblad 4 
Gymnoearpium dryopteris Fugletelg 8 Pha/aris arundinacea Strandrør 4 
/soetes /aeustris Stivt brasmegras 8 Ph/eum a/pinum Fjelltimotei 8 
Lyeopodium annotinum Stri kråkefot 2 Poa a/pina Fjellrapp 6 
Matteuceia struthiopteris Strutseving 6 Poa annua Tunrapp 4 
Po/ypodium vu/gare Sisselrot 2 Poa g/auea Blårapp 6 
Po/ystiehum /onehitis Taggbregne 2 Poa nemoralis Lundrapp 2 
The/ypteris phegopteris Hengeving 8 Po/ygonatum verticillatum Kranskonvall 4 
Woodsia a/pina Fjell-lodnebregne 2 Seirpus cespitosus Bjønnskjegg 6 

Bartrær TOfrøbladete 
Juniperus eommunis Einer 8 Aehillea millefolium Ryllik X 
Picea abies Gran 2 Aetaea spicata Trollbær 2 
Pinus sy/vestris Furu 2 Ajuga pyramidalis Jonsokkoll 2 

A/ehemilla a/pina Fjellmarikåpe 8 
Enfrøbladete A/ehemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe 8 
Agrostis eapillaris Engkvein 8 Andromeda po/ifo/ia Hvitlyng 6 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 Angeliea archangeliea Kvann 6 
Ca/amagrostis purpurea Skogrørkvein 6 Ange/iea sy/vestris Sløke 6 
Carex atrata Svartstarr 2 Antennaria dioica Kattefot 6 
Carex brunnescens Seterstarr 6 Anthriseus sy/vestris Hundekjeks 6 
Carex eaneseens Gråstarr 8 Aretostaphylos alpinus Rypebær 8 
Carex echinata Stjerne starr 6 Bartsia a/pina Svarttopp 6 
Carex magellaniea Frynsestarr 6 Betu/a nana Dvergbjørk 4 
Carex nigra Slåttestarr 6 Betu.la pubescens Vanlig bjørk 8 
Carex pauciflora Sveltstarr 4 Callitriche pa/ustris Småvasshår 6 
Carex pi/ulifera Bråtestarr 4 Calluna vu/garis Røsslyng 6 
Carex rostrata Flaskestarr 8 Caltha pa/ustris Soleihov 6 
Oacty/orhiza fuchsii Skogmarihand 4 Campanu/a rotundifolia Blåklokke 8 
Oaety/orhiza maeu/ata Flekkmarihand 4 Cerastium a/pinum Fjellarve 4 
Desehampsia eespitosa Sølvbunke 8 Cerastium fontanum Vanlig arve 6 
Desehampsia flexuosa Smyle 8 Cerastium g/abratum Glattarve 2 
Eriophorum angustifolium Duskull 8 Cicerbita a/pina Turt 8 
Eriophorum vaginatum Torvull 6 Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 6 
Festuca rubra Rødsvingel 6 Cornus sueeiea Skrubbær 8 
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Crepis pa/udosa Sumphaukeskjegg 6 Ribes spicatum Vill rips 2 
Drosera rotundifolia Rundsoldogg 6 Rubus chamaemorus Molte 8 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 Rubus saxatilis Teiebær 6 
Epi/obium anagallidifolium Dvergmjølke 2 Rumex acetosa Engsyre 8 
Epi/obium angustifolium Geitrams 8 Rumex acetosella Småsyre 4 
Epi/obium hornemannii Setermjølke 6 Sagina saginoides Seterarve X 
Epi/obium montanum Krattmjølke 2 Salix coaetanea Silkeselje 6 
Epi/obium pa/ustre Myrmjølke 6 Salix g/auca Sølwier 8 
Euphrasia frigida Fjelløyentrøst 8 Salix hastata Bleikvier 6 
Filipendu/a u/maria Mjødurt 8 Salix herbacea Musøre 8 
Ga/eopsis tetrahit Kvassdå 6 Salix /apponum Lappvier 4 
Geranium sy/vaticum Skogstorkenebb 8 Saussurea a/pina Fjelltistel 8 
Geum riva/e Enghumleblom 6 Saxifraga oppositifolia Rødsildre 2 
Gnaphalium norvegicum Setergråurt 6 Saxifraga stellaris Stjernesildre 6 
Gnapha/ium supinum Dverggråurt 8 Saxifraga tenuis Grannsildre 2 
Hieracium a/pinum Fjellsveve 8 Sedum rosea Rosenrot 6 
Hieracium vu/gatum Vanlig sveve 4 Sibba/dia procumbens Trefingerurt 4 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg 8 Silene acaulis Fjellsmelle 8 
Leontodon autumnalis Følblom 4 Silene dioica Rød jonsokblom 6 
Loise/euria procumbens Greplyng 4 Solidago virgaurea Gullris 8 
Lychnis a/pina Fjell!jæreblom 2 Sorbus aucuparia Rogn 6 
Me/ampyrum pratense Stormarimjelle X Stellaria nemorum Skogstjerne blom 6 
Melampyrum sylvaticum Småmarimjelle 8 Subularia aquatica Sylblad 6 
Menyanthes trifo/iata Bukkeblad X Taraxacum vu/gare Vanlig løvetann 6 
Montia fontana Kildeurt 6 Trienta/is europaea Skogstjerne 8 
Myosotis decumbens Fjellforglemmegei 4 Trifo/ium repens Hvitkløver 6 
MyriophyJ/um a/terniflorum Tusenblad 8 Urtiea dioica Stornesle 4 
Oxalis acetosella Gaukesyre 6 Vaccinium myrtillus Blåbær 8 
Oxyria digyna Fjellsyre 4 Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 
Pinguicu/a vulgaris Tettegras 4 Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 
Polemonium caeruleum Fjellflokk 2 Valeriana sambucifolia Vendelrot 6 
Polygonum viviparum Harerug 8 Veronica a/pina Fjellveronika 4 
Populus tremula Osp 4 Veronica frutieans Bergveronika 2 
Potentilla crantzii Flekkmure 4 Veronica officinalis Legeveronika 4 
Potentilla erecta Tepperot 8 Vicia cracca Fuglevikke 8 
Potentilla palustris Myrhatt 6 Viola bit/ora Fjellfiol 8 
Pyrola minor Perlevintergrønn 6 Viola canina Engfiol 4 
Ranunculus acris Engsoleie 8 Viola pa/ustris Myrfiol 8 
Ranuncu/us reptans Evjesoleie 4 Vio/a riviniana Skogliol 4 
Rhinanthus minor Småengkall 8 
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Tabell 3.28 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasjonstype 

A3b Røsslyng-blokkebærbjørkeskog 
A4b Blåbær -skrubbærbjø rkeskog 
A5b Småbregne-skrubbærbjørkeskog 
Cl Storbregnebjørkeskog 
C2a Høgstaudebjørkeskog 
C2b Lågurtbjørkeskog 
E2,4 Sumpbjørkeskog, fattig-rik 
FO Fattig rasmarkvegetasjon 
K Fattigmyr 
K Fattigmyr 
N1 Fattigkilde 
03 Elvesnelle-starrsump 
p Akvatisk vegetasjon 
R 1 c Greplyng-gråmoserabb 
S3b Blåbær-skrubbærhei 
S3G Beitepåvirket grashei 
SSc Alpin bregne-høgstaudeeng 
S6 Fattig høgstaudeeng 
S7 Rik høgstaudeeng 
Tl Grassnøleie 

Sone 

NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB+LA 
M+NB 
NB 
LA 
MB 
NB 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
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Forekomst 

fragmentarisk 
vanligste type 
vanlig i SV 
vanlig i SV 
vanlig i SV 
fragmentarisk i V 
små areal S for Storvatnet 
spredt i 5 
stort areal mellom Storvatnet og Tjørna 
mindre areal S for Storvatnet 
enkelte forekomster i SV 
velutviklet i Tjørna 
Storvatnet, mest i S 
spredt, små areal 
vanligste type 
S0-sida av Strøna 
sjelden 
i SV 
vanlig i SV 
fragmentarisk 



180 ELV FRA FARSTADVATNET 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

180.4Z 
Vestvågøy 
1 031 Il Leknes 
42e Nordlands kystalpine region, Lofoten og Vesterålen 
Mellomboreal-mellomalpin 
0-964 m o.h. 

Objektet er lokalisert til Vestvågøy, i Vestvågøy kommune i Lofoten, og renner ut i Saltisen, ca. 3 km nord for 
kommunesenteret Leknes. 

Geologi. Ifølge Tull (1917) og Tveten (1978) består berggrunnen i hele vassdraget av gneiser av forskjellig slag 
(mangeritter og migmatittiske bergarter) - fattig og seintforvitrende berggrunn. Langs hovedvassdraget fins mye · 
løsavsetninger. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og humid, med høy luftfuktighet, milde vintre og relativt kjølige somre. Normal 
årsnedbør ved nedbørstasjonen i Leknes er 1070 mm, med størst nedbør om høsten. Nedbøren varierer imidler
tid sterkt i området, og i størstedelen av nedbørfeltet ligger årsnedbøren normalt på 1200 til 2000 mm. Normal 
julitemperatur er 12-14°e og normal januartemperatur ligger mellom O og -2°e. Borge, snaut 2 km øst for 
nordenden av vassdraget, har en årsmiddeltemperatur på 4. re. 
Kulturpåvirkning. Et bredt bette av kulturlandskap skrår gjennom vassdraget langs hovedvannstrengen, fra Liland
Skjerpen i nordøst til Tjeldbugan-Bø-Vian ved utløpet i sørvest. Her fins mye bebyggelse, mye fulldyrket mark og 
lange veistrekninger. En kraftlinje kanter beltet i sør. Nedbørfeltets vestre og sørøstre del er lite påvirket av inngrep. 
Vegetasjonen er gjennomgående preget av hard sauebeiting. 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektet er blant de større i regionen Lofoten-Vesterålen. Det består av et 
hovedvassdrag som drenerer mot sørvest, et vestlig sidevassdrag som svinger seg mot sør, to små sidevassdrag 
i øst og sørøst, og flere mindre vannstrenger. De største innsjøene er Farstad- og Ostadvatnet i hovedvassdraget, 
og Repp-, Vik- og Mørkdalsvatnet i den vestlige greina. I tillegg fins fem mindre innsjøer og enkelte småtjern. 
Hovedvassdraget har liten vertikal utstrekning; de to øverste innsjøene, Holddalsli- og Ostadvatnet, ligger bare 23 
m o.h. De østre sidevassdragene strekker seg atskillig høyere, og har småtjern opp til ca. 370 m. Vannstrengene 
i hovedvassdraget og vestre grein er korte, mens det østlige sidevassdraget har relativt lang vannstreng. 
Vannføringa er stor bare i flomperioder (Helland 1897). 

Landskapet langs hovedvassdraget er som før nevnt flatt, i sterk kontrast til det høye, tindelbotnformete fjellet i 
vest, og det mer jevnt stigende terrenget i sørøst. Flere av toppene i vest overstiger 800 m o.h., høyest den 
nordligste av Himmettindan med 964 m. Bare tre av toppene i sørøst passerer 500 m. 

Vassdraget omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal, lavalpin og mellomalpin sone. Det lave bei
tet med hovedvassdraget ligger i mellomboreal sone. Vegetasjonen domineres her av beita eng, hei og myr, dyrka 
mark og bebyggelse/veier. Små "øyer" med bjørkeskog fins spredt; skogen i nordøst dekker noe større areal, og 
strekker seg videre inn i nabovassdraget og opp i nordboreal sone. Skogen i nordboreal sone er konsentrert øst 
i vassdraget, og utgjør sammen med myr og hei de dominerende samfunn. De alpine sonene ble ikke befart. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Johan Sirnes har botanisert mye i vassdraget. Vi har mottatt ei liste på ca. 230 arter som han har registrert. Blant 
hans funn er strutseving (Matteuccia struthiopteris), taggbregne (Polystichum lonchitis) , villøk (Allium oleraceum), 
sverdlilje (Iris pseudacorus), lyssiv (Juneus effusus), stortrytle (Luzula sylvatica) , botnegras (Lobelia dortmanna) , 
issoleie (Ranunculus glacialis), brunrot (Scrophularia nodosa) og lodnebergknapp (Sedum vi/losum). 

199 



Knut Fredriksen foretok 9. august 1986 en befaring i Saltisen, nær utløpet av vassdraget (Elven 1986). 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 5. august 1988, 5 persontimer. 

Befaringsrute. Befaring stort sett fra vei. Vi kjørte veistrekningene Liland-Holddal, Liland-Vian (riksvei 19) og Vian
Vik. Befaringsruta framgår av figur 3.19. 

Registrert flora. Kryssliste ikke ført. 

Registrerte plantesamfunn. Datagrunnlag utilstrekkelig. 

Vegetasjonsbeskrivelse 

Farstadvatnet (3 m o.h.). Innsjøen er stort sett omgitt av kulturmark. I sør fins belter avelvesnelle. Sverdlinje 
ble funnet i sørøst. I utløpsbekken vokser frodige bestander av engforglemmegei. 

Skjerpvatnet (20 m o.h.). Også denne innsjøen er stort sett omgitt av kulturpåvirket vegetasjon, eng og lyng hei 
(med spredt tresetning), og en del bjørkeskog langs østsida. Innsjøen kantes av store belter med elvesnelle, 
bukkeblad og soleihov. Ute i vannet ble rusttjønnaks observert. 

Ostadvatnet (23 m o.h.). Kulturmark med spredt tresetning omgir innsjøen. I nordenden fant vi en botnegrasbe
stand, og ganske mye kortskuddsvegetasjon av bl.a. sylblad, nålsivaks og evjesoleie. 

Holddalslivatnet (23 m o.h.). Innsjøen er omgitt av dyrket mark, kultupreget eng og lyngmark, ofte dominert av 
finnskjegg, fjellkrekling, blåbær og smyle. Noe svært lavvokst vierkratt fins stedvis, ellers er landskapet praktisk talt 
uten busker og trær. I sørvest undersøkte vi stranda og et parti langs bekken fra Lomtjørna. I vannet står en stor 
elvesnellebestand, med stort innslag av bukkeblad, flaskestarr og hesterumpe. Langskuddvegetasjonen består av 
rust-, småtjønnaks, tusenblad og (cf.) dvergvassoleie. Blant kortskuddsartene fins mye evjesoleie, sylblad, nål
sivaks og krypsiv, forøvrig en liten botnegrasbestand. Langs strandkanten vokser kildeurt, krypkvein og fjæresauløk
. Bekken fra Lomtjørna har gravd seg litt ned i terrenget, og danner ei åpen bekkekløft. I kildepreget vegetasjon 
ble bl.a. lodnebergknapp, gulsildre, tettegras, dvergjamne, fjel/bunke og fjellsyre notert. Bjønnkam forekom i den 
sterkt beitepregete heia. 

Reppvatnet og Vikvatnet (hhv. 9 og 10m o.h.). Innsjøene har lite overvanns- og flytebladsvegetasjon, bare 
mindre bestander avelvesnelle og flaskestarr. De er omgitt av beitepåvirket eng og lyngmark; et bjørkeskogsparti 
fins sør for Reppvatnet. 

Vurdering av verneverdi 

De befarte områdene har gjennomgående fattig og svært beitepreget vegetasjon, uten tresetning eller med små
vokst bjørkeskog. Områder som ikke grenser til dyrka mark har stort sett liten frodighet. I øst kan imidlertid rikere 
skogstyper forekomme - Sirnes' angivelser bl.a. av turt, sumphaukeskjegg, skogstorkenebb og strutseving tyder på 
det. Vannfloraen er rikere og mer variert enn vanlig blant objektene i regionen Lofoten-Vesterålen. Flere sjeldne 
landplanter (som sverdlilje, issoleie og lodnebergknapp) er registrert. 

Vassdraget har trolig mange regionalt typiske vegetasjonstyper, og de fire vanligste vegetasjonssonene er 
representert her. Dersom viktige bjørkeskogtyper er dårlig representert (i den ikke-befarte østre delen), kan vass
draget totalt sett likevel ikke vurderes høyt mht. regional representativitet. 

Objektet er såpass kulturpåvirket at det har liten verdi som referansevassdrag; trolig også som forskningsobjekt. 
Den pedagogiske verdien må imidlertid regnes som stor både pga. botaniske kvaliteter og fordi en stor del av vass
draget er relativt lett tilgjengelig og ligger nær undervisningsinstitusjonene på Leknes. Vassdraget har således vært 
brukt for undervisningsformål i flere år. 
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Figur 3.19 

180. Elv fra Farstadvatnet. Befaringsrute 5. august 1988. 

Kartblad: 1031 Il Leknes. 

201 

N,-
1 km 



Vassdraget vurderes som klart mer verneverdig enn Borgevassdraget, men likevel ikke som så verdifullt at det 
løftes opp i vernekategorien over. 

Vernevurderingene er basert på et generelt inntrykk av objektet (etter en relativt overflatisk befaring) og på lektor 
Johan Sirnes' opplysninger. 

Konklusjon: Middels verneverdi (**) 

Elven, R. (red.) 1986. Botaniske verneverdier på havstrand i Nordland. Oversikt over utført feltarbeid 
1986. - Univ. Tromsø, 37 s. (Upubl.) 

Helland, A. 1897. Lofoten og Vesteraalen. - Norg. geol. Unders. 23: 1-545. 
Tull, J.F. 1977. Geology and structure of Vestvågøy, Lofoten, North Norway. - Norg. geol. Unders. 333: 

1-59. 

Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 
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BORGEVASSDRAGET 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

180.6Z 
Vestvågøy 
1031 I Eggum og Il Leknes, 1131 III Stamsund og IV Gimsøya 
42e Nordlands kystalpine region, Lofoten og Vesterålen 
Mellomboreal-Iavalpin 
0-604 m o.h. 

Objektet er lokalisert til Vestvågøy, i Vestvågøy kommune i Lofoten. Det drenerer tilindrepollen på nordvestkysten 
av øya. 

Geologi. Ifølge Tull (1977) og Tveten (1978) består berggrunnen for det meste av forskjellige gneiser (mange
ritter og migmatittiske bergarter). Et større gabbro-fett ligger sør for Ytre Borgpollen. I området fins store 
løsavsetninger. 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og humid, med høy luftfuktighet, milde vintre og relativt kjølige som re. Normal 
årsnedbør for Kvalnes klimastasjon (ca. 11 km nordøst for Indrepollen) er 1055 mm, med størst nedbør om høsten. 
Nedbørverdiene varierer imidlertid sterkt i området, og i størstedelen av nedbørfeltet ligger årsnedbøren normalt 
på 1500 til 2000 mm. Normal julitemperatur er 12-14°e i lavlandet, 1 0-12°e i fjellet. Normal januartemperatur ligger 
mellom O og -~C. Arsmiddeltemperaturen i Borge er 4. re. . 
Kulturpåvirkning. Kulturlandskap dominerer objektet. Rundt Indrepollen fins en god del bebyggelse, bl.a. mange 
gårdsbruk. Området har mye vei. Ei kraftlinje er strukket langs sørsida av Indrepollen. Torvuttak, og grøft
ing/oppdyrking av myr forekommer. Vegetasjonen er stort sett preget av hard sauebeiting. 

Kort karakteristikk av objektet. Objektet er blant de større i regionen Lofoten-Vesterålen, og består av flere 
vassdrag. Vi har funnet det naturlig å avgrense det til området som drenerer tillndrepollen, en brakkvannspoll som 
er skilt fra ytre Borgpollen med et smalt sund. Mens Indrepollen er så lite saltvannspåvirket at ferskvannsplanter 
dominerer vannvegetasjonen, har ytre Borgpollen en atskillig brattere saltholdighetsgradient, med tang arter i ytre 
del. Vi befarte området rundt begge pollene. 

Fire mindre vassdrag og mange bekker renner ut i Indrepollen. Slydalselva-Borgelva og Lauvdalselva er de største, 
og har også de eneste litt større innsjøene, hhv. Lilandsvatnet-Rystadvatnet (13 m o.h.) og Lauvdalsvatnet (41 m 
o.h.). 

Landskapet er lavt rundt Indrepollen og i vest mot Farstadvassdraget. I sør, øst og helt i nordvest løfter terrenget 
seg til mange lave fjell, bare unntaksvis med utpreget tindeform, som Blåtinden (604 m o.h.). 

Objektet omfatter vegetasjonsregionene mellomboreal, nordboreal og lavalpin sone. Stranda rundt ytre Borgpollen 
og Indrepollen, og lavlandet vest for Indrepollen, ligger i mellomboreal sone. Vegetasjonen rundt ytre Borgpollen 
domineres av beita eng, myr og hei, mens området rundt Indrepollen er fullstendig preget av beiteeng og Iyng
mark, dyrka mark og bebyggeisetveier. Nordboreal sone har stort sett lawokst bjørkeskog, myr og hei, men også ' 
her fins mye dyrka mark. Skogen er gjerne splittet opp i mindre teiger. Mest sammenhengende skog har Slydalen
Rystadvatnet-Breidlia. Skoggrensa holder seg stort sett mellom 200 og 250 m O.h., men kan unntaksvis nå opp 
i 300 m. Lavalpin sone ble ikke befart. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Knut Fredriksen foretok en befaring rett utenfor objektet, på Nesjeøya og i ytre Borgpollen 10. august 1986 (Elven 
1986). 
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Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 5. august 1988, 7 persontimer. 

Befaringsrute. Befaring stort sett fra vei. Vi kjørte veistrekningene Straumgård (ved Indrepollens utløp)-Nesje, 
Straumgård-Langneset-Lauvdalen-Bøstad, Bøstad-Straume. Befaringsruta framgår av figur 3.20. 

Registrert flora. Kryssliste ikke ført. 

Registrerte plantesamfunn. Datagrunnlag utilstrekkelig. 

Vegetaslonsbeskrivelse 

Ytre Borgpollen (VR 48-51,72-74). Vannet i pollen er uten ferskvannsvegetasjon. Vi observerte en markant 
saltholdighetsgradient fra innløpet til utløpet, men også stranda mellom Straumgård og Sletteng (nær innløpet) har 
vegetasjon av brakkvanns- og saltvannsarter. I Lauvåspollen fins en god del småhavgras, og enkelte tangarter. 
Ytre Borgpollen er i nord omgitt av tuemyr med en god del torvuttak, hardt beijet eng mark, noe lynghei og åpen 
krattvegetasjon av bjørk. I vest fins partier med litt rikere vegetasjon, bl.a. med høgstauder. 

Indrepollen (VR 49-52,70-72). Pollen er rik på akvatiske arter, bl.a. fins en god del hjertetjønnaks, småhavgras, 
flotgras og tusenblad. Strendene kan ha store forekomster av kortskuddsplanter; nord for Langneset (VR 52,71) 
fant vi f.eks. nålsivaks, evjesoleie, kildeurt og småvasshår. Her vokser også en stor elvesnellebestand. Langs 
breddene fins belter av krypkvein, smårørkvE:in, slåttestarr, og fjæresivaks. Mer spredt forekommer ryllsiv, myr- . 
mjølke, hesterumpe og myrhatt. 

Indrepollen er hovedsakelig omgitt av hardt beitet eng og lyngmark. Liene nordøst for pollen er graskledte, med 
ytterst lite trær og busker, og med litt åpen ur. Sør for pollen fins noe åpen bjørkeskog, beitepåvirket og 
grasdominert. Et større myrområde, Limyran, er stort sett oppdyrket eller hardt beitet. 

Lauvdalen (VR 54-55,69-70). Lauvdalsvatnet er omgitt av et vakkert kulturlandskap som domineres av eng- og 
beitemark i øst, åpen bjørkeskog i sør og vest. Innsjøen mangler overvannsvegetasjon og har lite flytebladsvege
tasjon (av flotgras). I vannet fant vi en del tusenblad og begge brasmegrasartene. 

Rystadvatnet (VR 48-49,69). De mest uberørte områdene innen objektet fins trolig sør for denne innsjøen. Her 
vokser ganske mye bjørkeskog. 

Vurdering av verneverdi 

Vårt hovedinntrykk er at objektet er svært kulturpåvirket, og vegetasjonen er sjelden frodig. Den observerte landve
getasjonen er relativt ensartet, triviell og gjennomgående temmelig fattig. Objektet har moderat vertikalutstrekning. 
På grunnlag av berggrunnsforholdene forventer vi ikke større forekomster av rik flora og vegetasjon, men jord
brukslandskapet gir muligheter for forekomst av sjeldne, kulturspredte arter. Objektet utmerker seg imidlertid mht. 
vannflora og -vegetasjon. Ferskvannsfloraen i Indrepollen er relativt rik, og sjelden blant Nordlandsobjektene. Ve
getasjon av brakkvannsarter er ikke observert i noen av de øvrige befarte Nordlandsobjektene. Sett under ett 
vurderes objektets verdi å ligge rundt middels mht. sjeldenhet, i underkant av middels mht. mangfold. 

De fattige landvegetasjonstypene er temmelig typiske for jordbruksbygdene i Lofoten og Vesterålen. Som repre
sentativt objekt vurderes det likevel til under middels pga. sitt antatt lave mangfold. Det egner seg ikke som 
referansevassdrag og antas å ha relativt liten forskningsmessig verdi. Det har imidlertid stor verdi som demonstra
sjonsobjekt for vannvegetasjon/diversitet langs saltgradienten fra Indrepollen til Mjåsundet. God tilgjengelighet virker 
positivt mht. pedagogisk verdi. 

Vernevurderingene er basert på et generelt inntrykk av objektet, etter en relativt overflatisk befaring. 

Konklusjon: Middels verneverdi (tt) 
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Figur 3.20 N 
Borgevassdraget. Befaringsrute 5. august 1988. 

Kartblad: 1031 I Eggum og " Leknes, 1131 III Stamsund og IV Gimsøya. 

1 km 
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181 SØRVÅGVASSDRAGET 

Vassdragsnr.: 
Kommune: 
Kartblad: 
Naturgeografisk region: 
Vegetasjonssoner: 
Vertikal utstrekning: 

Områdebeskrivelse 

181.43Z 
Moskenes 
1830 ILofotodden 
42e Nordlands kystalpine region, Lofoten og Vesterålen 
Kystseksjon-Iavland, nordboreal-mellomalpin 
0-940 m o.h. 

Vassdraget er lokalisert sørøst på Moskenesøy, i Moskenes kommune i Lofoten, med utløp ved tettstedet 
Sørvågen. 

Geologi. Stort sett består nedbørfeltet av temmelig tungtforvitrende bergarter, diorittiske og monozonittiske gneiser, 
og noe båndgneis. Et område mellom Tindsvatnet og Stuvdalsvatnet, og øst for Stuvdalsvatnet har gabbro (Green 
& Jorde 1971). De sparsomme løsavsetningene begrenser seg til noe rasmark under de bratteste fjellsidene, og 
enkelte flyttblokker. Marin grense ligger på 10-20 m O.h. (Møller 1985). 

Klima. Klimaet er kjølig oseanisk og svært humid, med høy luftfuktighet, milde vintre og relativt kjølige somre. 
Normal årsnedbør for klimastasjonen på Glåpen fyr (1 km S0 for Sørvågvatnet) er 1527 mm, med størst nedbør 
i perioden oktober-desember. De høyereliggende delene av nedbørfeltet mottar imidlertid vesentlig større nedbør
mengder. Normal temperatur for året er 5.2°C (samme stasjon), med juli som varmeste måned (12.6°C) og feb
ruar som kaldeste (-O.4°C). 

Kulturpåvirkning. Bebyggelsen er konsentrert sør og øst for Sørvågvatnet, og sør for Tindsvatnet. Ved 
Stuvdalsvatnet finnes 5-10 hytter. Stuvdalsvatnet benyttes som drikkevannskilde; ei vannledning (til dels i dagen) 
er strukket fra innsjøen mot bebyggelsen. Riksvei 19 krysser vassdraget ved utløpet. Ei lysløype går rundt 
Sørvågvatnet, og en del stier øst for Stuvdalsvatnet er mye brukt. Kraftlinjer berører alle de store innsjøene i østre 
og nedre del av vassdraget. Denne delen er sterkt beitepåvirket. Den mangler skog, trolig pga. et langvarig beite
trykk og tidligere tiders hogst. Beitetrykket er imidlertid sterkt redusert de siste åra (Rofstad 1985). Den vestre 
delen av vassdraget er langt mindre kulturpåvirket (pers. medd. J.A. Eie). 

Kort karakteristikk av vassdraget. Objektet er blant de mindre i regionen Lofoten-Vesterålen. Det består av to 
delvassdrag med sju større innsjøer og flere mindre vannforekomster. Det vestre delvassdraget er i hovedsak orien- . 
tert NV-S0. I denne delen ligger Mengeidaisvatnet som renner ut i vassdragets største innsjø, Trolldalsvatnet. Den 
østre delen drenerer mot sør og omfatter Fjerdedalsvatnet, Tridalsvatnet og Stuvdalsvatnet. Disse innsjøene fordeler 
seg mellom 5 og 373 m O.h. Vannstrengene er korte. 

Objektet preges av svært store relieffkontraster med sterkt opprevne, tindepregete og glasialt utformete fjellforma
sjoner og tilhørende botnsjøer. Sju topper når over 800 m, de fleste i vestre del av nedbørfeltet. Høyest er 
Ertnhelltinden med sine 940 m O.h. De bratte fjellsidene har ofte store vegetasjonsfrie flater. Landskapet i øst er 
lavere og har noe roligere former. Sørvågvatnet og Tindsvatnet ligger i strandflaten i et småkupert landskap. 

Nedbørfeltet omfatter vegetasjonsregionene nordboreal, lav- og mellomalpin sone, og kystseksjonens lavlandsbelte. 
Området rundt Tindsvatnet og Sørvågvatnet ligger i kystseksjonen og domineres av Iyng- og grashei. Ved 
Stuvdalsvatnet og Trolldalsvatnet fins fragmenter av nordboreal bjørkeskog. Hoveddelen av vassdraget ligger imid
lertid i lavalpin sone, dominert av grashei med rabbesamfunn på grunnlendt mark og snøleiepreget vegetasjon i 
forsenkninger. De høyeste toppene når opp i mellomalpin sone. 

Tidligere botaniske undersøkelser 

Flatberg (1976) har publisert en del funn av moser og karplanter som har plantegeografisk interesse. Av karplanter 
angir han krypsiv (Juneus bulbosus), lyssiv (J. effusus) , storbjønnskjegg (Scirpus caespitosus ssp. germanicus) og 
smørtelg (Thelypteris Iimbosperma) fra Sørvågvatnet; loppestarr (Carex pulicaris), lyngøyentrøst {Euphrasia micran-
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tha) og smalkjempe (Plantago lanceolata) fra Stuvdalsvatnet. Dessuten har han foretatt vegetasjonsanalyser på 
storbjønnskjegg- og smalkjempelokalitetene. 

M. Nettelbladt og G. Rofstad undersøkte i juli 1984 omgivelsene til Stuvdalsvatnet og Tridalsvatnet, og fjellpartiet 
opp mot Støvia (Rofstad 1985). Rofstads rapport vurderer vassdraget i Samlet Plan-sammenheng; den inneholder 
bl.a. en grov vegetasjonsbeskrivelse og artsliste. Av plantegeografisk interessante funn kan nevnes svartburkne 
(Asplenium trichomanes), smørtelg og agnorstarr (Carex microglochin). 

G. Halvorsen og JA Eie foretok limnologiske undersøkelser bl.a. i det vestre delvassdraget sommeren 1970, og 
har gitt oss verdifulle opplysninger om vegetasjonsforholdene der. 

Undersøkelsen 1988 

Befaringstidsrom. 6. og 7. august 1988, 20 persontimer. 

Befaringsrute. Sørvågvatnets vestside, Tindsvatnets østside, Stuvdalsvatnets østside til utløp Tridalsvatn, Kjølens 
vestside til det nordre Kjølvatnet. Befaringsruta framgår av figur 3.21. 

Registrert flora. Vi registrerte 166 arter karplanter, i tillegg kommer tilsammen 42 arter fra Flatberg (1976) og 
Rofstad (1985), jf. tabell 3.29. 

Registrerte plantesamfunn. En oversikt over vegetasjonstyper er gitt i tabell 3.30. Kvantitative vurderinger 
begrenser seg til våre observasjoner langs bafaringsruta. Generen er vegetasjonen vanskelig å klassifisere etter 
Fremstad & Elven (1987) pga. blandingen av alpine og oseaniske arter, relativt raskt skiftende gradienter, og 
modifikasjoner betinget av langvarig kulturpåvirkning. 

Vegetaslonsbeskrlvelse 

Tindsvatnet (11 m o.h., YR 15-16,32). Bratt fjell i sørvest til nord, med grasbevokst større ur i vest; litt 
mineralutfelling i fjellsida; bebyggelse med kulturpreget eng i sør. Østsida er småkupert og veksler mellom tørre 
koller med fjellkrekling-røsslyng-dominert vegetasjon og fuktige forsenkninger hvor arter som blåtopp, rome og 
bjønnskjegg dominerer. Vegetasjonen lar seg vanskelig klassifisere, men stort sett pendler den omkring lyng hei 
av forskjellig fuktighetsgrad (Hl be og H2a) og kalkfattig fukteng (Gl). Vannvegetasjon ble ikke observert. 

Vegetasjonen langs bekk mellom Tindsvatnet og Stuvdalsvatnet er sørvendt og består av fukteng (Gl) til fukthei 
(H2), med enkelte krevende og plantegeografisk interessante arter som lyssiv, loppestarr, storfrytle, hengeaks og 
lundrapp. Fuktheia er ellers dominert av blåtopp og finnskjegg. Litt småbjørk fins i området, bl.a. med tendenser 
til høgstaudekratt (C2a). 

Sørvågvatnet (ca. 5 m o.h., YR 16-17,32). Bebyggelse langs sørvest- og østsida. Nord og vest for innsjøen fins 
fukthei med vekslende småkoller og fuktige forsenkninger. Ltte vannvegetasjon (P) i vest, småvasshår er eneste 
registrerte vannplante. I forbindelse med et utslipp på vestsida fant vi et lite, men frodig parti med bl.a. soleihov, 
myrhatt og myrmaure. 

Stuvdalsvatnet (ca. 80 m o.h., YR 15-16,32-33). Østsida av innsjøen er småkupert. I vest og nordvest er sidene 
svært bratte med relativt lite vegetasjonsdekke. Vestsida domineres av finnskjegg- og krekling hei. I sør, og langs 
sig i vest, er bregnevegetasjon og stedvis bjørkekratt vanlig. Sørøst for Stuvdalsvatnet er berggrunnen næringsrik. 
På åpent berg med relativt lite vegetasjonsdekke forekommer arter som strandkjempe (i store mengder), rødsildre, 
fjellsmelle, rundbelg, bakkesøte og jonsokkoll. I forsenkninger like ved fins fuktige drag med tendens til inter
mediærmyr-vegetasjon (L-M), med noe krevende arter som svarttopp, bjønnbrodd, dvergjamne og fjelltistel. I 
småkulper vokser bukkeblad og hesterumpe. I øst og nordøst fins fragmenter av høgstaudevegetasjon (C2a) med 
spredt småbjørk, og ellers arter som turt, hvitbladtistel, skogstorkenebb, og enkelteksemplarer av hundekveke. I 
sørskråning i nordøst fant vi svartburkne og taggbregne. 

Vannvegetasjon ble ikke observert langs vestsida av innsjøen som stort sett har steinstrender eller bratt berg (et 
par små partier med finsandet strand observert). Bekken mellom Stuvdalsvatnet og Tridalsvatnet renner stort sett 
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Figur 3.21 N 
181. Sørvågvassdraget. Befaringsrute 6. og 7. august 1988. 

Kartblad: 1830 ILofotodden. 
1 km 
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over renskurt berg; i nedre del danner bekkeløpet et lite juv. Vegetasjonen i bekken består kun av akvatisk 
mosearter. I tjern/smådammer forekommer det noe vannvegetasjon (P), bl.a. bukkeblad, krypsiv, hesterumpe og 
flotgras. 

Tridals- og Fjerdedalsvatnet (103 og ca. 230 m o.h. VR 16,33-34). Innsjøene er stort sett omgitt av bratte 
fjellsider med mye renskurt berg. Landskapet langs vestsiden av Fjerdedalsvatnet er særlig goldt. Ved denne inn
sjøen (i sør og vest) fant vi stort sett bare finnskjegg- og krekling hei. Rundt Tridalsvatnet forekommer også 
bregneenger og bjørkekratt. Stein- og blokkstrand dominerer innsjøen, og akvatiske arter ble ikke observert. 
Elveløpet fra Fjerdedalsvatnet faller i bratt, nærmest sammenhengende foss. 

Heia oppunder Kjølen (VR 16,34) ligger i lavalpin sone. Landskapet domineres her av temmelig fattig leside
vegetasjon med fuktig grashei; vegetasjonen på rabber er lyngdominert, i forsenkninger mer snøleiepreget. Enkelte 
steder fins velutviklet alpin bregneeng. Grasheia er finnskjegg- og bjønnskjeggdominert med blåtopp som viktig 
innslag. Videre forekommer alpine arter som fjellfiol, stivstarr og harerug, og oseaniske arter som storfrytle, rome, 
bråtestarr og bjønnkam. På rabber dominerer fjellkrekling, rypebær og blokkebær, dessuten aksfrytle, geitsvingel, 
lav-arter og mye heigråmose (R1 c). Snøleiepreget vegetasjon er dominert av finnskjegg (T1 aG), hvor musøre, 
dverggråurt, rypestarr og hestespreng kan inngå. Bregneengene domineres av fjellburkne sammen med bl.a. turt, 
skogstorkenebb, engsyre og gullris (S5a). 

Flere av tjerna i heia under Kjølen har kantvegetasjon med starr (03). I Nordre Kjølvatnet (ca. 330 m.o.h.) fant 
vi en del flaskestarr, forøvrig spredt vegetasjon av flotgras (P), duskull og soleihov. 

Vurdering av verneverdi 

Vassdraget ligger under medianen for de befarte Nordlands-objektene mht. artsrikdom. Det lave artstallet antas 
imidlertid å bære preg at høyereliggende og lite kulturpåvirkede deler ikke er befart. Floraen er temmelig variert, 
med både næringskrevende og svært kystbundne arter. Til tross for at antall registrerte vegetasjonstyper er lavt, 
antas mangfoldet av typer å ligge noe over middels. Vår vurdering er i hovedsak basert på forekomst av typer 
langs en nærings-, en vertikal- og en kulturpåvirkningsgradient. Den siste regnes som relevant ettersom det vestre 
delvassdraget ifølge muntlige kilder er lite kulturinfluert. . 

Sørvågvassdraget skiller seg fra de øvrige vassdragene i vår undersøkelse ved at det delvis ligger i kystseksjonen. 
Dette gjenspeiles i floraens sammensetning ved en karakteristisk blanding av oseaniske og alpine arter. Antallet 
ekslusive arter er relativt høyt i forhold til de øvrige befarte Nordlandsobjektene, bare overgått av Hestadelva og 
Botnelva. I Lofoten har kystseksjonen sin nordgrense, og vassdraget har flere representanter for arter med nord
grense i søndre del av Lofoten-Vesterålen (lyssiv, storfrytle og storbjønnskjegg) og dessuten flere arter med få funn 
lengre nord (svartburkne, loppestarr, lyngøyentrøst og smalkjempe). Kriteriet "sjeldenhet" har følgelig stor betydning 
for totalvurderingen av vassdraget. Vannvegetasjonen er såpass dårlig undersøkt, at den her ikke vurderes i 
vernesammenheng. 
Vegetasjonen veksler fra svært karrig til temmelig rik. En stor del av vassdraget er dekt av trivielle plantesamfunn 
med liten planteproduksjon. Høyproduktive vegetasjonstyper som storbregne-høgstaudeeng har svært liten 
utbredelse i østre del, men er ijølge muntlige kilder langt vanligere i den vestre, spesielt langs nordsida av 
Trollvatnet. Rikere myrtyper fins i tilknytning til gabbro-feltet i sørøst, men har svært liten utstrekning. 

Den vestre delen av objektet ansees å være velegnet som type- og referansevassdrag for regionen (jf. Rofstad 
1985). Verdien trekkes noe ned av mangelen på velutviklet skog og større myrarealer. Både den kuijurpåvirkete 
østre delen og den temmelig urørte vestre, antas å representere typiske deler av Lofot-naturen. Objektet vurderes 
som "middels uberørt", ettersom den relativt opprinnelige vegetasjonen i vest dekker en betydelig del av 
nedbørfeltet. Som forskningsobjekt kan vassdraget bl.a. ha betydning gjennom studier av suksesjonsprosesser. 
Ettersom presset på vegetasjonen i østre del nå antas å være redusert, vil en langsom reetablering av bjørke
skog kunne skje. For undervisningsformål vurderes delvassdragenes ulikhet i kulturpåvirkning høyt. Verdien trekkes 
imidlertid noe ned ved at viktige områder i av midtre og vestre del er vanskelig tilgjengelige. 

Konklusjon: Meget stor verneverdi (****) 
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Se forøvrig kildehenvisninger i generell del. 

Tabell 3.29 Plante liste for Sørvågvassdraget 

VP4 Arter nolert under våre befaringer 6. og 7. august 1988. Følgende kvantifisering er brukt: 2 - meget sjelden (1-3 
funn), 4 - sjelden (4-10 funn), 6 - spredt, 8 - vanlig, X - ikke kvantifisert. 

F76 - Arter nevnt hos Flatberg (1976). 
R8S Artsliste fra Rafstad & Nettelbladt (1965). 

VP4 R8S F76 

Karsporeplanter 
Asp/en/um trichomanes Svartburkne 2 X 
Athyrium distentifolium Fjellburkne 8 X 
Afhyrium filix-femina Skogburkne 6 X 
Blechnum spicant Bjønnkam 8 X 
Botrychium luna ria Marinøkkel X 
Cryptogramma crispa Hestespreng X X 
Cystopteris fragilis Skjørlok 2 X 
Dryopteris expansa Sauetelg 6 X 
Dryopteris filix-mas Ormetelg 4 X 
Equisetum arvense Åkersnelle X 
Equisetum fluviatile Elvesnelle X 
Equisetum sylvaticum SkogsnelIe 6 X 
Gymnocalpium dryopteris Fugletelg 4 X 
Huperiza se/aga Lusegras 8 X 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 6 X 
Lycopodium c/avatum Myk kråkefot 4 X 
Polypodium vu/gare Sisselrot 2 X 
Polystichum lonchitis Taggbregne 2 X 
SelagineIfa selaginoides Overgjamne 6 X 
Thelypteris limbosperma Smørtelg X X 
Thelypteris phegopteris Hengeving 8 X 

Bartrær 
Juniperus communis Einer 8 X X 

Enfrøbladete 
Agrostis canina Hundekvein 6 
Agrostls capillaris Engkvein 8 X X 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 8 X 
Calamagrostis purpurea Skogrørkvein X 
Carex bigelowii Stivstarr 6 X 
Carex brunnescens Seterstarr 6 X 
Carex canescens GrAstarr 4 X 
Carex capillaris Hårstarr 2 X 
Carex echinata S~emestarr 8 X X 
Carex junce/la Slolpestarr X 
Carex lachenalii Aypeslarr 1 
Carex fimosa Dystarr 2 
Carex mageilanica Frynsestarr 2 X 
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Carex microg/ochin Agnorslarr X 
Carex nigra Slåtteslarr a x X 
Carex oederi Beileslarr 6 X 
Carex ovalis Hareslarr 4 X 
Carex pallescens Bleikstarr 6 X X 
Carex pauciflora Sveltstarr 6 X 
Carex pilulifera Bråtestarr 6 X X 
Carex puficaris Loppeslarr 2 X X 
Carex rostrata Flaskestarr 4 X 
Carex scandinavica Musestarr 1 
Carex tumidicarpa Grønnstarr 6 X 
Carex vaginata Slirestarr X 
Dactylis g/omerata Hundegras X 
Dacty/orhiza fuchsii Skog marihand X 
Dacty/orhiza macu/ata Flekkmarihand a x 
Deschampsia cespitosa Sølvbunke a x X 
Deschampsia flexuosa Smyle a x X 
Eriophorum angustifolium Duskull a x X 
Eriophorum scheuchzeri Snøull X 
Eriophorum vaginatum Torvull 6 X 
Festuca rubra Rødsvingel 6 X X 
Festuca vivipara Geitsvingel 8 X X 
Juncus arcticus Finnmarkssiv X 
Juncus articu/atus Ryllsiv 6 
Juncus balticus Sandsiv 6 
Juncus bufonius Padde siv 6 
Juncus bu/bosus Krypsiv 4 X X 
Juncus effusus Lyssiv 2 X 
Juncus filiform is Trådsiv a x X 
Juneus trifidus Rabbesiv 6 X 
Juncus trig/umis Trillingsiv 2 
Leucorchis a/bida Kvitkurle X 
Listera cordata Småtveblad X 
Luzu/a mu/tiflora Engfrytle 6 X X 
Luzu/a pi/osa Hårfrylle X 
Luzu/a spicata Aksfrytle 6 X 
Luzu/a sudetiea Myrfrytle 2 
Luzu/a sy/vatiea Stortrytle 6 X 
Meliea nutans Hengeaks 4 X 
Molinia caeru/ea Blåtopp 8 X X 
Nardus stricta Finnskjegg a X X 
Nartheeium ossifragum Rome 8 X X 
P/atanthera bifofia Vanlig nattfiol X 
Ph/eum a/pinum Fjelltimotei X 
Poa annua Tunrapp X 
Poa g/auca Blårapp 6 
Poa nemoralis Lundrapp 2 
Po/ygonatum vertieillatum Kranskonvall 2 X 
Roegneria canina Hundekveke 2 
Seirpus cespitosus Bjønnskjegg 8 X X 
S. cespitosus ssp. germanicus Storbjønnskjegg X 
Sparganium angustifo/ium Flotgras X 
Sparganium minimum Småpiggknopp 4 
T ofie/dia pusi//a Bjønnbrodd 4 X 

Tofrøbladete 
Achillea millefolium Ryllik 4 
Ajuga pyramida/is Jonsokkoll 4 X X 
A/chemilla a/pina Fjellmarikåpe 8 X 
A/chemilla vu/garis agg. Vanlig marikåpe a X X 
Andromeda polifolia Hvitlyng 4 X X 
Angelica sy/vestris Sløke 6 X 
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AntenIlaria dioica Kattefot 4 X 
Anthriscus sylvestris Hundekjeks X 
AntfJyliis vulneraria Rundbelg 2 X 
Arctostaphylos alpinus Rypebær a X 
Armeria maritlma Strandnellik X 
Bartsia a/pina Svarttopp 6 X 
Betu/a pubescens Vanlig bjørk a x 
Ca/litriche pa/ustris Småvasshår 6 
Calluna vulgaris Røsslyng a x X 
Caltha palustris Soleihov a x 
Campanula rotundifolia Blåklokke a X X 
CapselIa cursa-pastoris Gjetertaske X 
Carum carvi Karve X 
Cerastium aipinum Fjellarve X 
Cerastium fontanum Vanlig arve 6 X 
Cerastium g/abratum Glattarve X 
Cicerbita a/pina Turt 6 X 
Cirsium he/enioides Hvitbladtistel 6 X 
Cornus suecica Skrubbær a X X 
Crepis paludosa Sumphaukeskjegg 6 X 
Drosera rotundifolia Rundsoldogg 6 X 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling 8 X X 
Epi/obium anagallidifolium Dvergmjølke X 
Epi/obium angustifolium Geitrams 4 X 
Epi/obium hornemannii Selermjølke X X 
Epi/obium montanum Krattmjølke X 
Epi/obium pa/ustre Myrmjølke X 
Euphrasia frigida Fjellø yentrø st 8 X X 
Euphrasia micrantha Lyngøyentrøst X 
Filipendula u/maria Mjødurt 4 X 
Ga/ium pa/us tre Myrmaure 2 X 
Gentianella campestris Bakkesøte 4 
Geranium sylvaticum Skogslorkenebb 6 X 
Geum riva/e Enghumleblom 4 X 
Gnaphalium norvegicum Setergråurt 4 X 
Gnaphafium supinum Dverggråurt 6 
Gnaphalium sy/vaticum Skoggråurt X 
Hieracium alpinum Fjellsveve X X 
Hieracium sy/vaticum Skogsveve X 
Hieracium umbeJlatum Skjerm veve X 
Hieracium vu/gatum Vanlig sveve X X 
Hippuris vulgaris Hesterumpe 4 
Heracleum sibiricum Sibirbjønnkjeks X 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg 2 X 
Leontodon autumna/is Følblom a X X 
Loiseleuria procumbens Grepplyng 4 X 
Lotus corniculatus Tiriltunge 8 X 
Lychnis a/pina Fjellljæreblom X 
Lychnis flos-cuculi Hanekam X 
Melampyrum pratense Stormarimjelle 6 X X 
Melampyrum sy/vaticum Småmarimjelle X 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad 6 X 
Montia fontana Kildeurt X 
Orthilia secunda Nikkevintergrønn X X 
Oxa/is acetosella Gaukesyre X 
Pinguicuia vufgaris Tettegras 6 X X 
P/amago /anceo/ata Smalkjempe X X 
Plantago maritima Strandkjempe 4 X 
Po/ygonum viviparum Harerug 8 X X 
Populus tremu/a Osp 2 
Poten/i/la erecta Tepperot 8 X X 
Potentifla palustris Myrhatt 4 X 
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Prunella vulgaris Blåkoll 4 X X 
Pyrola media Klokkevintergrønn 2 
Pyrola minor Perlevintergrønn 6 X 
Pyrola norvegiea Norsk vintergrønn X 
Ranunculus acris Engsoleie a X 
Ranunculus repens Krypsoleie 2 
Rhinanthus minor Småengkall 6 X X 
Rosa mollis Bustnype X 
Rubus chamaemorus Molte a X 
Rubus saxatilis Teiebær 6 X 
Rumex acetosa Engsyre 8 X X 
Rumex acetosella Småsyre 4 X 
Rumex longifolius Høymol 2 X 
Sagina procumbens Tunarve X X 
Sagina saginoides Seterarve X 
Salix caprea Selje 2 
Salix glauca Sølvvier a X 
Salix herbacea Musøre 6 X 
Salix phylicifolia Grønnvier X 
Saussurea alpina Fjelltistel 6 X 
Saxifraga cespitosa Tuesildre X 
Saxifraga cotyledon Bergfrue X 
Saxifraga oppositifolia Rødsildre 2 
Sax/Yraga stellaris Sljernesildre X X 
Sedum rosea Rosenrot 6 X 
Sibbaldia procumbens Trelingerurt 4 
Silene acaulis Fjellsmelle a X 
Silene dioica Rød jonsokblom X 
Solidago virgaurea Gullris 8 X 
Sorbus aucuparia Rogn 6 X X 
Stella ria graminea Grasstjerneblom 2 
Stella ria media Vassarve X 
Stellaria nemorum Skogstjerneblom X 
Succisa pratensis Blåknapp 6 X 
Taraxacum vulgare Vanlig løvetann 8 X 
Thalictrum alpinum Fjellfrøstjerne X 
Trientalis europaea Skogstjerne a X X 
Trifolium pratense Rødkløver X 
Trifolium repens Hvitkløver 4 X 
Urtiea dioica Stornesle X 
Vaccinium myrtillus Blåbær 8 X X 
Vaccinium uliginosum Blokkebær 8 X X 
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 8 X X 
Valeriana sambucifolia Vendelrot 4 X 
Veronica a/pina Fjellveronika X 
Veronica officinalis Legeveronika 4 X 
Vicia cracca Fuglevikke 6 X 
Viola biflora Fjeliliol 6 X X 
Viola canina Engfiol 6 X 
Viola palustris Myrfiol 8 X 
Viola riviniana Skogliol 6 X 
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Tabell 3.30 Registrerte plantesamfunn 

Typebetegnelse og kode følger stort sett Fremstad & Elven (1987). 

Kode Vegetasjonstype Sone Forekomst 

C2a Høgslaudebjørkeskog NB Fragmentarisk 
G1 Kalkfattig fukteng KS Dominerende 
H1bc Tørr kystlynghei KS Vanlig 
H2a Rø sslyng-blåtopphei KS Dominerende 
L-M Intermediær- til rikmyr NB Fragmentarisk 
03 Elvesnelle-starrsump KS+NB Sjelden 
p Akvatisk vegetasjon KS+NB Sjelden 
R1c Greplyng-gråmoserabb LA Vanlig 
SSa Alpin fjellburkneeng NB+LA Spredt 
T1aG Finnskjeggsnøleie, beitepåvirket NB+LA Dominerer i lavalpin sone 

, 
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VEDLEGG 

Flora linventerte 100x100 m ruter. 

Lokalisering og vegetasjonssone av rutene: 

Rutenr. Vassdrag 

155. Botnelva 
171. Heggedalselva 
177. Melaelva 
177. Melaelva 
177. Melaelva 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

178. Elv fra Alsvågvatnet 
178. Elv fra Alsvågvatnet 
178. Elv fra Alsvågvatnet 
179. Fiskebølvassdraget 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

181. Sørvågsvassdraget 
Nykvågvassdraget 
Nykvågvassdraget 
Bleikvassdraget 
Bleikvassdraget 

Karsporeplanter 
Athyrium distentifolium Fjellburkne 
Athyrium filix-femina Skogburkne 
B/echnum spicant Bjønnkam 
Dryopteris expansa Sauetelg 
Dryopteris fiJix-mas Ormetelg 
Equisetum arvense Åkersnelle 
Equisetum fluviatile Elvesnelle 
Equisetum pa/ustre Myrsnelle 
Equisetum pratense Engsnelle 
Equisetum sy/vaticum Skogsnelle 
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 
Huperiza se/ago Lusegras 
Lycopodium annotinum Stri kråkefot 
Lycopodium c/avatum Myk kråkefot 
Se/aginella se/aginoides Dvergjamne 
The/ypteris phegopteris Hengeving 

Bartrær 
Juniperus communis Einer 
Pinus sy/vestris Furu 

Enfrøbladete 
Agrostis mertensii Fjellkvein 
Agrostis canina Hundekvein 
Agrostis capillaris Engkvein 
Anthoxanthum odoratum Gulaks 

UTM 

WQ 221,412 
WS 375,035 
WS 255,658 
WS 267,637 
WS 264,645 
WS 073,404 
WS 072,404 
WS 094,406 
VR 908,896 
VR 165,347 
VS 811,296 
VS 816,299 
WS 367,828 
WS 368,820 

2 

X X 
X 
X 
X 

X X 
X -
X X 

X X 

X X 
X 

X X 
X 
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3 4 

- X 
-
- X 
- X 

-
X 

-

- X 

-

X 
X 

Vegetasjonssone 

Mellomboreal 
Nordboreal 
Mellomboreal 
Nordboreal 
Lavalpin 
Mellomboreal 
Nordboreal 
Lavalpin 
Lavalpin 
Lavalpin 
Nordboreal 
Lavalpin 
Nordboreal . 
Lavalpin 

5 6 7 

X -
X - X 

X -
- X 

X -
X -

X X X 
X - X 

X X 

X -
X - X 

X 

- X 
X - X 

8 

-
X 
X 
-

-

-
X 

9 10 11 12 13 14 

X X - X X X 
X X X 

X -
X X X X X X 

X X X X 
X -

X X -
X X X -

X X X X X X 
X - X X 
X - X 
X -

X X 
X X X X X 

X X X X 

X 
X X X 
X X X X X 

X X X X X X 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ca/amagrostis purpurea Skogrørkvein X X - X - X X - X X - X -
Carex bige/owii Stivstarr X - X -
Carex brunnescens Seterstarr X X - X -
Carex eaneseens Gråstarr X X X -
Carex chordorrhiza Streng starr X -
Carex echinata Stjerne starr X - X X - X -
Carex junce/la Stolpestarr X -
Carex /achenalii Rypestarr X -
Carex limosa Dystarr X - X -
Carex magellanica Frynsestarr X X X -
Carex ni gra Slåttestarr X - X X -
Carex pal/escens Bleikstarr X -
Carex pauciflora Sveltstarr X X - X -
Carex pilulifera Bråtestarr X -
Carex rarit/ora Snipe starr X -
Carex rostrata Flaskestarr X - X 
Carex vaginata Slirestarr X X X X 
Coe/og/ossum viride Grønnkurle X 
Dacty/orhiza fuchsii Skog marihand X -
Dactylorhiza maculata Flekkmarihand X X - X - X 
Deschampsia eespitosa Sølvbunke X X - X X - X X X X X X X 
Deschampsia f1exuosa Smyle X X - X X X X X X X X X X 
Eriophorum angustifolium Duskull X X - X X - X -
Eriophorum vaginatum Torvull X - X - X - X -
Festuca rubra Rødsvingel X X - X X X X X 
Festuea vivipara Geitsvingel X - X - X X X - X - X 
Goodyera repens Knerot X -
Juncus eonglomeratus Knappsiv X -
Juneus fi/iformis Trådsiv X - X X -
Juneus trifidus Rabbesiv X - X X - X - X 
Listera cordata Småtveblad x 
Luzu/a frigida Seterfrytle X 
Luzu/a multiflora Engfrytle X - X X - X X X X 
Luzula pi/osa Hårfrytle X X - X - X X X 
Luzula spicata Aksfrytle X X X - X - X 
Luzu/a sudetica Myrfrytle X 
Luzula sylvatiea Storfrytle X 
Milium effusum Myskegras X - X 
Molinia eaerulea Blåtopp X - X X -
Nardus stricta Finnskjegg X - X - X 
Narthecium ossifragum Rome X -
Phalaris arundinacea Strandrør X -
Ph/eum a/pinum Fjelltimotei X - X -
Poa annua Tunrapp X - X 
Poa g/auca Blårapp X 
Po/ygonatum verticillatum Kranskonvall X X -
Roegneria canina Hundekveke X -
Scirpus cespitosus Bjønnskjegg X X - X - X 
Sparganium hyperboreum Fjell piggknopp X 
Trisetum spicatum Svartaks X 

Tofrøbladete 
Aetaea spieata Trollbær X -
A/ehemilla a/pina Fjellmarikåpe X - X X X X - X - X 
AIehemiIfa vulgaris agg. Vanlig marikåpe X - X X X X X X 
Andromeda polifolia Hvitlyng X X - X -
Ange/iea sylvestris Sløke X X - X -
Antennaria dioica Kattefot X - X X 
Anthriseus sy/vestris Hundekjeks X 
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Aretostaphylos a/pinus Rypebær X X X - X X 
Arctostaphylos uva-ursi Melbær X -
Bartsia a/pina Svarttopp X X 
Betu/a nana Dvergbjørk X - X -
Betu/a pubescens Vanlig bjørk X - X X X X X - X X X - X X 
Calluna vu/garis Røsslyng X X X - X - X - X 
Caltha pa/usfris Soleihov X X - X X - X 
Campanula rotundifolia Blåklokke X - X X - X - X X X X X X 
Cerastium alpinum Fjellarve X 
Cerastium fantanum Vanlig arve X - X 
Cieerbita a/pina Turt X - X - X X - X 
Cirsium helenioides Hvitbladtistel X - X - X - X - X 
Cornus suecica Skrubbær X X - X - X X X X X X X X X 
Crepis paludosa Sumphaukeskjegg X - X - X - X - X 
Diapensia lapponiea Fjellpryd X 
Drosera ang/iea Smalsoldogg X - X -
Drosera rotundifolia Rundsoldogg X - X -
Oryas octopetala Reinrose X 
Empetrum hermaphroditum Fjellkrekling X X X - X X X X X X X X 
Epilobium anagal/idifolium Dvergmjølke X -
Epilobium angustifolium Geitrams X - X -
Epilobium montanum Krattmjølke X -
Epilobium palustre Myrmjølke X - X X 
Euphrasia frigida Fjelløyentrøst X - X X X X X X X X 
Filipendu/a u/maria Mjødurt X - X - X X X X -
Galeopsis tetrahit Kvassdå X -
Geranium sy/vafieum Skog storkenebb X X - X X X X X X X X 
Geum riva/e Enghumleblom X X X - X X X 
Gnaphalium norvegieum Setergråurt X - X X -
Gnaphalium supinum Dverggråurt X X X 
Hieraeium alpinum Fjell sveve X - X X X - X X 
Hieracium sy/vaticum Skogsveve X -
Hieracium umbellatum Skjerm sveve X -
Hieraeium vulgatum Vanlig sveve X X - X - X - X X X 
Lathyrus pratensis Gulflatbelg X - X 
Leontodon aulumna/is Følblom X X 
Linnaea borea/is Linnea X X - X 
Loise/euria proeumbens Greplyng X - X 
Lotus cornicu/atus Tiriltunge X X X 
Melampyrum pratense Stormarimjelle X X - X - X X - X X 
Melampyrum sylvatieum Småmarimjelle X X - X - X - X X X - X X 
Menyanthes frifo/iata Bukkeblad X -
Moneses unit/ora Olavsstake X 
Montia fontana Kildeurt X 
Myosotis deeumbens Fjellforglemmegei X -
Orthifia seeunda Nikkevintergrønn X -
Oxalis acetosella Gaukesyre X - X -
Oxycoccus mierocarpus Små tranebær X - X -
Pedieu/aris Japponiea Bleikmyrklegg X 
Pinguicula vu/garis Tettegras X - X - X X 
Polygonum viviparum Harerug X X - X X X X X X X X X X 
Potentil/a erecta Tepperot X X X X X 
Potentilla palustris Myrhatt X - X X 
Pyrola media Klokkevintergrønn X -
Pyrola minar Perlevintergrønn X - X 
Ranunculus acris Engsoleie X X - X X X X 
Rhinanthus minar Småengkall X X 
Rubus chamaemarus Molte X X X X X X X X - X X 
Rubus saxatilis Teiebær X X - X X X X X X 
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Rumex acetosa Engsyre X - X X X X X X X X 
Sa/ix arbuscu/a Småvier X 
Sa/ix caprea Selje X -
Sa/ix coaetanea Silkeselje X - X -
Sa/ix g/auca Sølwier X - X X X X X X X - X 
Salix herbacea Musøre X - X X - X - X 
Sa/ix /anata Ullvier X -
Sa/ix /apponum Lappvier X - X - X X 
Salix nigricans Svartvier X 
Saussurea a/pina Fjelltistel X X - X X - X X 
Saxifraga oppositifolia Rødsildre X 
Saxifraga stel/aris Stjemesildre X -
Sedum rosea Rosenrot X -
Sibba/dia procumbens Trefingerurt X -
Silene acau/is Fjellsmelle X - X - X 
Si/ene dioica Rød jonsokblom X -
SoJidago virgaurea Gullris X X - X - X X - X X - X - X 
Sorbus aucuparia Rogn X - X - X - X -
Stel/aria graminea Grassljerneblom X -
Stellaria nemorum Skogsljemeblom X - X . 
Tha/ictrum aJpinum Fjelllrøsljeme X X X 
Trienta/is europaea Skogsljeme X X - X X - X X X X X X X . 
Trifolium repens Hvitkløver X · 
Trollius europaeus Ballblom X - X X 
Vaccinium myrtillus Blåbær X X - X - X X - X X X X X X 
Vaccinium uliginosum Blokkebær X X X . X . X X X X X X 
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær X X X X X X X - X . X X X X 
Valeriana sambucifolia Vendelrot X · X - X -
Veronica officina/is Legeveronika X -
Vicia cracca Fuglevikke X - X - X · X . 
VioJa bif/ora Fjellfiol X · X X X X X X X 
VioJa pa/ustris Myrfiol X . X · X X . X X · X -
Vio/a riviniana Skogliol X - X -
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