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SAMMENDRAG
Sjoa (Oppland) ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan I, Atna (Hedmark og Oppland) og
Lyngdalselva (Vest-Agder) ble vernet i Verneplan Ill, mens Grimeelva (Aust-Agder) ble vernet i
Verneplan IV.
I denne publikasjonen presenteres opplysninger om disse vassdragenes naturfaglige forhold, planstatus,
tekniske inngrep og brukerinteresser.
De naturfaglige emnene som beskrives er: landskap, geologi, hydrologi, vegetasjon og dyreliv.
Brukerinteressene som beskrives er naturvern, kulturminnevern, friluftsliv, jakt, fiske, vannforsyning
og resipientforhold, primærnæringene og turisme/reiseliv.

ABSTRACT
Sjoa (Oppland) was protected against hydropower development in the Norwegian Watercourse
Protection Plan I, Atna (Hedmark and Oppland) and Lyngdalselva (Vest-Agder) in Protection Plan III,
while Grimeelva (Aust-Agder) were inc1uded in Protection Plan IV.
This publication presents and collates information on these watercourses, inc1uding scientific data,
planning status, technical encroachments and user interests. The scientific aspects covered are
landscape, geology, hydrology, flora and fauna, while the user interests considered are nature
conservation, cultural heritage protection, outdoor recreation, hunting, fishing, water supply and
recipient conditions, primary industries and tourism.
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FORORD
Ved Stortingets vedtak om vern av vassdrag i Verneplan IV i april 1993, forelå den
endelige verneplanen for vassdrag. Etter dette vernevedtaket er oppmerksomheten flyttet
fra vern av vassdrag til hvordan vernede vassdrag forvaltes, og det er utarbeidet retningslinjer for dette: Regjeringen har gitt rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag med
hjemmel i plan- og bygningsloven, og Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har
utarbeidet et forslag til retningslinjer for differensiert forvaltning av vernede vassdrag med
utgangspunkt i vassdragsloven. Sistnevnte er oversendt Nærings- og energidepartementet
(NOE) for endelig behandling (NVE-publikasjon nr. 4/95).
Når det gis retningslinjer for forvaltning av vernede vassdrag, er det fordi mange har et
ansvar for å ivareta de verdiene som ligger til grunn for vassdragsvernet. Selv om statlige
myndigheter har et hovedansvar for forvaltningen av de vernede vassdragene, spiller
lokale og regionale myndigheter en viktig rolle sammen med sektormyndigheter, f.eks.
innenfor samferdsel og landbruk.
En viktig forutsetning for å ivareta de verdiene som er knyttet til vernede vassdrag, er at
verdiene er kjent, og at de foreligger på en form som er lett tilgjengelig for de myndighetene som skal ivareta vassdragsvernet. Som sentrale myndigheter med oppfølgingsansvar
for de vernede vassdragene, har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og NVE et særlig
ansvar i denne forbindelse.
DN og NVE har i noen grad arbeidet med å forbedre kunnskapen om de vernede vassdragene. I mindre grad har det vært arbeidet systematisk med å presentere de foreliggende
opplysninger samlet og lett tilgjengelig. På denne bakgrunnen tok NVE initiativ til å
sammenstille tilgjengelig kunnskap om verneverdiene i 12 vassdrag over hele landet.
Vassdragene ble plukket ut blant vassdrag som var aktuelle for utprøving av differensiert
forvaltning.
Dette er en av tre publikasjoner som inneholder sammenstillingene. Arbeidet er utført av
Ole Kristian Spikkeland, som ble leid inn til oppgaven.
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SJOA (002.DGZ)

Fylke:
Kommuner:
Objekt nr.:

Oppland
Sel, Vågå, Lom, Nord-Fron, øystre Slidre
002/8

Nedbørfelt:

l 518 km'

Toppunkt:
Utløpspunkt:
Marin grense:
Naturgeografisk
region:

2472 m O.h.
290 m O.h.
Hele feltet ligger over
33c (Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon, Gudbrandsdalen med bidaler)
35d (Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Jotunheimen)

1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE
1.1. Beliggenhet
Sjoavassdraget drenerer i nordøstlig retning fra Jotunheimen gjennom Sjodalen og Heidalen fram
til samløp med Lågen i Gudbrandsdalen. Total lengde er ca. 100 km. Øvre del av vassdraget
består av høyfjellsområder med breer og tinder som når høyere enn 2 000 m O.h. De nedre delene
er preget av skogområder og jordbrukslandskap.
Om lag 1 700 personer er bosatt i Heidalen, hvor tettstedene Bjølstadmo og Nedre Heidal befinner
seg. Videre oppover dalføret ligger flere mindre bygdesentra; Leirflaten, Randsverk og Murudalen. I Sjodalen setter hytter, setrer og turistbedrifter preg på områdene som ligger tilgjengelig
fra vei. De viktigste veiene er riksvei 51 mellom Fagernes og Vågå, som går gjennom Sjodalen,
og riksvei 257 fra Sjoa tettsted til Randsverk, som går gjennom Heidalen. I tillegg krysser flere
mindre veier nedbørfeltet.
De nordøstre deler av nedbørfeltet har et utpreget kontinentalt klima som kjennetegnes av lave
nedbørmengder og forholdsvis høye sommertemperaturer. De høyereliggende områdene i sørvest
har et mer maritimt preget klima med høy årsnedbør og lave sommertemperaturer. Det finnes
ingen nedbør- eller temperaturstasjoner innenfor Sjoas nedbørfelt, men klimaets hovedtrekk kan
illustreres ved hjelp av data fra omkringliggende stasjoner: Gjennomsnittlig års nedbør øker fra 385
mm ved Otta (285 m o.h.) til 1 000 mm ved Bygdin (lOSS m o.h.) og til 1 221 mm ved Fanarokken (2 062 m o.h.). Årsmiddeltemperaturen avtar fra 2,7°C ved Vinstra (241 m o.h.) til
O,O°C i Sikkilsdalen (1 015 m o.h.) og til -5,6 °C ved Fanarokken (2062 m o.h.). Januar er kaldeste måned, juli varmeste måned.

1.2. Landskap
Sjoa har sine kilder omkring Øvre Høgvagltjern (l 465 m o.h.) sørvest for Leirvassbu. Mellom
ytterpunktene høyfjell og lavland er en rekke ulike natur- og landskapstyper representert. Dette blir
ekstra markert ved at hoveddalførene Sjodalen og Heidalen har stadige vekslinger mellom terskler
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og flate partier i ulike høydenivå. Forskjellige landskapstyper kan således ligge svært nær hverandre målt i horisontal avstand.
De største innsjøene i nedbørfeltet er Gjende (984 m o,h ) på 14,3 km' og Øvre Sjodalsvatn (953
m o.h.) på 4,7 km: Andre store vann er Russvatnet (l 175 m o.h.), Bessvatnet (1 373 m o.h.),
Nedre Sjodalsvatn (940 m o.h.), Muvatn (869 m o.h.) og Flatningen (776 m o.h.).
De viktigste sidedalene til Sjodalen og Heidalen er Murudalen som kommer fra sør og Veodalen
som kommer fra vest. Generelt er fjellområdene i østre deler av nedbørfeltet preget av slake flyer
og avrundete fjelltopper. I vest dominerer alpine former, med Glittertind (2 472 m o.h.) som den
høyeste.
Nederst i vassdraget er Heidalen karakterisert av bratte dalsider. Dalen innsnevres markert vest for
utløpet av Sagåa, en sidegren av Sjoa fra sør. Deretter utvider dalen seg, før det kommer en ny
innsnevring vest for Faukstad, hvor Bergdøla renner ut i Sjoa. I dette området er det også en
markert dalterskel. Videre mot Bjølstadmo i nordvest åpner dalen seg gradvis igjen.
Fjellandskapet på begge sider av Heidalen er preget av avrundete former. I sør markerer Heidalsmuen (l 745 m o.h.) seg i landskapet. Sagåa og Bergdøla har her skåret seg ned med svært store
gjel.
Ved Bjølstadmo kommer sideelva Trykja inn fra nordvest. Langs denne er det først en innsnevring
av dalføret omkring Heidalsskogen. Deretter åpner landskapet seg igjen, slik at formene i hovedsak er rolige og avrundete. Flere vann preger dette området, hvorav Flatingen er størst. Deler av
landskapet er sterkt påvirket av setring og annen menneskelig virksomhet.
Sjoa elv kommer ned til Bjølstadmo fra sørvest. Mellom Bjølstadmo og Leirtlaten er det en terskel
og innsnevring av dalen, hvor Sjoa har formet et gjel. Ved Leirtlaten åpner landskapsrommet seg
igjen. Området Leirtlaten-Ridderspranget-Mæringsdalsvatnet-Randsverk er et stort forholdsvis tlatt
parti omkring fjellet 0rnkampen (l 162 m o.h.). Her kommer elvene Rinda fra vest og Muru fra
sør.
Murudalen med Muru er åpen og vid med Heidalsmuen som et lett synlig landskapselement i øst.
På vestsida markerer Holsæterfjellet og Langvasshøi seg med bratte fjellvegger. Mæringsdalsvatnet
er et framtredende landskapselement i nedre deler av Murudalen. Også lengre sør finnes det store
vatn, Muvatnet og Murudalsvatnet, og landskapet blir etter hvert svært åpent i retning Skåbu.
Furuskogen dominerer i store deler av Murudalen. I lavereliggende deler er det jordbruksdrift. I
søndre deler finnes det setergrender.
Sjodalen fra omkring Ridderspranget og sørvestover har forholdsvis bratte dalsider mot øst og
slake dalsider mot vest. Første store sideelver Veo, som kommer inn fra vest. Denne har gravd
seg sterkt ned i Veogjelet. Vest for dette kommer selve Veodalen, som har en bred dalbunn som
smalner noe mot vest. På begge sider av dalen blir formene etter hvert mer markerte, og i sør
preges området av et alpint landskap med topper som Hindnubben (l 879 m o.h.), Stornubben
(2 174 m o.h.) og Nautgardstind (2 258 m o.h.). På motsatt side av dalen, og noe lengre vest, er
Glittertindmassivet svært imponerende.
Like nedenfor Hindsæter har Sjodalen en innsnevring og terskel opp til et nytt landskapsrom. l
dette området renner Sjoa bred og rolig mellom graskledte elvebredder. Dalformen er fortsatt
markert.
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Videre sørover mot Nedre Sjodalsvatn vider dalen seg ut. I dette området munner Griningsdalen
og Russdalen ut, henholdsvis fra øst og vest. Landskapet rundt Nedre Sjodalsvatn er kontrastrikt.
Selve vannet danner midtpunkt. Dette er omkranset av furuskog og noe bjørkeskog. Fjell med
varierende formasjoner avgrenser området. Gnningsdalskampen Cl 331 m o.h.) er her et markert
landemerke.
Mellom Nedre og Øvre Sjodalsvatn er det også en terskel. Til tross for kort avstand mellom de to
vannene, er landskapstypene svært ulike. Ved Øvre Sjodalsvatn er U-dalsfnrmen dominerende,
med bratte lier ned mot vannet. Langs østsiden av vannet vokser bjørkeskog, mens vestsiden består
av snautJel1. Dette, sammen med utsikten til høye, forrevne fjelltopper med snø og is, gir dalavsnittet ved Øvre Sjodalsvam et mektig preg
Fra Øvre Sjodalsvatn er det en mindre stigning opp til det siste flate partiet langs Sjoas løp, Gjende. Denne store fjordsjøen er svært dommerende i landskapet og er omgitt av alpine former med
tinder og breer. Lignende fjellformer preger også resten av nedbørfeltet mot vest.

1.3. Geologi
Berggrunnen i nedbørfeltet er sammensatt. I vestlige og sørvestlige områder dominerer grunnfjellsbergartene gabbro, granitt og gneis. Dette gjelder bl.a. begge sidene av Sjodalen, med Refjellet og
Sjugurdspiggområdet i øst. Sør for Øvre Sjodalsvam, samt på vestsiden av Sjoa elv, strekker en
smal lomme med fyllitt seg i retning sørvest-nordøst fram til Randsverk. Også lenger nord, omkring øvre deler av Trykja, er det omdannede kambro-siluriske bergarter, men disse er aven mer
sammensatt type enn I selve Sjodalen.
På vestsiden av Sjodalen, mellom grunnfjellsområdet og fyllitten, er det et belte med kvartsskifer
og meta-arkose. Dette beltet passerer bl.a. forbi utløpet av Gjende og Russvatn. På østsiden av
Sjodalen og nordover i retning Veolii finnes et belte med metasandstein og grønnskifer. Disse
bergartene går også igjen langs Muru i Murudalen og nedover langs Sjoa til Leirflaten.
Fra omkring Heidalsmuen og nordover til Ottadalen er det et gneisfelt av varierende bredde.
På begge sider av Heidalen, mellom Bjølstadmo og Faukstad, finnes det et felt med omdannede
kambro-siluriske bergarter. Videre nedover vassdraget finnes smale belter med henholdsvis gneis,
fyllitt og glimmerskifer. I den aller nederste delen omkring Sjoa tettsted består berggrunnen av
kvartsskifer og meta-arkose.
Sjoas nedbørfelt er rikt på kvartærgeologiske former. I de alpine områdene i vest er det registrert
mange israndavsetninger, hvorav flere er knyttet til eksisterende breer. Rogenmorener finnes i
midtre del av Veodalen.
Sortert materiale finnes en rekke steder i nedbørfeltet, men i størst omfang i lavereliggende deler
av området Hindsæter-Randsverk-Leirflaten-Tolstadsetri (Murudalen). I dette området finnes det
også en rekke terrassekanter .
Omkring samløpet mellom Sjoa og Muru ligger det store Nybudeltaet, som er avsatt av smeltevannselver som ved slutten av siste istid drenerte ut i Store Dalasjø (en tidligere bredemt sjø fra
Fron til Lesja). Deltaet er et viktig landskapselement med en betydelig formrikdom.
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Hauger og rygger i morenemateriale finnes flere steder i nedbørfeltet, bl.a. i Russdalen og ved
Nedre SjodaJsvatn. Drumliner er registrert ved Musætrin. Ellers finnes en rekke skuringsstriper og
spylerenner i området.
Området Veogjelet-Veoflyin-Blokkshaugene har stor kvartærgeologisk interesse. Veo går her ut i
et dypt gjel som er skåret ned i løsmateriale og til dels også fast fjell. På begge sider av Veo er det
tallrike dreneringsspor i forbindelse med isavsmeItingen etter siste istid. I skardet mellom Fuglehø
og Gråhø går to store, brede spylerenner mot nord. Den vestligste rennen er usedvanlig bred,
opptil 2-300 m. Dybden er 10-15 m. Løpet er over to km langt og ender mot Blokkshaugene ved
Svartelii. Dette er en uvanlig samling av breelvdannete hauger og svært grovt materiale, vesentlig
blokker. Ved Fuglesætrin og noe videre mot øst ligger store rygger og hauger dannet av breelver.
Området er interessant og formrikt og viser ulike typer av formelement av til dels store dimensjoner.
Spylefelt er registrert bl.a. i midtre deler av Veodalen og iSjodalen. Eskere finnes flere steder i
Sjodalen, Russdalen, Veodalen og i et område vest for Randsverk. Den mest kjente er den såkalte
Fjosranden ved Øvre Sjodalsvatn.
Bergdøla og Sagåa går i brede og dype gjel. Det samme gjør Sjoa ned strøms Leirflaten. Den
verneverdige Stensengravinen ligger i sistnevnte område, på nordsiden av elvedalen. Dette er en
stor ravine i mektige løsavsetninger. Morenesnittet ved Stenseng viser nær fullstendig lagdeling i
morener fra siste istid. øverst er det morener avsatt av is strømmer med meget forskjellige retninger. Under disse lagene ligger tykke bresjøsedimenter avsatt i begynnelsen av siste istid .
Raviner finnes også på sørvestsiden av Heidalen nord for Harlaug bru, og fra Faukstad og et
stykke sørvestover.
De verneverdige Steinfinnsbøterrassene er tydelige terrasseformete bresjøsedimenter som er avsatt i
Heidalen ca. 450 m o .h. De vitner om en tidligere bredemt sjø i dalen; Store Dalasjø. Denne ble
dannet ved at tykke ismasser lå igjen i selve Gudbrandsdalen og demmet opp mot sør. Disse
bresjøterrassene er av de aller mest iøynefallende spor etter bredernte sjøer i Gudbrandsdalsregionen.
Ved Nerdalsfiskeløysa nordøst for Heidalsmuen ligger en verneverdig palsmyr. Palsene er trolig de
sørligste i hele Skandinavia.

1.4. Hydrologi
Sjoas nedbørfelt har en forholdsvis variert sammensetning av elver og vann. Samtlige større vann
ligger høyere enn 634 mo. h.
Sein snøsmelting i de høyestliggende områdene i vest gir en jevn vannføring i Sjoa gjennom sommeren, vanligvis mellom 20 og 60 m'/s. Ved flom er det målt vannføring på opp til 170 m'/s .
Vannføringen kan stige brått i løpet av kort tid. På en natt er det f.eks. registrert en økning på 70

m'/s .
Vannkvaliteten i Sjoa er god . Vannet er kaldt og oksygenrikt. Det inneholder lite næringssalter
(1,60-1,65 mg Ca/I) og har middels pH (6,7-6,8) . Det er funnet lave verdier for bakterieinnhold
ved Heidal.
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øverst I vassdraget finnes kalde, sterkt slamførende eivestrekninger som er brepåvirket. Lengre
nede er vannet varmere og slamføringen betydelig mindre, Sideelver som Muru og Trykja er ikke
påvirket av breer. Sommertemperaturen i Sjoa varierer vanligvis fra 10 til 15°C. I tiden juli-august er midtre deler av Sjoa kaldere enn nedre deler pga. snøsmeltingen i øvre deler av vassdraget.
Sjoavassdraget regnes som meget interessant både hydrografisk og hydrobIOlogisk. Dette skyldes
særlig innsJøsystemene Gjende, Bessvatn. Øvre og Nedre Leirungen, Fisketjern. Øvre og Nedre
Sjodalsvatn, Russvatnet og Birisjøen. Vassdraget byr på gode muligheter for sammenlignende
studier. r en særstilling står Gjende og Bessvam, som både limnologisk og geomorfoJogisk danner
et unikt kompleks.
Gjende er den høyestliggende fjordsjø i Norge. Den er næringsfattig og sterkt brepåvirket. Maksimum overflatetemperatur i august er 8-9 DC. Breslammet reduserer siktedypet til bare 1,5 m og
gir vannet en tydelig grønnfarge. Planktonalgenes fotosyntese foregår bare i et meget tynt sjikt nær
overflaten. Tilstedeværelsen av breslam fører til at den spesifikke ledningsevnen er hele tre ganger
større enn i Bessvatn. Det kalde smeltevannet forhindrer at det dannes temperatursjikt, hvilket
muliggjør transport av varme til dypere sjikt. Innsjøens sedimenter har spesiell geokjemisk interesse pga. de forskjellige bergartene som opptrer i nedbørfeltet.
Bessvatn opptar en del aven botnerodert dal. Geomorfologisk representerer bassenget den botnsammensatte innsjøtypen,. Botnbreen som gravde ut Bessvatnbassenget.. ~~kar seg nesten gjennom
mot Gjende i sørvest, og dannet Besseggen. Bessvam er klart næringsfattig og j dag uten brepåvirkning. Vannet er blåfarget og siktedypet er hele 20 m. Produksjon av planteplankton kan derfor
foregå i et større vannsjikt enn i Gjende. Gjende og Bessvatn er således helt forskjellige kjemisk
og biologisk. Selv om Bessvatn ligger 400 meter høyere enn Gjende, er det temperaturmessig
lagdelt om sommeren. Dette forhindrer transport av varme til dypere vannlag.
Av større inngrep i vassdraget kan nevnes senkning av Mæringsdalsvatnet i Murudalen av hensyn
til dyrknings interesser samt overføring av store deler av Veovassdragets nedbørfelt til Tesse i
forbindelse med kraftutbygging. Dette siste medfører at elvene Veo og Sjoa har fått redusert vannføring over en strekning på til sammen 56 km.

1.5. Vegetasjon
De lavestliggende delene av nedbørfeltet nær Lågen ligger såvidt innenfor den sørboreale vegetasjonsregion, som kjennetegnes ved forekomst av edle lauvtrær på steder med gunstig lokalklima og
jordsmonn. Strekningen videre oppover langs Sjoa til Leirflaten-Randsverk tilhører den mellomboreaie region. Denne er dominert av barskog, først og fremst furu, men også noe gran. Over dette
høydenivå overtar den nordboreale region, hvor vegetasjonen domineres av furu og bjørk. Til denne
regionen hører bl.a. Sjodalen, inkludert området omkring Gjende, Murudalen og flere andre sidedaler.
Mellom 900 og l 100 m O.h. avløses den nordboreale region av den lavalpine region. Nedre deler
av denne regionen domineres av dvergbjørk og einer, og på mer fuktige steder også ulike vierarter.
Mellomalpin region består av snaufjell i høydelaget l 300-1 500 m O.h. Til sist overtar den høyalpine region.
Vegetasjonen i Sjoas nedbørfelt har ikke blitt systematisk kartlagt. Men i forbindelse med International Biological Programme (mp) ble deler av nedbørfeltet vegetasjonskartlagt på begynnelsen av
1970-tallet. Seinere er det bare sporadisk bl itt utført botaniske undersøkelser i vassdraget.

14

Barskogen dekker store, sammenhengende arealer fra dalbunnen ned mot Lågen ca. 300 m o.h. og
helt opp til 900-1 000 m o.h. r Stuttgonglia finner en norsk høydegrense for furu; 1 070 m o.h.
Barskogen er fattig på innslag av lauvtre, bortsett fra i kantsonene mot dyrket mark, myr og vann,
samt i frodige bekkekløfter og bratte, soleksponerte lisider. I de bratte liene mellom Sjoa tettsted og
Heidal finnes en del blandingsskog av gran, furu og ulike lauvtreslago
Størstedelen av barskogarealet ligger på middels og svake boniteter i høydelaget 600-900 m O.h.
Furu er bortimot enerådende på disse markene. Den naturlige granskogen er stort sett begrenset til
jisldene i vassdragets nedre deler. I de øvre delene uteblir ofte grana seiv på de rikeste lokalitetene.
Mesteparten av bjørkebeltet ligger i høydesonen 900-] 100 m O.h. Vertikalutstrekningen varierer fra
sted til sted Enkelte steder finnes bjørk og furu i blanding helt opp mot snaufjellet.
V åtmarksvegetasjon knyttet til innsjøer, tjern og myrområder kommer først og fremst inn som viktige biotopelementer over 750 m O.h. Flere av våtmarkene framstår nærmest som oaser i den ellers
fattige, tørrlendte og homogene furuskogen. Andel myr er størst i nedbørfeltets sørøstlige deler,
særlig omkring elva Muru. Furuskogen som omgir Sjoa nedstrøms Øvre Sjovatn har flere steder
innblanding av lauvtrearter som bjørk, osp, gråor og vier.
Vegetasjonen I området Gjende-Bessvatn er meget rik og interessant. Arktiske elementer inngår, og
fjellplanter som lapprose, issoleie, mogop, bergfrue og fjellpryd er alle vanlige. Ved Bessvatn opptrer interessante snøleiesamfunn. Under Veslefjell tinnes en spesiell varmekjær flora hvor flere arter
har sin norske høydegrense. Også ved Russvatn er floraen interessant. På strandengene ved dette
vannet opptrer bl.a. en underart av fjellvalmue. Ved Surtningssui (2 368 m o.h.), som er omtalt som
det mest planterike fjell i Jotunheimen, er det konstatert høydegrenser for flere karplanter.
Ved Hindsæter er den sjeldne ormetungeplanten dvergmarinøkkel funnet, og ved Rindhovda er
lapprose konstatert. Ved Sallia finnes en spesiell forekomst av tørke- og rabbeplanter på fuktige
grusøyrer i elva. Blant annet vokser den kalkkrevende arten rabbetust her. Ved Ridderspranget
finnes en rik og plantegeografisk meget interessant flora. På åsryggen mellom Otta og Sjoa opptrer
kalkfuruskog.
Vegetasjonen i Sjoas sidevassdrag kan oppsummeres som følger: Berdøladalen er middels frodig og
omfatter alt fra golde områder til frodige partier med sørbergsflora. Det er også konstatert verneverdig bekkekløftvegetasjon i området. Av huldreplanter og andre sjeldne arter er det funnet russeburkne, huldregras, myskemaure, dal fiol og hengefrytle. For huldregras og myskemaure er dette
nordligste forekomst i Gudbrandsdalen.
Sågådalen har stor likhet med Berdøladalen, men utviser ikke tilsvarende variasjon i plantesamfunn
og voksebetingelser . Også i Sågådalen finnes flere Sjeldne og verneverdige arter og forekomster.
Langrnyra er et bakkemyrkompleks på nordsiden av Geitfjellet mellom 960 og l 040 m O.h. Myra
fortsetter nedover i Puttom, en myrlendt blandingsskog med bjørk og furu som drenerer ut i Berdøla. Botanisk sett er dette til dels meget rike myrområder.
I Knipdalen finnes urskog av grovdimensjonert gran. Enkelteksemplarer opptrer også i bjørkeskogen. Dalen er svært utilgjengelig, noe som umuliggjør skogsdrift. Floraen er rik, med klart innslag
av varmekjære plantearter.
Stålmyrin i Murudalen er et ca. 5 km' stort myrkompleks 900-1 040 m O.h. Det består hovedsakelig
av flatrnyrer og svakt hellende bakkernyrer , men også av strengestrukturer. Fattig vegetasjon dominerer, men enkelte partier har en middels til rik vegetasjon.
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1.6. Dyreliv
rnnenfor Sjoavassdraget finnes det bestander av elg, rådyr og hjort. Elgen bruker store deler av
nedbørfeltet. Et stort, gammelt trekk med nasjonal verdi går fra Gausdal og Fron inn i Murudalen,
hvor det deler seg i mange mindre trekk. Tellinger viser at 150-200 dyr benytter trekkveien gjennom Murudalen. Elgen trekker nordover om høsten og sørover om våren.
Et stort regionalt viktig vinterbeiteområde for elg strekker seg fra østsiden av Murudalen oppe ved
Stålane, sørover Murudalen, inn i Nord-Fron og videre mot Vinstradalføret. Det er anslått at minimum 300 dyr bruker dette området. Snauhogst i dalsiden pa sørsiden av Rindhovda har sannsynligvis stoppet store deler av elgtrel:ket fra Rustrnoen mot Randsverk, noe som har ført til en sterk
belastning på vinterbeitene i Murudalen. En del elg trekker likevel fra Vågå til Murudalen på vinterbeite.
Et annet regionalt vinterbeiteområde for elg finnes på strekningen fra Randsverk/Leirflaten, langs
nordsiden av Heidalen, ut mot Gudbrandsdalen og videre langs vestsiden av denne. Elgen fInner
også gode VInterbeiter i Sjodalen, fra Stuttgongkampen ) sør til Kalvfjellet i nord.
Rådyr finnes flere steder i Sjoas nedbørfelt. Lokalt tInnes flere viktige områder, bl.a. i Heidalen. I
likhet med elg har rådyr et stort vinterbeiteområde i Sjodalen fra Stuttgongkampen l sør til Kalvfjellet i nord. Hjort opptrer spredt i nedbørfeltet.
Alle de fire store rovdyrartene gaupe, bjørn, jerv og ulver påtruffet innenfor nedbørfeltet. Bestanden av rødrev har tatt seg opp igjen den seinere tid etter å ha vært liten i flere år som følge av
reveskabb.
I alt 134 fuglearter er observert innenfor nedbørfeltet, hvorav 91 er påvist hekkende og 27 arter
antas å hekke. Stort sett alle fuglearter som er forventet å finne innenfor vassdraget på bakgrunn av
naturtyper og høydefordeling er påtruffet.
Øvre Leirungen er en ornitologisk interessant våtmarkslokalitet som er vernet som en del av Jotunheimen nasjonalpark. Andre fuglerike områder er sumpen ved Randsverk, Stålmyrin, Fiskelaustjern og området Veslevatnet-Kvitingen-Surtningen.
I kulturlandskapet er det observert 63 fuglearter, Barskogregionen omfatter 84 arter, hvorav 21 er
vannfugl. Skogsfuglbestanden er liten og spredt. I bjørkebeltet er det registrert 73 fuglearter, av
disse 26 arter vannfugl. Bjørkebeltet har dermed det største antall vannfuglarter, Bjørkebeltet er
også et viktig hekke- og jaktområde for rovfugl. Fjellvåk og dvergfalk er de vanligste rovfuglartene. Lirype og orrfugl opptrer vanlig. Over tregrensen avtar artsrikdommen med økende høyde
over havet.
Aure er den dominerende fiskearten i vassdraget. Sjoa var opprinnelig en rein aureelv , men på
1960-tallet dukket ørekyt opp og har nå spredt seg fra utløpet i Lågen og nesten opp til Nedre
Sjodalsvatn. Røye finnes i Flatningen og Surtningen, mens karuss opptrer i Mæringsdalsvatnet.
Nær utløpet av Sjoa finnes harr,
Fisken har stor variasjon i leveområder innenfor nedbørfeltet. Dette gjelder både i selve elva og i
innsjøene. Spekteret går fra kalde, sterkt slamførende elvestrekninger hvor fisken sannsynligvis
ikke reproduserer, til strekninger med varmere vann og langt mindre slamføring. Gyte- og oppvekstforholdene for aure er gode i Sjoa. Elva regnes faktisk som en av de beste oppvekstelvene for
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aure i Norge. Streknmgen gjennom HeIdal har mer småfallen fisk og avviker derfor noe fra resten
av vassdraget.
Også innsjøene viser en stor variasjon fra kalde og næringsfattige vann som Bessvatn og Gjende til
næringsrike vann som Muvatnet (863 mo. h.). Dette" og andre vann i samme høydelag, er svært
næringsrike tatt i betraktning at de ligger forholdsvis høyt over havet. Fiskeproduksjonen er StoL
LavereI iggende vann er oftest noe overbefolket. Dette gjelder f.eks. Mæringsdalsvatnet. Auren i
dIsse vannene er derfor småvokst og av dårlig kvalitet. Høyereliggende v~mn har tynnere aurebestander, og ofte bedre kvalitet på fisken. Avkastningen i Øvre og Nedre Sjodalsvatn og Gjende
ligger rundt 2,0 kg/ha. Det drives et utstrakt kultiveringsarbeid i Sjoas nedbørfelt, bl.a. utsetting
av yngel og voksen fisk. Samlet har Sjoas nedbørfelt meget stor verdi for fisk.
Sjoa er middels næringsrik og kjent for sine store konsentrasjoner av knottelarver. Andre vanlige
næringsdyr for fisk er larver av vårflue, døgnflue og steinflue.

2. EKSISTERENDE OG PLANLAGTE INNGREP
2.1. Tekniske inngrep
Med unntak av Jotunheimen nasjonalpark er det få store områder i nedbørfeltet som er uberørt av
tekniske inngrep. l de vestlige fjellområdene er mngrepene først og fremst knyttet til Sjodalen,
hvor hytter, setrer og turistbedrifter setter preg på landskapet. Riksvei 51, med avstikker til Gjendesheim, ligger for en stor del innenfor Sjoas strandsone. I tillegg fører flere sideveier ned til
vassdraget. Mange skogsbilveier og seterveier ligger i området. Ved Veomoen er det massetak og
asfaltverk. Heidalen er sterkt preget av jordbruksdrift og fast bosetning. Det ligger flere mindre
bygdesentra langs riksvei 257 oppover dalen mot Randsverk. Skogsdrift foregår i store deler av
nedbørfeltet. Andre større inngrep er senkning av Mæringsdalsvatnet i Murudalen samt overføring
av Veovassdragets nedbørfelt til Tesse.

2.2. Plansituasjon
Størstedelen av Sjoavassdraget befinner seg i Sel, Vågå og Lom kommuner. I 1994 ble det utarbeidet en flerbruksplan for den delen av vassdraget som ligger i Sel og Vågå kommuner. Planen tar
utgangspunkt i de målene for forvaltning av verna vassdrag som Miljøverndepartementet har skissert i sitt rundskriv T -28/74. Arealbruken forutsettes regulert etter plan- og bygningsloven, eventuelt i kombinasjon med naturvernloven, forurensningsloven og friluftsloven.
Sel kommune har godkjent kommuneplan fra 1991. Planen er nå under rullering. Størstedelen av
nedbørfeltet er avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) uten noen form for soneinndeling. Det er utarbeidet kommunedelplaner for følgende områder: Sjoa, Heidal, Bjølstadskogen/Leirflaten og Murudalen. I Heidalen er det utarbeidet reguleringsplan for et riksanlegg for elvepadling samt et sentrums- og boligområde i Bjølstadmo. Bergdølen er båndlagt som naturreservat.
Flere mindre hytteområder er avmerket på kommuneplankartet, men disse ligger ikke nær hovedvassdraget. Det er innført lOa-meters byggeforbudsbelte langs Sjoa, og 50 m langs øvrige vassdrag.
Vågå kommune har godkjent kommuneplan fra 1990. Planen er nå under rullering. Samme år ble
det utarbeidet en kommunedelplan for Sjodalen og Randsverk-/Lemonsjøområdet. De sørvestre
områdene er båndlagt som Jotunheimen nasjonalpark. Områdene Blessumkalvkveen, Stuttgonglia
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og Styggmyra er båndlagt som naturreservat etter naturvernloven, mens et område ved Birisjøen er
båndlagt som landskapsvernområde. Bortsett fra nasjonalparken er størstedelen av området avsatt
som landbruks-, natur- og friluftsområde. LNF l-områder tillater spredt boligbygging. Innenfor
nedbørfeltet gjelder dette et område ved Randsverk. LNF2-områder har forbud mot spredt boligog hyttebygging. Denne kategonen omfatter mesteparten av arealet. I et LNF3-område øst for
Kaivfjellet kan det gis tillatelse til bygging av skitrekk og nedfartsløyper. Flere mindre områder er
enten regulert eller båndlagt for videre planlegging/regulering (hytter, reiseliv, elvesport mv.). Det
er innført lOO-meters byggeforbudsbelte langs Sjoa.
Mesteparten av arealet innenfor Lom kommune omfattes av Jotunheimen nasjonalpark. I kommuneplanen som ble vedtatt i 1995, er det resterende arealet avsatt som LNF-område med forbud mot
spredt utbygging utenom tradisjonell landbruksnænng.
Nord-Fron kommune har godkjent kommuneplan fra 1993. Et skogområde ved Murulonene er
båndlagt til naturvernformål (kjerneområde med administrativ fredning og et forslag til naturreservat i et område omkring dette). Det resterende areal innenfor nedbørfeltet er avsatt som LNFområde, kategori 2.2, hvor det er forbud mot spredt utbygging.
øystre Slidre kommune har godkjent kommuneplan fra 1991. Alt areal innenfor nedbørfeltet er
avsatt som LNF-område, sone l, som er den strengeste av i alt fire kategorier med hensyn til
utbyggingstiltak.

3. BRUKERINTERESSER
3.1. Naturvern
Sjoa ble vernet mot kraftutbygging i 1973, som et resultat av Verneplan for vassdrag I.
Sperstadutvalget avga følgende vurdering (St.prp. nr. 4 (1972-73), s. 56.):

"Hele utvalget mener at Sjoavassdraget har den høyeste verneverdi av alle vassdragene i Jotunheimen. Sjoavassdraget bør derfor i sin helhet unmas fra kraftutbygging.
Hele utvalget, unntatt Wessel, mener at vedtaket om dette bør gjøres varig for vassdraget ned til
Hindsæter. Dette vil også ha den fordel at det blir mulig å fatte endelig vedtak om etablering av
den foreslåtte Jotunheimen nasjonalpark. ... "
Sørvestre del av Sjoas nedbørfelt inngår i Jotunheimen nasjonalpark.
Pr. 1994 er i tillegg følgende områder innenfor nedbørfeltet fredet i medhold av naturvernloven:
Blessumkalvkveen naturreservat (barskog), Stuttgonglia naturreservat (barskog), Bergdølen naturreservat (barskog), Styggmyra naturreservat (myr) og Birisjølia landskapsvernområde. Ved Murulonene er et barskogområde administrativt fredet.

3.2. Kulturminnevern
Det er kjent en rekke fornminner fra Sjoas nedbørfelt, blant annet mange fangstgroper for elg. Det
er imidlertid ikke blitt foretatt systematisk kartlegging av området. Følgelig er det grunn til å anta
at et ytterligere antall fornminner vil bli avdekket i tiden framover.
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I seter- og utmarksområdene finnes mange kulturminner fra nyere tid som er knyttet til jordbruk,
skogbruk. fangst. fiske. kommunikasjon og tunsme.
! HeIdal fmnes et av de best bevarte kulturlandskap; hele landet. Området er preget av gamle
lØmmerhus som står i sitt naturlige miljø. Moderne landskapselement er i stor grad fraværende.
Den gamle arkitekturen har høy kvalitet, og mange hus og gårdsanlegg er fredet. Både bygninger
og kulturlandskap har store kvaliteter. og er enestående i landssammenheng, jfr. blant annet Heidalsprosjektet (J 985) Heldalen er ett av syv områder I Norge som det har vært fokusert på i forbmdelse med Europarådets landsbygd kampanje.

3.3. Friluftsliv
Det utøves en rekke forskjellige friluftslIvsaktIviteter mnenfor Sjoas nedbørfelt. Turgåmg er særlig
attraktivt. og foregår både sommer og vmter i hele nedbørfeltet. Mesteparten av denne aktiviteten
er likevel knyttet til Sjodalsområdet og selve JotunheImen, som er et av landets mest brukte fjellområder. DNT's hytter innenfor nedbørfeltet hadde i 1986 hele 20 946 sommerovernattinger og 6
144 vimerovernattinger. Foreningen opprettholder et omfattende merket sti- og løypenett i Jotunheimen. Det går fast båtrute på Gjende sommerstId.
Sjoa egner seg svært godt til elvesponsaktiviteter. Siden 1985 har elva blitt brukt til rafting. Sjoa
er også en av landets mest populære elver for elvepadling. Anslagsvis 3-5 000 personer bruker
Sjoa til dette formål hvert år. Nedenfor Tjuvspranget har Norges Padleforbund bygd et riksanlegg
for elvepadling. Strekningen fra Ridderspranget til utløpet i Lågen er beskrevet i ulike padlerguider.
Vårskiløping er populært, spesielt med utgangspunkt i riksvei 51 over Valdresflya. Det foregår en
del fjellklatrmg og brevandring i området, og det arrangeres naturstudieturer. Sistnevnte finner
særlig sted i områdene omkring Gjende.
Nedbørfeltet brukes ellers til en del aktiviteter som ikke regnes som friluftsl iv, men hvor naturforholdene spiller en stor rolle; bilturer (sightseeing), bruk av alpinanlegg og ulike idrettsaktiviteter. Idrettsaktivitetene foregår særlig i Heidalen og i området Leirflaten/Randsverk. Ved LemonsJøen, like nord for nedbørfeltet. arrangeres det hundeløp og turlangrenn. I dette omrildet er det
oppkjørt ca. 100 km skiløyper. Lemonsjøen skisenter har et alpinanlegg i østhellinga av Trollhø.
Det er også et mindre skitrekk ved Bessheim.
Camping og rekreasjon er populært, særlig i Sjodalen. De mest brukte områdene ligger vest for
Maurvangen og ved Kråkåhølen. Andre benyttede steder er Hindsæter, Tverrå, Russa, Heimsanden, Postfuru, Grasvika og Mobesstrond.
Nedbørområdet byr på gode muligheter for utøvelse av jakt og fritidsfiske.
I Langmorki statsallmenning, som strekker seg noe utenfor nedbørfeltet, er det ca. 500 hytter, 160
setrer og 155 naust. Hyttene er konsentrert til Sjodalen og Heimfjellet. De fleste setrene brukes
antakelig som hytter. I Sel kommune er de fleste hyttene samlet ved Luseter , ca. 90 i alt. Det
finnes også en del hytter omkring Mæringsdalsvatnet, Holsetrene og Stålane/Kvernbru.
Sjoas nedbørfelt brukes både til dagsutfart, kortvarige overnattingsturer, ferier og til gjennomreise.
Området har betydning som friluftslivsområde for brukere med utgangspunkt både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det ligger lett tilgjengelig via E6 gjennom Gudbrandsdalen, riksvei Sl over Valdresflya og riksvei 15 over StrynetJellet.
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3.4. Jakt
Innenfor nedbørfeltet jaktes det elg, hjort, rådyr og småvilt. I Sel er viltforvaltningen organisert i
Heidal Viltlag. Salg av storviltjakt representerer her om lag kr. 450 000, - pr. år. I Sjodalen forvaltes jakta av Vågå fjellstyre og Statens Skoger. I Langmorki statsallmenning er småviltjakta åpen
for alle. Jaktsesongene 1986/87 og 1987/88 ble det solgt henholdsvis 7 I 5 og 640 småviltkort. I
1992 var det tillatt å felle 43 elg, 6 hjort og 18 rådyr. Samlet avkastning var dette året ca. kr.
450000,-.

3.5. Fiske
Aurefisket i Sjoa er viden kjent, også utenfor lande[~ grenser. Der er først og fremst de øvre delene av vassdraget som er attraktive. I Heidal har fisken mindre størrelse, noe som reduserer kvaliteten på fisket.
Gjendeosen er en særlig god fiskeplass, hvor auren har både gyte- og næringsvandring fra Gjende.
Øvre Sjodalsvatn er også et godt fiskevann. Det er grunt og har stor produksjon av nærings dyr.
Den nordlige delen er oppvekstområde for småfisken. Nedre Sjodalsvatn er et middels næringsrikt
vann, men gir god avkastning.
I 1981-83 ble det årlig solgt ca. 4000 fiskekort i vassdraget. Seinere har tallet gått ned. Den
øverste delen av Sjoa ligger i Langmorki statsallmennlllg, hvor Vågå fjellstyre og Statens Skoger
disponerer fiskeretten. Det selges ca. 3 000 fiskekort pr. år. I 1992 var avkastning i statsallmenningen om lag kr. ISO 000,-. I den nederste delen av Sjoa som ligger i Sel kommune, disponerer
Heidal Jeger- og Fiskerforening fiskeretten. Foreningen har hatt en frivillig fiskekortordning.
I Mæringsdalsvatnet, Muruvatnet og Muvatnet disponeres fiskerettene av ulike grunneierlag og
bygdeallmenninger.
I Sjoa elver kun stangfiske tillatt, og alle har lov til å fiske etter å ha løst fiskekort. Allmennheten
har også lov til å fiske med stang i de fleste vannene i vassdraget, selv om disse er i privat eie.
Unntatt er Russvatnet hvor alt fiske er forbudt. Bygdefolket har lov til å fiske med garn i de fleste
av vannene.
For å gjøre Sjoa mer attraktiv som fiskeelv, har Heidal Jeger- og Fiskerforening satt ut yngel og
fangbar fisk. Gjenfangsten er høy, men tiltaket er lite varig. Vågå fjellstyre bygger et settefiskanlegg i Randsverk. Utsetting av fangbar fisk blir derfor mer aktuelt i framtiden, og Sjoa vil ventelig
få enda større verdi som fiskeelv.

3.6. Vannforsyning og resipientinteresser
I Sel kommune får to kommunale vannverk sitt vann fra grunnvannsreservoar langs Sjoavassdraget. Det er bygd kommunalt renseanlegg ved Heidal (1 000-1 200 p.e.) og Nedre Heidal (500
p.e.). Det finnes ingen store privateide vannforsynings- eller resipientanlegg i Sel som er knyttet til
vassdraget.
I Vågå kommune har en del reiselivsbedrifter private vann- og avløpsanlegg knyttet til Sjoavassdraget. I Lemonsjø-/Randsverkområdet ser kommunen behovet for en felles avløpsløsning på sikt.
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I Lom, Nord-Fron og øystre Slidre kommuner finnes det ingen offentlige vannforsynings- eller
resipientanlegg som er knyttet til vassdraget..

3.7. Primærnæringene
Jord- og skogbruk er viktigste næringsvei i Heidalen. Jordbruket består i hovedsak av husdyrbruk,
og utgjør ca. 160 årsverk. I tillegg kommer service og foredling. Andre områder med jordbruksdrift og fast bosetting er Leirflaten, Randsverk og Murudalen. Det har funnet sted en del nydyrking etter krigen.
Skogsdrift foregår i store deler av de skogdekte områdene. I Heidal ligger avvirkningen på ca.
7000 m' pr. år. I Langmorki statsallmenning avvirkes det årlig ca. 10500 m' tømmer, tilsvarende
23 årsverk.
Det er mange setrer innenfor nedbørfeltet, og en del av dem er fremdeles i drift. I Langmorki
statsallmenning er det 160 setrer og dyrkingsparseIler, hvorav 30 fortsatt er i drift. Det er stor
konsentrasjon av setrer omkring Flatningen-Melingen og i fjellområdet mellom Heidalen og Murudalen.

3.8. Turisme/reiseliv
Det foregår en betydelig turistvirksomhet innenfor Sjoas nedbørfelt. Om lag 250 000 personer
passerer gjennom Sjodalen hvert år, de fleste pr. bil. Det er 15 turistbedrifter innenfor, eller svært
nær, nedbørfeltet, bl.a. ungdomsherberger, campingplasser, pensjonat og fjellstuer. I tillegg har
DNT tre hytter i området; Gjendesheim (129 senger), Gjendebu (84 senger) og Glitterheim (120
senger). Memurubu er privateid turisthytte. I Sjodalen er det fem turistbedrifter (medregnet Gjendesheim) med til sammen ca. 550 senger.
Sjoas nedbørfelt byr på svært store opplevelsesverdier. Jotunheimen, som i dag er nasjonalpark, er
et klassisk område for turisme med sin sterkt oppbrutte topografi med høye fjell, dype daler, breer
og elver med fosser og stryk.
Også Sjodalen har betydelige visuelle kvaliteter, med elva Sjoa som naturlig midtpunkt. Foruten
velkjente attraksjoner som Ridderspranget, har rafting og andre elvesportsaktiviteter knyttet til seg
mange tilskuere i den seinere tid. Kulturlandskapet i Heidalen, med sin vakre og særegne arkitektur, er også et reisemål for mange.
Etablissementene nedover Sjodalen er innrettet på bilturismen (sightseeing). Det er mange tilrettelagte rasteplasser langs veiene, og en omfattende parkering finner sted. Villcamping med campingvogn/bobil er nå regulert ISjodalen.
Sjodalen er nevnt som et satsingsområde i fylkesplan og reiselivsplan for Oppland fylke. Dette
innebærer at Sjodalen sees på som et tyngdepunkt for den framtidige reiselivsutviklingen, bl.a.
pga. strategisk beliggenhet i forhold til Vestlandsfjordene og Lillehammerregionen, som er nasjonale satsingsområder.
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ATNA (002.LZ)
Fylke:
Kommuner:
Objekt nr.:
Nedbørfelt:
Toppunkt:
Utløpspunkt:
Marin grense:
Naturgeografisk
region:

Hedmark, Oppland
Stor-Elvdal, Folldal, Sør-Fron, Dovre, Ringebu, Rendalen, Nord-Fron,
Sel, Alvdal
002/21
1 300 km'
2 178 m o.h.
338 m o.h.
Hele feltet ligger over
33d (Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon, Øvre
Østerdalstypen)
35g (Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Rondane)

1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE
1.1. Beliggenhet
Atnavassdraget er et sidevassdrag til Glommavassdraget og drenerer store deler av området mellom
Rondane/Ringebufjellet og Alvdal Vestfjell. Atna har sine kilder i Verkilsdalsbotn på nordsiden av
Rondane. Vassdraget munner ut i Glomma ved Atnosen 24 km nord for Koppang. Samlet lengde
er 97 km. Halvparten av Rondane nasjonalpark ligger innenfor nedbørfeltet.
Det finnes kun spredt bosetning innenfor nedbørfeltet, vesentlig knyttet til gårder og mindre grender på strekningen fra Atnosen til overgangen mot Folldal. Riksvei 219 går fra Atnosen og langs
sidevassdraget Setninga opp til Enden. Her møter den riksvei 27 som går fra Venabygd til Folldal.
Den såkalte Friisveien går fra Ringebu til Atna. Denne, sammen med riksvei 27 fra Venabygd til
Enden, er vinterstengte. Det finnes en rekke mindre fjell- og skogsbilveier i nedbørfeltet.
Nedbørfeltet har typisk innlandsklima med årsnedbør mellom 450 og 550 mm. Det meste av nedbøren faller i perioden juni-september. Vinteren er som regel snøfattig. Generelt øker nedbøren
med høyden over havet. Dørålen lengst nord i nedbørfeltet ligger i regnskyggen av Rondane og til
dels Dovre og har tydelig lavere nedbør. Regionalt er det derfor en klar klimagradient mot tørrere
forhold i nordvestre deler av nedbørfeltet. Årsmiddeltemperaturen på Sør-Nesset ved Atnsjøen er
O°e.
Atna ble i 1984 valgt ut som ett av fire forsknings- og referansevassdrag på landsbasis i NTNF's
forskningsprogram "Miljøvirkninger av vassdragsutbygging".

1.2. Landskap
øverst i Atnavassdraget renner Verkilsdalsåi i stryk mot nordøst gjennom Dørålen. Elva dreier så
mot sørøst og passerer gjennom den vide Atndalen med Atnsjømyrene før den munner ut i Atnsjøen (701 m o.h.), som er den største innsjøen i vassdraget (5,3 km'). Nedenfor Atnsjøen dreier
elva mer mot øst og renner ca. 40 km gjennom spredt bebygde skogstrakter fram til samløp med
Glomma ved Atnosen.
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Atna tar opp flere store sidevassdrag. Ved Straumbu ovenfor Atnsjøen kommer Store Myldingi inn
fra vest. Dette vassdraget drenerer de østlige deler av Rondane gjennom Langglupdalen, IlImanndalen og Musvalldalen. Ved Trøbrua nedenfor Atnsjøen opptas to store sideelver fra nord: Storgryta og Blankgryta. Disse drenerer myr-o skog- og fjellområder over mot Alvdal. Ved tettstedet
Storbekkrnoen munner Atnas største sidevassdrag, Setnmga, ut. Setninga drenerer fjellpartiene i de
sydlige deler av Rondane. Fjellbygda Sollta ligger syd v endt opp fra Setninga, som her har skåret
seg kraftig ned i terrenget. Fra sør kommer Hira, som drenerer store myrområder fra Åstadalstjernene. området Skjerdingsfjeil og Helaksetra Hira munner ut i Atna et par km oppstrørns utløpet ved Atnosen.
Atna har ingen markerte fall, men lange strekninger går i stryk. Fallet er relativt stort fra Verkilsdalsvatn (I 446 m o.h.) og ned til ca. 800 m O.h. I et parti ved ElgvassJi anastomoserer elva.
Nedenfor Elgvassli avtar fallet kraftig, og elva begynner å meandrere nedover elveslettene mot
Atnsjøen. Nedenfor Atnsjøen går elva i jevnt stryk til samløp med Glomma.
Atndalen er en relativt åpen dal hvor dalbunnen suger fra 360 m O.h. i sørøst til ca. l 200 m O.h.
nordvest Høyeste punkt 1 nedbørfeltet er Rondeslåttet 2 178 m O.h. Av sidedalene er Setningas
dal av størst betydning i landskapet. Atndalen er omgitt av rolige. avrundete fjell. bortsett fra deler
av Rondane som er mer oppskåret
l

De avrundete t]ellformene som preger store deler av nedbørfeltet har tykt morenedekke over lavere
deler, I Rondane setter blokkmark og urer SItt preg pa høyfjellsmassIvene. Her finnes velutviklede
botner, men ingen breer. Langs dalførene. først og fremst i Dørålen og Nordre Atndalen, er det
mektige breelvavsetninger i form av terrasser. hauger, eskere og mer uregelmessige former. I
dalbunnen er det en særdeles godt utviklet elvesiette. Flere av sideelvene har lagt opp store vifter,
Skoggrensa varierer fra 1 000 til 1 150 m O.h. 55 % av arealet i nedbørfeltet befinner seg under
denne grensa. Den nordre delen av Atndalen preges av vidstrakte lavfuruskoger, der bjørk og
bærlyng inngår i fuktige skråninger, Lenger sør, i bratte lier, finnes blandingsskog av furu og
gran, og delvis også ren granskog. Fjellbjørkeskogen varierer i vertikal utstrekning fra 100 til 200
m, og er overveiende av blåbær-/småbregnetypen. I Dørålen danner lav-fjellbjørkeskog store,
sammenhengende arealer, og bjørkeskogen går her opp til ca. 1 000 m O.h. Over skoggrensa
dominerer store, sammenhengende lavheier, som neppe er bedre utviklet noe annet sted i SørNorge. I sør og øst, samt på elvesletten nord for Atnsjøen, finnes større. sammenhengende myrpartier
Det er flere innsjøer i nedbørfeltet, men de fleste er forholdsvis små. Det samlede innsjøarealet
utgjør kun ca. 10 km', eller 0,8 % av nedbørfeltet. Bare 15 sjøer er større enn 100 da. De største
er Atnsjøen, Setningsjøen. Gråsjøen, Finnsjøen og Vulutjernene. Kun Atnsjøen er større enn l
km'. Innen Rondanemassivet ligger flere høytliggende vann.
Det er knyttet store estetiske verdier til landskapet i nedbørfeltet.

1.3. Geologi
Mesteparten av nedbørfeltet ligger på næringsfattig berggrunn tilhørende det sentralnorske sparagmittområdet. Bergartene består hovedsakelig av feltspatførende omdannet sandstein (kvartsitt) med
pressede konglomerater. r nordvest dominerer lys sparagmitt. Denne forvitrer lett ved frostsprengning, men er meget motstandsdyktig mot kjemisk forvitring. r Søndre Atndalen med Setninga og
Hira er det innslag av mørk sparagmitt med fyllitt og til dels kalk, som stedvis gir atskillig mer
næringsrikt jordsmonn.
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øst for Atnsjøen stikker et grunnfjellsvindu med granitt og gabbro opp gjennom det sparagmittiske
skyvedekket. Dette grunnfjellsvinduet dekker storparten av nedbørfeltene til sideelvene Veslegryta,
Storgryta og Blankgryta. Den basiske gangbergarten gabbro finnes vesentlig i området Kvislåtløyet-Geitvola-Storhøa, hvor den stedvis gir et noe bedre jordsmonn.
Sparagmmdekket i Søndre Atndalen med Hira og Setninga, inkludert Vu/ua. er mer vekslende med
hensyn til næringsinnhold. Stedvis framtrer en mørk, fylittisk skifer som er mindre motstandsdyktig og har en noe rikere mineralsammensetning. bLa. noe kalk. Særlig i Setningas dalsider og
langs Vulua og Snødøla gir slik berggrunn et rikt jordsmonn over store arealer. Enkelte steder
finnes utpreget kalkrike bergarter som gir grobunn for en typisk kalkflora.
I de nordvestre delene av feltet er det store avrundete fjellhøyder, til dels med bratte fjellsider som
er bestemt aven markert struktur i berggrunnen. I Rondane er fjellhøyder,e oppskåret av botner,
de tleste med åpning mot nord. Fjellmassivet er gjennomskåret av markerte dalformer som Rondvassdalen, Illmanndalen og Langglupdalen, og er omgitt av skrånende tlyer.
Ved vassdragets sørøstre deler er fjellområdene viddepreget med vide senkninger og lavere t]ellhøyder av samme type som på Ringebufjellet og sørover mot Hedemarken.
Dørålen er en vid, nesten viddepreget dalform med paleisk karakter, der elva går i en opp til 100
m dyp yngre nedskjæring.
Nordre Atndalen med Atnsjøen ligger mellom høye fjell og er kantet av dalhyller, som representerer rester av dalbunnen i en eldre, meget videre dalform. Sideelvene er i ferd med å grave tilpasningsgjel i kanten av den dypeste dalformen.
Fra Atnsjøen til Atnas innløp i Glomma har dalen vid bunn og høye dalsider.
Fjellhøydenes, viddenes og de vide dalenes og senkningenes hovedformer er typiske for store deler
av Norges paleiske overtlate. I denne er den dypeste delen av Nordre Atndalen og Atnsjøen (82 m
dyp) gravd ned ved iserosjon. Elveerosjon har skapt Atnas canyon i Dørålen og sideelvenes canyoner, bl.a. det dype Myldinggjelet.
Ved slutten av istiden lå høyderyggen på isovertlaten sør for Rondane og over Ringebufjellet, like
sør for Atnas nåværende nedbørfelt. Under isavsmeltningstiden gikk store vassdrag gjennom området i nordlige retninger, styrt av den nedsmeltende innlandsisen.
I fjeIl- og dalsidene i Rondane, i Dørålen og i Nordre Atndalen er det store felt med spylerenner,
avspylt berg og gjel. Det løse materialet ble spylt ned under den avsmeltende innlandsisen til dalbunnen der det ble avsatt i store systemer av velutviklede terrasser, eskere og avsetninger med mer
uregelmessige former.
Dørålen har særlig vakre dødisformer, bl.a. den kjente Skranglehaugan, og vidt utbredte terrasser
og sletter formet av elver som kom fra RondvassdaJen og fortsatte gjennom brede passasjer mot
Grimsdalen.
Under de siste delene av isavsmeltingstiden gikk dreneringen til Grimsmoen i Folldalen, før vassdraget tok sitt nåværende løp. Etter istiden har de store iselvavsetningene dannet material kilder for
vassdraget. I Dørålen har elva skåret seg opp til 100 m ned i løsmassene. Flere av sidedalene,
spesielt Store Myldingis dal med Myldingsgjelet, har bidratt med løsmateriale. Sideelvene har lagt
opp store elvevifter i hoveddalens bunn.

28
I Nordre Atndalen er dødisformene i dalbunnen jevnet ut, og elva har dannet en 15 km lang og
opp til 800 m bred elveslette. De øverste 4 km har sletten steinmateriale og forgrenet løp. Etter l
km med lave terrasser, er det 10 km elveslette med meandrerende løp i sand, kantet ileveer.
Inn mot dalsidene er det myr og tjern og spor etter gamle løp som drukner i myra fordi sletten
bygges opp samtidig som deltaet bygges utover l AtnsJøen Elva meandrerer her, og serier av
leveer i stigende høyde l mnersvingene viser forf1ytning av løpet mot yttersvingen, mens det er
bl itt bygget stadig høyere ved avsetningen av matenalet. Sandtunger etter levebrudd finnes fiere
steder på elvesletten.
For det meste er myra mindre enn I m tykk over finkornet elveslettemateriale. Enkelte steder er
imidlertid myrtykkelsen opp til Sm. Dette er hull som ikke har blitt fylt avelvemateriale, fordi
elveløpet er bygget opp uten at elva har beveget seg i sidene.
I elvebunnen er det funnet torv av ca. l meters mektighet som må være gammel elveslettemyr.
C 14-datering har vist at elveløpet har hevet seg ca. 2 m de siste 2 000 år. mens elvesletten er blitt
forlenget utover Atnsjøen.
Deltautviklingen i Atnsjøen er avhengig av erosjonen og transportprosessenes intensitet ovenfor
Atnsjøen. Tilførselen av suspendert matenale er målt til J 500 tonn pr. år. Størstedelen av det
tilførte materialet avsettes i nærheten avelveinnløper. Avsetningene som finnes i sjøen viser hvorledes erosjon og transportprosessene i vassdraget har variert etter siste istid.
Atna nedenfor Atnsjøen og Setninga har forholdsvis stort fall og transport av steinmateriale til
lllnløpet I Glomma.
I høyereliggende deler av Atnas nedbørfelt finnes former dannet ved frostaktivitet; urdannelse,
blokkmark, polygonmark. solifluksjon mv.
Finkornet iselvmateriale er angrepet av vinden, og det finnes mindre felt med sanddyner.
Atnavassdraget inneholder sjeldent klare avsetninger og former fra isavsmeltningstiden og egner
seg utmerket som typeområde for Østlandets nordlige dal- og fjellstrøk. Atnas elveslette og delta i
Atnsjøen er usedvanlig i sin klarhet og utforming. Samtidig som denne delen av feltet er et viktig
naturdokument, viser det også med klarlJet prosessene i nåtiden.
Avsetningene langs dalbunnen i Nordre Atndalen er til dels meget sårbare.

1.4. Hydrologi
Store deler av Atnas nedbørfelt er snaufjell uten vegetasjon. Vassdraget er fattig på innsjøer, og
bare Atnsjøen har noen særlig størrelse. Nedbørfeltets naturlige selvregulering blir dertor lav og
flomtoppene krappe.
Atnavassdragets hydrologiske regime er typisk for de høyereliggende strøk av Østlandet. De største flommene inntreffer om våren som en ren snøsmelteflom, eller en kombinasjon av snøsmelting
og nedbør. Vårflommene kulminerer som oftest i mai eller i begynnelsen av juni. Utover sommeren og høsten forekommer rene regnflommer, enten som følge av frontnedbør eller konvektiv
nedbør. Den sesongmessige fordelingen av avløpet viser de største middelverdiene i juni, mens
lavvannsperioden inntreffer i mars-april. Middelvannføring i vassdraget er 28,5 m'/s.
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Atna er sterkt eksponert for isganger på hele strekningen fra AtnsJøen til samløp med Glomma,
spesielt i isleggings- og isløsningstiden.
Atnsjøen er en typisk oligotrof fjordsjø som er forholdsvis dyp og nokså upåvirket av menneskelige inngrep. Ellers på Østlandet er slike innsjøer ofte regulert. Atnsjøen har en betydelig oppvarmende effekt på elva nedenfor sjøen, både sommerstid og vinterstid. Ovenfor Atnsjøen overskrider
vanntemperaturen bare unntaksvis lOoC i juli-august. Stort grunnvannstilsig ser ut til å holde temperaturen lav om sommeren og påvirker lokalt også isforholdene. Nedenfor Atnsjøen blir elva flere
grader varmere på ettersommeren. I Atnsjøen blir det sjeldent utviklet noe markert sprangsjikt.
Innsjøen er derfor termisk ustabil.
Det meste av nedbørfeltet ligger på næringsfattig berggrunn som er meget motstandsdyktig mot
kjemisk forvitring. Jordvann, elvevann og innsjøer/tjern inneholder derfor bare svært små mengder
med oppløste næringssalter, og må betegnes som næringsfattige. Den ensartede berggrunnen gir
små variasjoner i vannkvalitet
Vassdraget er svakt surt, pH 5,8-6,9, med laveste verdier I øvre del. I løpet av de siste 40 årene
har det funnet sted en betydelig pH-senkning. Lednmgsevnen er svært lav, 5-13 Slem. Vannets
bufferevne er også lav; sulfat er dominerende anion og kalsium og natrium dominerende kationer.
Ioneinnholdet av de fleste stoffer er mindre enn l mg/I, sulfat 1-3 mg!l. Atnsjøen viser samme
vannkvalitet.
Tjernene på Atnsjømyrene er svært grunne, ofte bare 2-3 m, og det dannes ingen permanent temperatursjiktning i sommermånedene. Vannkjemisk viser de stor likhet med elvevannet, men er noe
surere og til dels sterkt brunfarget av humusswffer. De andre undersøkte lokalitetene har bare svak
humuspåvirkning.
Atnas løp er delvis forbygd i nedre deler og langs de skiftende elveløpene nord for Atnsjømyrene,
men er ellers svært lite påvirket av større tekniske inngrep.

l.S. Vegetasjon
Samtlige vegetasjonssoner fra lavland til fjell har et kontmentalt preg. Øvre barskogssone og lavalpin sone dekker størst areal. Lavproduktive og artsfattige plantesamfunn dominerer sterkt, især
på den lyse, tungt forvitrende sparagmitten som er enerådende i nordlige deler av nedbørfeltet. I
sør, spesielt innenfor Setningas og Hiras felt, er det vanligere med innslag av produktive vegetasjonstyper på kalkrik grunn. Også i området Kvislåfløyet-Geitvola-Storhøa, hvor den basiske gangbergarten gabbro opptrer, er det stedvis et godt jordsmonn for fjellvegetasjon.
De lavestliggende delene av nedbørfeltet nær Glomma Iigger i overgangen mellom den sørboreale
og den mellomboreale vegetasjonsregion. Den sørboreale regionen kjennetegnes ved forekomst av
edle lauvtrær på steder med gunstig lokalklima og jordsmonn. Det aller meste av barskogsbeltet i
Atnas nedbørfelt faller innenfor den mellomboreale region. Denne strekker seg opp langs Atnas og
Setningas dalføre til omtrent Solvang i Nordre Atndalen. Med økende høyde over havet kommer
den nordboreale region inn, som igjen avløses av den lavalpine region. De høyestliggende fjellområdene inngår i mellom- og høyalpin region. Den årlige vekstsesongen er kortere enn 160 døgn i
hele nedbørfeltet.
Lav- og lyngrik furuskog opptrer i hele barskogsområdet. I lavereliggende strøk langs Atndalen
dominerer bærlyng-barblandingsskog. Blåbærgranskog, stedvis med frodige høgstaudedråg, overtar
i bratte lisider, f.eks. Sollia. Småbregnegranskog opptrer spredt i baklier, mens lågurtgranskog er
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ytterst sjelden. Nordre Atndalen karakteriseres av vidstrakte lavfuruskoger, der bjørk og bærlyng
inngår j fuktIge skråninger.
fjellbJørkeskogen er overveIende av blåbær-småbregnetypen, men lav-fjellbjørkeskog danner store,
sammenhengende arealer på avsetningene I Dørålen. Høgstaudebjørkeskog forekommer stedvIs
vanlig I Setningas og Hiras felt samt omkring setrene i Storgrytdalen.
furumyrskog og blåbærsumpskog finnes spredt, men dekker ubetydelige arealer. Langs elvene,
spesielt Atna, forekommer imidlertid et par tlomvannspåvirkede skogtyper. r Vidjedalen i Dørålen
er det velutviklet grønnvierskog på ustabile steinøyrer i elveløpet. På Atnsjømyrene opptrer tlomvannspåvirket bjørkeskog, og mellom Setningas utløp og Glomma er det tlere bestand med gråorheggeskog. Elvekantvegetasjonen er for det meste sparsom og artsfattig, med lite tydelige vertikale
sonasJoner .
Større myrer er knyttet til øvre barskogsone, bjørkebeltet og den iavestliggende del av snaufjellet.
Innenfor nasjonalparken spiller myrene en helt ubetydelig rolle. De største sammenhengende myrområdene finnes i sør og øst, samt på elvesletten nord for Atnsjøen. Både bakkemyr, tlatmyr og
strengmyr er registrert. AtnsJømyrene er et meget godt eksempel på flomvannspåvirket tlatmyr.
Nedbørsmyr (rismyr) dekker deler av bakkemyrkompleksene, og ellers er alt fra fattig til ekstremrik myrvegetasjon representert. Rik- og ekstremrikmyrene er konsentrert til områder med mørk
sparagmitt
De sammenhengende, gulhvite lavheiene over skoggrensa er neppe bedre utviklet noe annet sted i
Sør-Norge. KVltrullrisheler dekker størst areal, men avløses av mer vindherdige lavsamfunn på
rabbene. Blåbær-blålynghei, einer-dvergbjørkkratt og finnskjegg-stivstarrhei opptrer regelmessig i
forsenkninger. Bortsett fra vierkratt med høgstauder, opptrer engsamfunn svært sjelden, og ekte
snøleier dekker et svært beskjedent areal. Mellomalpm sone er ofte smal, men karakteriseres av
brødlav-rabbesivheier. I Rondane går lavalpine heier til dels direkte over i høyalpin blokkmark.
Vannvegetasjonen er fattig. Atnas strender ovenfor Atnsjøen kan beskrives som en enhet, mens
Grimsas strender til sammenligning må uttrykkes i fem enheter.
Til sammen 424 arter av karplanter er registrert i Atnas nedbørfelt. Nordre Atndalen har spesielt
lav diversitet, mens noen få "oaser" i sør har høy artsrikdom. Det samlede artsantallet er en god
del høyere enn i nabovassdragene Grimsa (385) og Imsa/Trya (371). Atnas nedbørfelt er imidlertid
over dobbelt så stort som de to øvrige, og Grimsas felt omfatter svært sparsomt med lavlandsområder.
En tredjedel avartene er fjellplanter, hvorav bare fire hører til de egentlig bisentriske. Gullmyrklegg er, som eneste unisentriske art, bare registrert innerst i Dørålen. Ingen av de andre vassdragene som ble midlertidig vernet i Sør-Norge fram til 1985 har tlere østlige arter. I tillegg til 45
lavlandsplanter kan et titall av fjellplantene regnes som østlige. Bare ni sørlige arter er representert, mens kystplanter naturlig nok mangler..
Mange avartene er sjeldne i regional sammenheng, men bare fire arter kan trekkes fram som
sjeldne på landsbasis; kalktelg, handmarinøkkel, huldreblom og marisko. Samtlige er østlige.
Marisko har et av landets mest livskraftige bestand i Atndalen.
Noen avvikende områder peker seg ut som botanisk interessante. Partier med rik fjellvegetasjon
finnes bl.a. ved Løyftet og Slettløyftet i Verkilsdalsbotn, området Snødøla-Ramshøgda mot Ringebufjellet og "Dryasklumpen" på Skjæringfjell. Helakmyrene er fredet som naturreservat, mens
Atnsjømyrene er midlertidig fredet som naturreservat. Bersvenmyra og Hesjemarka inngår begge i
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myrreservatplanen for Hedmark, som ennå ikke er sluttbehandlet- Av floristisk rike lokal iteter
under skoggrensa må nevnes de trange bekkedalene i Sollia og nke barskogsamfunn på kalk i
Søndre Atndalen.
I første rekke peker Atna seg ut som typevassdrag for store deler av Østerdalen og fjellområdene
over mot Gudbrandsdalen. Her har en representert alle høydedrag fra alpint høyfjell til lavereliggende barskog med flomvannsbetinget gråorskog foran utløpet i Glomma. Nordre Atndalen har
dessuten gjennom sitt uberørte preg høy verdi som botanisk referanseområde. Fjellvegetasjonen i
Rondane, så vel som et høytliggende skogparti i sør (Hirkjølen forsøksområde) har tidligere vært
gjenstand for grunnleggende vegetasjonsstudier.

1.6. Dyreliv
Nedbørfeltet er et allsidig og rikt viltområde. Totalt 29 pattedyrarter er påvist, hvorav spesielt
rovdyr (12 arter) og klauvdyr (5 arter) er godt representert. Samtlige fire hjortedyrarter har tilhold
i området, men bare villrein og elg opptrer i bestander av betydning. Mange viktige trekkveier for
begge disse artene finnes innenfor nedbørfeltet, og mellom nedbørfeltet og nærliggende områder.
Viktige vinterområder for elg finnes i lavere deler. Tre villreinområder berører nedbørfeltet til
Atna; Søl nkl etten , Rondane Nord og Rondane Sør. Alle stammene har kalvingsområder innenfor
nedbørfei tet.
Enkeltindivider av moskusfe tilhørende bestanden på Dovrefjell påtreffes fra tid til annen innenfor
nedbørfeltet.
Streifdyr av bjørn forekommer tilfeldig, mens jerv og gaupe opptrer i faste bestander. Oter finnes
sannsynligvis fast i vassdraget, etter at det har vært registrert en økning i bestanden. Atnavassdraget er dermed et av de få vassdrag på Østlandet som har oterbestand i dag.
Til sammen 145 fuglearter er registrert i området, noe som må sies å være et høyt tall tatt i betraktning at hele nedbørfeltet ligger høyere enn 300 m O.h. Under feltarbeidet i 1978-79 ble 110
arter påvist, hvorav 90 % antas å hekke. Arter med høyboreal dyregeografisk opprinnelse dominerer.
Nesten alle arter som hører hjemme i fjellet i denne delen av landet, er registrert i nedbørfeltet.
Artsmangfoldet er middels stort, mens tetthetene er noe høyere enn hva som er vanlig i landsdelen.
Særlig høye er artstallene for grupper som ender, rovfugler, ugler, spetter og meiser.
Nedbørfeltet har gode bestander av hønsefugl artene lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl. Jerpe
finnes i en I iten bestand.
Rovfugl- og uglefaunaen er meget godt representert i området, med henholdsvis 11 og 8 arter. De
fleste artene er knyttet til barskogsonen. Også en rekke sjeldne arter synes å ha levedyktige bestander i området.
Nedbørfeltet har mange kvaliteter for andefugler og vadefugler, særlig som hekkeområde. Mange
større myrer og småvann fra barskogen opp til snaufjellet gir området et allsidig preg for våtmarksfugler. Våtmarksfuglefaunaen består av hele 25 hekkende, eller sannsynlig hekkende, arter.
Både ender og vadefugler er godt representert; henholdsvis 4 og 7 arter er jevnt utbredt i nedbørfeltet. Enkelte mer krevende arter mangler. Noen arter var uventet fåtallige under feltarbeidet i
1978-79.
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AtnsJømyrene er det største våtmarksområdet j nedbørfeltet. I 1978 ble hekkebestanden av 8 vadefugl arter beregnet til minimum 14, maksimum 54, par. Tilsvarende for 6 andearter var 22 og 38
par. I forhold til observasjoner i 1966-67 synes bestandene av begge artsgrupper å ha avtatt.
Fuglefaunaen i granskog har de vanlige dominerende artene og middels til lave tettheter. Enkelte
grupper, som spetter og meiser, er godt representerte. Ellers vanlige barskogarter som flaggspett,
nøtteskrike og trekryper er her påfallende fåtallige Hogstflatene viser et normalt artsbildeo
Lyngfuruskog oppviser middels tettheter, mens lavfuruskog nord I området er av stor interesse
fordi den rommer en ekstremt fattig og spesiell fuglefauna, faktisk noen av de laveste tettheter som
er regIstrert for fuglesamfunn i Fennoskandia
Bjørkebeltet har tettheter noe under det man ellers kjenner til for samme <;kogtype. En meget høy
andel avartene en kan forvente å påtreffe I bjørkebeltet i denne regionen er registrert.
Formen de nedre deler av nedbørfeltet, som er viktige for skogsfugl og elg, peker følgende viltområder seg ut som særlig verdifulle; Atnsjømyrene, Skjellåsmyrene, Storgrytdalen/B1ankgrytdalen
med Grytvola, områdene ved Helakmyrene og Brettingdalen i Hirkjølen.
Atnas nedbørfelt har kvaliteter som gjør det godt egnet som viltbiologisk typeområde for denne del
av Østlandet. Nedbørfeltet dekker mange høydegradienter og vegetasjonstyper , noe som fører til et
allsidig dyreliv. De store og rike myrområdene er viktige for en rekke fuglearter som er knyttet til
vann og våtmarker. Området er lite berørt av større naturinngrep. Nedbørfeltet er svært godt egnet
som referanseområde for vilt.
Ferskvannsfaunaen i vassdraget er preget av den næringsfattige berggrunnen med ekstremt lave
verdier for elektrolyttisk ledningsevne. Det foreligger målinger fra 15 elvestasjoner og 11 innsjøer/tjern, de fleste beliggende ovenfor Atnsjøen.
Selv om vannkvaliteten i vassdraget er forholdsvis ensartet, viser faunaen fine gradienter fra boreale til alpine områder. Artstetthet og mangfold er stor, og innen området er det påvist arter som
ellers er lite kjent i landet.
Det er i alt registret 43 arter småkreps, 29 arter vannlopper og 14 arter hoppekreps. Av disse har
Alona rustica, Megacyclops viridis og Diacyclops bicuspldatus en lite kjent, eller sparsom, utbredelse i Sør-Norge. Cyclops abyssorum er vanlig i tjernene, og dette er uvanlig i slike lokaliteter.
Faunaen ellers er typisk for høyereliggende humuspåvirket vann.
Planktonsamfunnene viser store variasjoner fra tjern til tjern. I alt 13 arter krepsdyr er påvist i de
fri vannmasser. Artsantallet varierte fra 5 til 12, gjennomsnittlig 7,6, hvilket må karakteriseres
som relativt høyt. Individtettheten varierte fra 5 600 til 191 000 pr. m'.
[ strandsonen i høyereliggende vann er 16 dyregrupper påvist. Døgnfluer og biller var mest tallrike
grupper. Faunaen i Atnsjøens strandsone er dominert av fåbørstemark, fjærmygg, vårfluer og dels
døgnfluer. Bunndyrmengdene i strandsonen er middels høye, varierende fra under 750 til 1 130 pr.
prøve. Tettheten er størst i august.
Bunndyrfaunaen på bløtbunn i tjernene er dominert av fjærmygg, og antallet varierte fra 3 500 til
8 000 individer pr. m', noe som antyder store bunndyrsmengder. I strandsonen er vårfluer, biller
og buksvømmere vanlige grupper. I tillegg forekommer de fleste dyregrupper som er vanlige i
humustjern .
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I elvas øvre del er faunaen dommert av fjærmygg som utgjør over 50 % av individene, mens
stemfluer og knott er nest vanligste grupper. De nedre deler domineres av døgnfluer, og vårfluer
utgjør her en større del enn i de øvre partier. Vassdraget viser store faunaforskjeller, fra svært
fattig (både i tetthet og mangfold) i de meandrerende partiene med fin sandbunn på Atnamyrene,
til rik (stor tetthet og stort mangfold) i nedre deler Bunndyrmengdene varierte fra 500 til 5 000
individer pr. prøve.
Totalt er det påvist 16 arter steinfluer og Il arter døgnfluer i vassdraget. I områdene ovenfor
Atnsjøen er det registrert 31 arter vannkalv , med flest arter og størst tetthet I sure, vegetasjonsrike
lokaliteter. Vannkalvfaunaen består av 4 faunaelememgrupper, hvor arktiske, boreale og palearktiske arter hver utgjør ca. 30 % og hoiearktiske arter 10 %.
Ferskvannsbiologisk skiller vassdraget seg klart fra nabovassdraget Grimsa og i mange henseender
også fra Jora og Driva. Atna synes på mange måter å fange opp variasjonen innen Imsa/Trya og
trolig også i andre vassdrag i Nord-0sterdal. Atnavassdraget er godt egnet som referanse- og
typevassdrag.
I Atnavassdraget opptrer følgende fiskeslag; aure, røye, harr og steinulke. Aure har en vid utbredelse i nedbørfeltet. Røye forekommer i Atnsjøen, Setningsjøen, Vulutjørnene og i et vann nord
for Vollom . Harr finnes kun i elva nedstrøms Atnsjøen, mens steinulke er knyttet til Atnsjøen.
Aurebestanden i AtnsJøen er tett og kvaliteten er ikke så god som en kunne forvente. En stamme
av storvokst aure er predator på røye og steinulke I innsjøen. Denne auren oppnår en vekt på flere
kg og er av god kvalitet.
Røya er av svært bra kvalitet. Den blir 300-400 g og har ingen tegn på overbefolkning. Røye
gyter langs land i selve Atnsjøen på dyp fra 2 til 20 m, over grov stein og grusbunn. Aure gyter i
innløpselva og flere mindre tilløpsbekker, og trolig også i selve innsjøen.
For fiske peker Atna seg ut som det mest verneverdige av vassdragene i 0stlandsregionen. Vassdraget er i høy grad representativt for høyereliggende vassdrag i denne del av Hedmark fylke. Det
har en meget stor verdi som referanseområde på grunn av undersøkelser som strekker seg langt
tilbake i tid.

2. EKSISTERENDE OG PLANLAGTE INNGREP
2.1. Tekniske inngrep
Det er ikke foretatt større tekniske inngrep i vassdraget. Elva er forbygd på enkelte strekninger
langs veien ovenfor Atnsjøen samt i deler av nedre partier. Atnsjøen har vært noe regulert i forbindelse med tømmerfløting. En del riksveier, lokalveier og skogsbilveier gjennomløper nedbørfeltet, spesielt i lavereliggende områder. Hogstflater setter sitt preg på Søndre Atndalen. Den faste
bosetningen omfattet kun 460 personer i 1974. Ovenfor Atnsjøen ligger 25 gårdsbruk, nedenfor 45
og langs Setninga 20. Det finnes noen turisthytter, hoteller og campingplasser i området, foruten
ca. 700 private hytter. Hyttene ligger enten i tilknytning til gamle setergrend er eller i nye felt. Et
større hyttefelt befinner seg på østsiden av Atnsjøen. Samlet må Atnavassdraget vurderes som
svært lite påvirket av større tekniske inngrep, spesielt de øvre deler.
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2.2. Plansituasjon
Atnas nedbørfelt berører til sammen ni kommuner i Hedmark og Oppland fylker.
Størstedelen av nedbørfeltet ligger i Stor-Elvdal kommune, Hedmark. I godkjent kommuneplan fra
1992 er følgende områder båndlagt til naturvernformål ; Rondane nasjonalpark, Atnoset (naturreservat), Atnsjømyrene (midlertidig fredet som naturreservat), Hesjemarka og Bersvenmyra (foreslåtte
naturreservat) samt Setningsjøen (administrativt fredet skogområde) . De øvrige arealene innenfor
kommunen er i sin helhet avmerket som landbruks- , natur- og friluftsområde (LNF), uten noen
spesiell form for soneinndeling. Det er utarbeidet forslag til kommunedelplan for østre deler av
Atnsjøområdet, som skal være grunnlag for hytte-/boligutbygging mv. Kommunen fører en generelt streng praksis m.h.t. hyttebygging . Det er utarbeidet fylkesdelplan for Rondane for å ivareta
villreininteressene i området sør og øst for nasjonalparken (planen er ikke juridisk bindende).
Tilsvarende plan er også under forberedelse for Alvdal Vestfjell.
Folldal kommune har godkjent kommuneplan fra 1992. Foruten to båndlagte områder, Rondane
nasjonalpark og Myldingi naturreservat, er arealene innenfor nedbørfeltet avsatt som LNF-område.
I dalsidene opp fra Atna er det forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. I en sone
som følger dalbunnen langs Atna og riksvei 27, er byggerestriksjonene mindre strenge.
Mesteparten av arealet innenfor Dovre kommune omfattes av Rondane nasjonalpark. I godkjent
kommuneplan fra 1992 er det resterende arealet avsatt som LNF -område, sone l, hvor det er
forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse.
Rendalen kommune har godkjent kommuneplan fra 1992. Alt areal innenfor nedbørfeltet er avsatt
som LNF-område med særlige naturforvaltnings- og friluftsinteresser .
Alvdal kommune har godkjent kommuneplan fra 1987, som ble revidert i 1991. Alt areal innenfor
nedbørfeltet er avsatt som LNF-område med spesielle naturvern-, frilufts- eller kulturverninteresser.
I Sel og Nord-Fron kommuner er alt areal innenfor nedbørfeltet båndlagt som Rondane nasjonalpark.
Alt areal i Sør-Fron kommune som faller innenfor nedbørfeltet er båndlagt til naturvernformål;
Rondane nasjonalpark, Myldingi (naturreservat), Atnasjømyrene (midlertidig fredet som naturreservat) og Vassbulia (foreslått nasjonalparkutvidelse).
Ringebu kommune har godkjent kommuneplan fra 1993. Mesteparten av arealet som tilhører Atnas
nedbørfelt er avsatt som LNF-område. LNFI er den strengeste av i alt fire LNF-kategorier i kommunen . Avgrensningen av denne sonen tilsvarer det areal som i fylkesdelplan for Rondane Sør er
avsatt for å bevare villreinen og dens leveområder. Innenfor dette området er det forbud mot ny
spredt bebyggelse og ny hyttebebyggelse. LNF2 omfatter områder med kulturhistoriske/landskapsmessige kvaliteter av nasjonal verdi. I tillegg er et lite område avsatt for råstoffutvinning (sand og
grus), mens Helakmyrene er båndlagt som naturreservat.
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3. BRUKERINTERESSER
3.1. Naturvern
Atna ble vernet mot kraftutbyggmg i J 986, som er resultat av Verneplan for vassdrag III Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag uttaler følgende (NOU 1983: 41, <;, 68-69)

"Det er dokumentert meget store verneinterener i områder, som er nært tilknyttet Rondane nasjonalpark. For forskning innen geofagene har de øvre deler av området mternasjonalt ry. Også
sterke botaniske og ornitologiske interesser er knyttet ril nedbørfelTet. Det ligger både vitenskapelige og opplevelsesmessige verdier i det store mangfoldet av kulturminner i området. Nærheten til
nasjonalparken bidrar til å gjøre felter spesielT verdifullt for friluftslivet, og brukes mye av såvel
alminnelige fotturisTer, som av jegere og sporrsfiskere. Vassdraget vi! være et verdifullT Typevassdrag for sin region, og er god! egnet som referansevassdrag. "
Pr. 1994 er følgende områder innenfor nedbørfeltet fredet i medhold av naturvernloven: Rondane
nasJonalpark, Atnoset naturreservat (kvartærgeologi), Myldingi naturreservat (kvartærgeologi),
Helakmyrene naturreservat (myr) og AtnsJømyrene naturreservat (midlertidig fredet myr). I tillegg
er Hesjemarka og Bersvenmyra foreslått fredet som naturreservat (myr), mens et skogområde ved
Setningsjøen er administrativt fredet.
Det foreligger forslag om utvidelse av Rondane nasjonalpark mot henholdsvis nord, sør, øst og
vest, der hensikten er å sikre flere landskapselememer som vil berike nasjonalparken (NOU
1986: 13). Som alternativ til nasjonalpark kan landskapsvernområde være en aktuell verneform.
Atna grenser til f0:gende vernede vassdrag: [ nord Grimsa (002/24, VP 2), i øst Tegninga
(002/22, VP 4) og Veslesølna (002/23, VP 2) og i vest Frya (002/6, VP 2).

3.2. Kulturminnevern
Det er registrert ca. l 230 faste kulturminner fenkeltminner) i vassdraget.
Minst halvparten av de registrerte kulturminnene i Arna er trolig eldre enn ca. år 1680. Av disse
er den overveiende delen minner knyttet til fangst av villrem og elg,
Den eldste bruken av området er representert av de 6 steinalderboplassene som er registrert, samt
tidligere funn av løse fornminner. Disse er særlig knyttet til Atnsjøen og enkelte steder i nedre
Atndalen. Ved sørenden av Atnsjøen ligger to steinalderboplasser som trolig går tilbake til 4-5 000
f.Kr. De kan bidra til å belyse en lite kjent periode i disse deler av landet. På en av boplassene
ved Brenn er det i tillegg funnet deler aven flintøks fra yngre steinalder. Fra denne perioden, og
fra bronsealder, er det også gjort funn ved Storbekkrnoen, Tryli og Atnaoset.
Det er et viktig kulturhistorisk problem å få avklart om noen av disse funnene har sammenheng
med en tidlig og svært sporadisk jordbruksvirksomhet i området, eller om det bare har vært jegergrupper som har etterlatt seg disse sporene. For å kunne avklare dette, er det nødvendig å foreta
pollenanalyser nær funnstedene,
De eneste boplassminner ellers i vassdraget som kan karakteriseres som fornminner, er en hule og
et par hustufter.
Gravrøysene og gravhaugene i områdene, ca. 35 i alt, skriver seg fra jernalderen. Alle, unntatt to,
ligger innenfor Rondane nasjonalpark. I Vuludalen er det to gravfelt med til sammen ca. 30 grav-
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minner. Fire av dem er inntil 1981 undersøkt, og her er gjort funn som skriver seg fra yngre
jernalder (merovikingtid! vikingtid). Det er meget gode husdyrbeiter i Vuludalen, samtidig som
reinstrekk passerer dalen. En nesten sammenhengende rekke av fangstgraver for villrein, i alt 135,
følger dalen nedover. Vuiudalen er et meget viktig område som vil bl i gjort til gjenstand for videre
arkeologiske undersøkelser. Det er sann-synlig at det her, ca. l 000 m o.h., har vært fast bosetning i yngre jernalder, og at denne bosetningen har hatt sitt økonomiske grunnlag i en kombinasjon
av husdyrhold og reinsjakt Dette siste vil bli undersøkt ved hjelp av pollenanalyser. Kulturminnene i Vuludalen må sies å ha nasjonal betydning, i det en her muligens har spor etter noe av den
høyestliggende faste bosetningen i yngre Jernalder som vi kjenner til nå. De mer spredtliggende
gravrøysene i Atna er det vanskeligere å tolke entydig.
TallmeSSig er det som nevnt fangstminner knyttet til villrein- og eJgfangst som dommerer. De to
massefangstanleggene for villrein, i Verkllsdalsbotn og i Gravskardet, er en sjelden type fangstminner som må tillegges stor betydning J landssammenheng. Begge består aven stor stemmurt
innhegning med ledegjerder inn mot denne og bogastiller I nærheten. Trolig skriver anleggene seg
fra Vikingtid og tidlig middelalder, og vitner om en spesiell form for organisert villreinfangst i stor
målestokk. Dyregraver beregnet på fangst av villrein enkeltvis, består i Atna av to hovedtyper; de
gravde gropene (ca. 220 stk.) og de steinmurte gravene (ca. 80 stk.). Bogastiller er også knyttet til
reinsjakten. Dyregravene finnes enkeltvis, i grupper på 2-4 og i store systemer (rekker). En tilsvarende variert gruppering har fangstgropene for elg (ca. 250 stk.). Sett under ett har dyregravene i
Atna trolig vært i bruk fra en gang i jernalder og fram til ca. 1680. Flere av dem er CI4-datert,
ett system er omtalt i skriftlig kildemateriale. En undersøkelse av fangstgroper for elg ved Ledsageren, i den sørlige delen av vassdraget, viser hvilke store muligheter som ligger l framtidige
undersøkelser av dyregraver. Her er det utgravd bevarte tømmerkonstruksjoner i bunnen av gropene, og det er gjort funn av Jernspisser og spyd som har stått på staker nede i gropene. Den store
variasjonen av dyregravformer , og bel iggenheten av disse, gjør Atna til et meget godt egnet område for framtidige undersøkelser, selv om slike minner også finnes i stort antall i områder utenfor
dette vassdraget.
Det er foreløpig uklart om noen av de 18 jernutvinningsplassene i Atna er eldre enn ca. 1680.
Formen og bevaringstilstanden på anleggene tyder imIdlertid på at de i hovedsak skal knyttes til
den yngre bosetningen l vassdraget, til 1700- og 1800-tallet.
Følgende hus og anlegg fra nyere tid (etter ca. 1680) er fredet, samtlige beliggende I Stor-Elvdal:
(1) Atnosen: Hele anlegget, (2) Storbekkmoen: Loftstue fra 1754 og (3) Solligården: To våningshus fra 1700- og 1800-tallet. Dessuten er klrken fra 1739 underlagt spesielt vern.
Kulturminnene knyttet til fiske har tradisjoner fra før den faste bosetningen i området i nyere tid.
De fleste fiskebuer, garnhus og naust som er registrert, bl.a. ved Fagervoll, Atnsjøen, Enden og
Setningsjøen, har alltid tilhørt bønder i Fron og Ringebu i Gudbrandsdalen, som har fisket heL En
eller to av fiskebuene ved Enden skriver seg fra 1600-tallet og er trolig de eldste bevarte trebygningene i Atna. Flesteparten av steinbuene og en del av tuftene som er registrert, skal trolig også
knyttes til brukere fra Gudbrandsdalen, som drev fiske og jakt i fjellområdene i og rundt Rondane.
Atndalens nyere bosetningshistorie kan føres tilbake til ] 683. Da begynte nydyrkingsarbeidet i
Soll ia, mens bosetningen i øvre Atndalen kan føres tilbake til midten av 1700-tallet. Bosetningen
var knyttet til jordbruket, men utnyttingen av utmarksressursene var den viktigste årsaken til den
faste bosetningen. Produkter fra utmarka ble bl.a. solgt og byttet med korn (og mel) som det var
dårl ig grunnlag for å dyrke selv.
Jernutvinningsplassene, flesteparten som nevnt fra 1700- og 1800-tallet, er en viktig type kulturminner i Atna. De representerer den yngste fasen av jernutvinning fra myrmalm i Norge, og noen
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av anleggene er meget godt bevart, med både blesterovn, slagghaug og kullmilegroper. JernutvinnlOgsplassene er utbredt i midtre og nedre delen av vassdraget og er særlig knyttet til seterområder .
Kullmiler aven spesIell type kan settes l forbIndelse med trekullbrenning og salg av trekull til smeltehytta ved Foldals Verk i øvre Folldal i tidsrommet t774-1850. Opprettelsen a\ Foldals Verk i
1746 var den direkte foranledningen til den faste bosetningen i Nordre Atndalen, som lå Innenfor
verkets circumferens.
En annen gruppe kulturminner er tjæremilebånnene. De har tradisjoner fram til vår tid. Tjærebren-

ningen hadde sin siste store oppblomstring i mellomkrigstiden. Fra den tiden er bevart både tradisjonelle tjæremilebånner i tre eller stein og mer moderne tjærebrenningsovner. Mens bearbeidete
og lett transportable skogsprodukter som tjære og trekull var særl ig viktig for øvre og midtre del
av vassdraget, spilte salg av tømmer stor rolle for den nedre delen. Dette belyses av tømmerkoiene
(\jørbuer og ovnkoier) og minner fra fløting og sagbruk.
Gårdenes beliggenhet avspeiler det økologiske grunnlaget for at de ble ryddet. På den ene siden
har de tatt hensyn til de nevnte utmarksnæringene, på den annen sIde prøvde en å flnne fram til
steder hvor det var mulig å dyrke korn, noe som var vanskelig i en fjellbygd. Folk kan ennå påvise hvor de eldste kornåkrene lå.
Noe av det som særpreger bebyggelsen på gårdene og setrene, er det alderdommelige og enhetlige
preget. Flere bygninger på gård og seter skal være identisk med de første som ble satt opp da disse
ble ryddet, og en meget stor del av bygningene kan som typer føres tilbake til denne tiden. Dette
gjelder særlig innhusene. Årsaken må først og fremst ligge i økonomiske torhold. Gårdene er jevnt
over små og har liten skog. Det har derfor vært mIndre grunnlag for økonomisk ekspansjon enn i
de rikere bygdene i Østerdalen. Lafteteknikken dominerer både i innhus og uthus helt fram til
annen verdenskrig. De vanligste innhusene på en gård er vinterstue, sommerstue, eldhus og stabbur eller loft. Skikken med å flytte mellom vinter- og sommerstue er karakteristisk for Østerdalen.
På mange av de registrerte gårdene er fortsatt begge stuene bevart. Det samme mønsteret går igjen
på en del av de få tidligere husmanns-plassene som er registrert. De er som gårdsbruk i miniatyr.
Østerdalen er det distriktet i Sør-Norge som fortsatte lengst med å bygge enetasjers stuer som var
åpne til røstet. De stuerommene som har eldst preg, har en forseggjort veggfast innredning, ofte
utstyrt med dekorativ maling. Hittil er det de største og eldste av disse husene som bygningshistorikerne har vist størst oppmerksomhet. Men i Atndalen er det mulighet for å studere østerdalstuene i en rekke varianter, fra landets største østerdalsstue på Atnosen til de minste husmannsstuene, og fra stuer bygd omkring 1700 til nyere utgaver fra 1900-tallet.
"Det store hamskiftet" i jordbruket i årene omkring 1900 ser ut til å ha satt forholdsvis lite preg på
innhusene, mens fjøs og løer på de fleste bruk ble furnyet for å gi plass til den økende mengden
for fra innmarka. Utslåttene, bl.a. i våtmarksområdet nord for Atnsjøen, ble etter hvert avviklet.
Bygninger og kulturlandskap vil være viktige kilder i en undersøkelse av kontinuitet og endringer i
en fjellbygd under "det store hamskiftet". De store sveitserstilhusene bygd for turisme er ledd i
dette.
De mange nyreisningsbrukene fra tiden etter 1915 skiller seg ut som en egen gruppe både når det
gjelder historisk bakgrunn og utseende. De var først og fremst resultatet av myndighetenes krisetiltak i forbindelse med den stigende arbeidsløsheten som i særlig grad rammet skogbruket.
Samlet er det registrert et stort mangfold av kulturmmner i Atnavassdraget som avspeiler skiftende
faser i den historiske utviklingen fra ca. 4-5000 f.Kr. til i dag. Området inneholder et stort kunnskapspotensiale både når det gjelder de vitenskapelige og de mer allmenne interessene. Mange av
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problemstillingene som kan belyses, er ikke bare av lokal og regional. men også av landsomfattende
karakter. De pedagogIske verdiene av kulturminnene er store fordi mange av minnene av ulik type
er godt bevart, og ligger lett tilgjengelig, i nærheten av vei eller tunststi. Minnene har også stor
opplevelsesverdi.
Atnavassdraget er godt egnet som typevassdrag for tJelibygder
områdene mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen.

I

øvre del av Østerdalen, og fjell-

Kulturminnenes nærhet til elver og vann varierer Ofte ligger systemer av fangstgraver for rein og
elg på terrasser langs de større elvene, eller nedover dalsider langs elver og bekker. Men en del av
reinsgravene ligger langt utenfor selve vannløpene. Steinalderboplassene ligger alle nær vann, de
fleste langs stranden av Atnsjøen. De fleste gårdene ligger nær - i enkelte tilfeller helt ned til hovedvassdraget. Fiskebuer, naust, broer, saganlegg og minner knyttet til tømmerfløting ligger
naturlig nok nær vassdrag. Setrene ligger sjelden nær hovedvassdraget, men er ofte lagt ved mindre
bekker. De fleste øvrige kulturminner har svakere tilknytning til elver og vann.

3.3. Friluftsliv
Atnas nedbørfelt er et viktig friluftsområde for folk bosatt i lokalsamfunnet (ca. 770 personer), i
regionen (ca. 27 000 personer) og i resten av Østlandsområdet og sørlige deler av Trøndelag.
Deler av nedbørfeltet, sær! ig fjellområdene. er svært godt egnet til turgåing. Dette gjelder både
sommer og vmter. Området benyttes til dagsturer og flerdagsturer. Det ligger i nær tilknytning til
Rondane og Alvdal VesttJell, som begge er viktige fotturområder. Flere av DNT's ruter krysser
nedbørfeltet. I tillegg finnes mange umerkede stier. Om vinteren er de færreste løyper merket,
bortsett fra enkelte rundløyper som hoteller/pensjonater kjører opp med snøscooter. Ved Atna er det
anlagt lysløype på ca. 2 km, og ved SkjerdingfjelJ er det skitrekk og slalåmbakke. Det finnes to
større turisthytter, Bjørnhollia og Dørålseter, med til sammen ca. 180 senger. I tillegg ligger flere
private turistbedrifter innenfor nedbørfeltet.
Størrelse og tilgjengelighet gjør flere av vannene i nedbørfeltet godt egnet til bruk av båt. Strekningen Atnsjøen-Atnosen og Setningen blir mye brukt til padling med kano eller kajakk.
Atna er en meget verdifull fiskeelv hvor det fiskes aure, røye og noen steder harr. Også isfiske er
utbredt. Fisket i vassdraget er av stor betydning både for lokalbefolkningen og tilreisende. Fiskekortsalget er organisert gjennom Atna fiskerforening og fjellstyrene. Både hoteller/pensjonater og
campingplasser er av stor betydning for tilreisende som fisker i området, likeså de mange private
hyttene i området.
I skogområdene jaktes det på elg, i fjellet rein. Småvilt finnes over mesteparten av området. Det
finnes blåbær,. tyttebær og flere gode moltemyrer i området. Moltemyrene i Dørålen er spesielt
populære.

I Nordre Atndalen er bilturistene en viktig brukergruppe. Rasting eller camping langs veien er ofte
kombinert med fiske i Atna, som i dette området renner parallelt med med veien.
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3.4. Jakt
Det foregår en betydelig storviltjakt og småviltjakt innenfor nedbørfeltet. Adkomsten til de sentrale
deler av feltet er god, mens høyereliggende arealer ligger til dels langt fra vei. Dette tilfredsstiller
behovene både for kortere jaktturer og lengre turer i, mer uberørt terreng
Adgangen til jakt er god. For småviltjegere selges det jaktkort både på statens grunn og på det
private grunneierlagets grunn. Også ikke-grunneIere har adgang til ~torviltjakt gjennom villreinjakt
og elgjakt på statens grunn

Over halvparten av jegerne er utenbygdsboende. Prosentandelen jegere blant innbyggerne t StorElvdal ligger betydelig høyere enn gjennomsnittet l 0stlandsregionen . Jakta her har stor betydning
både lokalt og for personer bosatt andre steder på Østlandet, særlig Hedmark. Hver jeger jakter
gjennomsnittlig ca. 10 dager pr. år. hvilket tilsvarer regionsgjennomsnittet. Det drives jakt på de
fleste småviltarter , hvorav hare sannsynligvis er det mest populære jaktobjekt. I 1981 var det jakt på
alle fire storviltarter; elg, villrein, hjort og rådyr. Spesielt viktig er elgjakta. Stor-Elvdal er blant de
kommuner i Hedmark som har flest fellingstillatelser for elg. Nedbørfeltet til Atna har omtrent
samme jakttrykk som gjennomsnittet for resten av Stor-Elvdal kommune, både når det gjelder småvil~jakt og storviltjakt.
Som viltproduksjonsområde har Atnas nedbørfelt en rekke kvaliteter, av pattedyrene særlig for elg
og villrein. De rike våtmarksområdene fører tIl en stor produksjon av ender og vadere. Alle hønsefuglartene forekommer i området. Særlig storfugl. lirype og fjellrype har flere større, viktige områder.
Som jaktområde har nedbørfeltet svært stor betydning, særlig på grunn av jaktas store betydning for
lokalsamfunnet og allsidigheten i jaktformer.

3.5. Fiske
Fisket i Atnavassdraget er av stor betydning både for lokalbefolkningen og tilreisende. Det fiskes
aure, røye og harr.
Beskatningen av aure og røye i Atnsjøen foregår både med sportsfiskeredskap og garn. Røye fiskes
på isen om vinteren og med garn tidlig på våren. Aure beskattes med garn, samt at det er et utstrakt
dorgefiske etter storaure om sommeren. De fastboende fisker med garn, mens tilreisende står for det
meste av stangfisket.
Harr finnes bare i elva ned strøms Atnsjøen. Den fanges på stang og er av god kvalitet.
Produksjonsverdien er over middels for aure og røye. Det er mulig å øke avkastningen i vassdraget
vesentlig, særlig av røye. Den er av så god kvalitet at et flytegarnfiske etter røye om sommeren
skulle gi et lett omsettelig produkt. Kvaliteten av aure må derimot forbedres før det kan bli mulig å
drive organisert omsetning.
Fiskekortsalget er organisert gjennom Atna fiskerforening og fjellstyrene. Både hoteller/pensjonater
og campingplasser er av stor betydning for tilreisende som fiske,- i området.
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3.6. Vannforsyning og resipientinteresser'
Ingen offentlige vannforsynings- eller resiplemaniegg er knyttet til vassdraget. Det finnes enkelte
private anlegg, hvorav de største er knyttet ril tunstbedrifter.

3.7. Primærnæringene
Primærnæringen utgjør 20-30 % av sysselsettingen i de to mest berørte kommunene. Stor-Elvdal og
FolldaL Andelen dyrket mark i nedbørfeltet er svært liten. Samlet jordbruksareal er 10 800 da,
meo~ dyrkmgsJord omfatter 19000 da. Det lIgger ca. 90 gårdsbruk Innenfor nedbørfeltet. Jordbruket l Atndalen er gras-/husdyrdommen. mens dnftsoppJegget i resten av Stor-Elvdal er preget av
mye korn.
82 % av arealet over produktiv skoggrense har gjennomgående god/mindre god beiteverdi for sau
og storfe. Stedvis finnes frodige "oaser" med sterkt beitetrykk. Atna er regnet som sjølgjerde.
Utmarksslått ble i eldre tider drevet i stor utstrekning. Det finnes fortsatt et stort antall mer eller
mindre falleferdige løer I bjørkebeltet. Utslåttene kunne ligge så langt fra gården at det tok to dagsreiser med hest og slede å få høyet til gårds. Lav har blitt utnyttet som f6rtilskudd til husdyr.
Produktivt skogbruksareal utgjør 266 000 da. eller ca. 21,5 % av nedbørfeltet. Av dette har bare
6 000 da høy bonitet mens 63 000 da har middels bonitet. I Søndre Atndalen er eiendommene store
og bærer tydelig preg av skogbruk.
Atna nyttes til tømmer- og vedtransport om vinteren.

3.8. Turisme/reiseliv
Det er en betydelig turistvirksomhet i området. ikke mmst på grunn av de store estetiske verdiene
som er knyttet til det mektige Rondanemassivet med tilstøtende områder
Innenfor nedbørfeltet fInnes 15 campIngplasser, 10 hotellerigjesteglvener/turisthytter og ca. 700
private hytter. Blant attraksjonene er innlandsfiske, elvepadling og en rekke populære turistløyper.
l Nordre Atndalen er bilturisme utbredt. Rasting eller camping langs veien er ofte kombinert med
fiske I Atna.
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GRIMEELVA (020.1Z)

Fylke:
Kommuner:
Objekt nr.:
Nedbørfelt:
Toppunkt:
Utløpspunkt:
Marin grense:
Naturgeografisk
region:

Aust-Agder
Birkenes, Grimstad og Lillesand
020/1
73 km'
340 m o.h.
O m o.h.
ca. 45 m o.h.
ISe (Lynghei- og kystskogområder langs den svenske vestkysten og norske
sydkysten, Aust-Agder kystland)
I9a (Den sydnorske lavtliggende blandingsskogen, Nedre Telemark og
Agder)

1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE
1.1. Beliggenhet
Grimeelva ligger nord for Lillesand og er ca. 14 km lang. Vassdraget har sitt utspring i områdene
ved Langvannet sør for Risdalsheia. Herfra renna hovedelva gjennom flere små og mellomstore
vann sørover mot Vestre og østre Grimevann. Vassdraget har utløp i Kaldvellfjorden ca. 3 km
nordøst for Lillesand sentrum. l vest grenser nedbørfeltet mot Tovdalsvassdraget.
Fra øvre til nedre deler av vassdraget skifter hovedelva navn flere ganger; Hundlandselva, Stigselva, Grimeelva og Kaldvellelva. Lokalt blir vassdraget vanligvis omtalt som Stigselv.
Det er kun et titalls husstander spredt innenfor nedbørfeltet. Veinettet er utbygd slik at alle deler
av vassdraget er forholdsvis lett tilgjengelig. Nær utløpet krysser E18 vassdraget i øst-vest retning.
Sentralt i nedbørfeltet passerer fylkesveien mellom Grimstad og Birkeland. I tillegg finnes mindre
bygdeveier og skogsbilveier.
Nedbørfeltet har et maritimt klima med en årlig nedbørmengde på omlag l 200 mm. Meteorologiske data fra Kjevik ca. 15 km sørvest for nedbørfeltet viser at det faller mest nedbør i perioden
august-desember (140-160 mm pr. måned), minst i perioden mars-juni (50-70 mm pr. måned).
Maksimums- og minimumsverdiene noteres henholdsvis i november og mars. Månedsmiddeltemperaturen på Kjevik varierer fra -I,9°C i januar til 16.5°C i juli.

1.2. Landskap
Grimeelva drenerer et typisk sørlandsk heilandskap i overgangen mellom kyst og innland. Heitoppene ligger mellom ca. 250 og 150 m o.h., avtagende fra nord mot sør. Landskapet er oppskåret av
karakteristiske sprekkedaler .
Områdets geomorfologi er for en stor del betinget av berggrunnsstrukturen. Vassdraget har et
vinklet dreneringsmønster bestemt av både nordøst-sørvestgående og nordvest-sørøstgående linjer.
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Der disse skjærer hverandre, er det dannet vide senkninger med en noe uregelmessig form. En del
av vannene i nedbørfeltet ligger i disse forsenkningene.
Vassdraget består av brede loner, bassenger og større og mindre, relativt grunne vann med korte
elvestrekninger imellom. Innsjøer opptar en forholdsvis stor andel av nedbørfeltet. Fra Langvannet
(236 m o.h.) renner hovedelva gjennom Steinsvannet (216 m o.h.), Hundlandsvannet (187 m o.h.),
Lindvannet (127 m o.h .), Lille og Store Eftevann (71 m o.h.) samt Vestre og østre Grimevann (47
og 46 m o.h.). I tillegg til disse kommer Beislandsvannet (186 m o.h.) , som også er et forholdsvis
stort vann.
østre og Vestre Grimevann er de største innsjøene i nedbørfeltet med overtlateareal på henholdsvis
2 og 4 km'. Begge er karakterisert ved uregelmessige strandlinjer.
Langs vassdraget finnes korte strekninger med elvesletter og meandrerende elveløp samt enkelte
partier med bankesystemer .
Hele nedbørfeltet er skogkledd. Det foregår aktiv skogsdrift innenfor mesteparten av området.
Stedvis preger tlatehogster landskapet.
Det høyeste punktet innenfor nedbørfeltet (340 m o.h.) ligger lengst nord i området.

1.3. Geologi
Grimeelva ligger innenfor det sør-norske grunnfjellsområdet, som består av omdannete bergarter
av prekambrisk opprinnelse. Gneis og gneisgranitter dominerer. Dette er kalkfattige og tungt
forvitrelige bergarter. I øvre deler av nedbørfeltet, fra Lindvannet og nordover, består berggrunnen av granitt. I nedre deler finnes innslag av folierte sure dypbergarter som øyegneis og øyegranitt, og helt i sør inngår amfibolittlag.
Løsmassene i området består vesentlig av bunnmorene. Mektigheten er størst i lavtliggende deler
av terrenget. Det finnes også en del glasitluviale og glasimarine avsetninger . Den store israndavsetningen Raet passerer i nordøst-sørvest retning gjennom nedbørfeltet like sør for Beisland-Håbbesland. Nord for Eggevad danner Raet en markert ryggform. Områdene like vest for Grimeelvas
nedbørfelt har trolig hatt stor drenering under isavsmeltingen.
Torv og myrjord finnes spredt over hele nedslagsfeltet.
Vassdraget preges av liten tluvial aktivitet. Elvesletter, meandrerende elveløp og bankesystemer
spiller en underordnet rolle vassdraget sett under ett. Vassdraget har geofaglig sett få spesielle
kvaliteter. Det er et utpreget lavlandsvassdrag som er representativt for vassdrag i det sørlandske
heilandskapet.
Samlet geofaglig vurdering: Middels verneverdi

**

1.4. Hydrologi
Gjennomsnittlig vannføring i vassdraget er 2,0 m'/s. Gjennomsnittlig høsttlom er 13,6 m'/s, mens
lavvannsføringen er 0,262 m'/s.
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pH i nedbørfeltet er lav For vassdraget som helhet iigger pH i området 4,5-5,0 Unntak er vann
som blir kalket. Vestre Grimevann har pH 5,0-5,5. Ledningsevne i østre og Vestre Grimevann er
målt til henholdsvis 41,5 og 41.3 Slem
Vannstrengen har en del inngrep i form av veier. bruer og rester etter tømmerfløtingsaktiviteter.
først og fremst stemmer.

1.5. Vegetasjon
Nedbørfeltet dekkes av to vegetasjonsregioner. Sørlige deler av vassdraget tilhører den nemorale
region, eller tempererte edellauvskogsone. Denne regionen kjennetegnes ved eikeskoger og et stort
innslag av frostømfintlige og varmekrevende (såkalte nemorale) arter. Gråorskog mangler og gran
spiller en underordnet rolle, likeledes nordlige arter..
Nord for Beisland-HåbbesJand overtar den boreonemorale region, som danner en overgang mellom
den nemorale region og de typiske barskogområdene. Edellauvskoger med eik, ask, alm, lind,
hassel og undervegetasjon med nemorale arter dominerer i solvendte lier med godt jordsmonn.
Resten av landskapet i denne regionen domineres av bjørke-, gråor- eller barskoger.
Nærmest kysten dominerer furu- og eikeskog. Mellom glattskurte berg i det småkuperte landskapet
finnes ofte høyproduktive eike- og lindeskoger. Sett under ett domineres imidlertid nedbørfeltet av
fattige vegetasjonstyper. Bjørk er et viktig treslag., stedvis også gran Svartor følger strandsonen
langs hele vassdraget.
Myrvegetasjon dekker flere steder betydelige arealer. Pors er vanlig på myrene.
Floraen i nedbørfeltet er gjennomgående artsfattig og til dels preget av oseaniske arter.
Innenfor barskogreservatet Olashei sørvest for østre Grimevann er det foretatt mer grundige
studier av vegetasjonen. På veldrenerte steder med noenlunde bra jordsmonn vokser forskjellige
typer blåbærskog. Furu dominerer i tresjiktet, men også blåbæreikeskog forekommer vanlig.
Blåbærgranskog opptrer mer sparsomt.
Det finnes store bestander av einstape i et feltsjikt som ofte er relativt artsfattig. Knerot og skogsrørkvein er registrert i et nordvendt bestand med blåbærgranskog. Blåbæreikeskogen inneholder
gjerne litt flere urter og gress. Kratt med vivendel finnes i sørskråninger i den nordlige delen av
området.
Olasheiområdet har også en del røsslyng-blokkebærskog som er rein furuskog. I denne skogtypen
opptrer bl.a. klokkelyng, som er et viktig oseanisk innslag som trekker forbindelsen mellom skogsog myrvegetasjon. På fuktige steder finnes blåtopp, rome og kystbjønnskjegg.
På åsene, hvor det gjennomgående er skrint jordsmonn, vokser fortrinnsvis rein furuskog. En
finner store endringer i skogstrukturen over små høydeforskjeller. Det er registrert trær med alder
opp til 235 år. Disse er kraftige og kortvokste. Granskogen er yngre enn furuskogen i dette området. Dimensjonene er til dels grove, med enkelteksemplarer som kan bli opptil 25 m høye.

48

1.6. Dyreliv
Dyrelivet Innenfor Gnmeelva:'. nedbørfelt er rikt og variert. Elg, rådyr og bever forekommer alle i
rette bestander Beverforekomsten ga vassdraget en spesiell karakter.. Det finne~ felte lauvtrær
langs hele vassdraget, og eller~ et stort antall kanaler, demninger og hytter. Bare rundt Vestre
Gnmevann er det registrert ca. 30 bebodde beverhytter.. Hare, mår og grevling opptrer i kraftige
bestander. Nedbørfeltet huser også faste bestander av hjort, rev, mink, røyskatt og snømus. Oter
fantes fram til ca. ] 960.
Nedbørfeltet har et middels høyt antall observerte og hekkende arter av våtmarksfugler. Mange
arter knyttet til saltvann er observert i vassdraget, og en art som svartbak er fast hekkefugl. Andefugler er godt representert. Det finnes tre-fire hekkende arter i tillegg til kanadagås. Det hekker
forholdsvis få arter av vadefugler. Fossekall finnes langs hele vassdraget. Nedbørfeltet antas å ha
en våtmarks-fuglefauna som er karakteristisk for de kystnære områdene i Aust-Agder.
Bunndynettheten i rennende og stillestående vann er stor, men det er registrert få arter innenfor de
forskjellige bunndyrgruppene. I Grimeelv var døgnfluer den dominerende gruppen, etterfulgt av
fjærmygg. Det er registrert overraskende lite planktoniske krepsdyr i østre Grimevann. I prøver
fra Vestre Grimevann manglet steinfluer. Bunndyrfaunaen i vannene indikerer lav pH.

I Vestre Grimevann finnes aure, røye, abbor, lagesild, ål og trepigget stingsild. Bestandene ventes
å ta seg sterkt opp som følge av at kalkIng ble igangsatt i 1989. østre Grimevann er fisketomt,
men hadde tidligere gode bestander av aure. røye, ål og lagesild. Elva ovenfor Grimevannene har
vært fisketom. men utsatt aure formerer seg nå, og ser ut til å bygge opp levedyktige bestander.

Formering skjer også i flere vann.
Sjøaure gikk tidligere opp til Kaldvellfossen. Betydelige kalkingstiltak er satt inn de siste årene
med sikte på at vassdraget skal bli fiskeførende i hele sin lengde for aure og laks. Steinsvann,
Beisiandsvann og Vestre Grimevann fullkalkes. Det foregår også opprensking og bygging av enkle
fisketrapper forbi terskler og demninger i nedre deler av vassdraget.
Forekomsten av lagesild i Vestre Grimevann er bemerkelsesverdig. Vest for Oslofjorden er denne
arten bare påvist på Jæren og i dette området, foruten i Berse og Flakksvann i Birkeland kommune,
Samlet vurdering av pattedyr/fugl: Middels verneverdi **
Samlet vurdering av ferskvannsfaunalfisk: Stor verneverdi ***

2. EKSISTERENDE OG PLAL'\TLAGTE INNGREP

2.1. Tekniske inngrep
De viktigste inngrepene i vassdraget er knyttet til bosetting, veibygging, flatehogster, kraftledninger og rester etter gamle tømmerfløtingsaktiviteter. Spesielt har bygging av stemmer hatt et stort
omfang.
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2.2. Plansituasjon
l Lillesand kommune foreligger det godkjent kommuneplan fra 1992. Arealene som faller innenfor
Grimeelvas nedbørfelt er nesten l sm helhet lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområde
(LNF). Det opereres med to soner innenfor LNF-områdene. I sone l er det forbud mot oppføring
av spredt bebyggelse. Denne sonen omfatter arealene nedstrøms Heidal stem. Øvrige arealer
tilhører sone 2, hvor det på visse vilkår er tillatt å oppføre spredt bebyggelse. Hele den delen av
nedslagsfeltet som ligger innenfor sone 2 er båndlagt som drikkevannskilde, dvs. området rundt
Grimevannene og nordover til kommunegrensen mot Grimstad og Birkenes. Et større barskogområde sørvest for østre Grimevann er dessuten båndlagt til nat'lrvernformål; Olashei naturreservat.
På høydedraget på hver Side av Gnmeelvas utløp ved Kaldvell er det avsatt arealer til framtidige
byggeområder. Dette gjelder dels næringsvirksomhet, dels kombinert bruk (bolig, næring, offentlige tjenester, service, allmennyttige formål, friområde). I dette området er det også avmerket en
100 m bred trase til framtidig E 18, men denne delen av kommuneplanens arealdel er unntatt fra
rettsvirkning.
I kommuneplanene for Grimstad og Birkenes, som begge ble vedtatt i 1991, er områdene innenfor
Grimeelvas nedbørfelt i sin helhet avsatt som LNF-område. I Grimstad tilhører områdene sone 3,
som er den minst strenge av i alt tre LNF-soner når det gjelder å tillate oppføring av spredt bebyggelse. Også innenfor Birkenes tilhører arealene den mildeste LNF-sonen når det gjelder å tillate
spredt boligbygging. Ingen områder innenfor nedbørfeltet er klausulert som drikkevannskilde eller
båndlagt på annen måte.
Det er utarbeidet et utkast til vannbruksplan for hele vassdraget, som trolig blir vedtatt i 1995.

3. BRUKERINTERESSER

3.1. Naturvern
Grimeelva ble vernet mot kraftutbygging i 1993, som resultat av Verneplan for vassdrag IV.
Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag uttaler bl.a. følgende (NOU 1991: 12A, s. 86):

" .... Objektet er rikt på små og store sjøer, men har lav pH. Vassdraget inneholder aure, abbor.
lagesild og røye. men forsuring har redusert bestandene. Forekomsten av lagesild er spesiell. Det
drives forskjellig kultiveringsarbeid som kalking, bygging/restaurering av fisketrapper og utsetting
av fisk. Endel av kulturminnene er knyttet til skogsdnjt i form av jløtningsinnretninger, gamle
dammer, sagbruk osv. Grimeelva er egnet som typevassdrag for denne kystregionen. "
Innenfor nedbørfeltet er ett område fredet som naturreservat i henhold til naturvernloven: Olashei
barskogreservat i Lillesand kommune.

3.2. Kulturminnevern
Nær vassdragets utløp i Kaldvellfjorden er det gjort funn som tyder på en jordbruksbosetning i
yngre steinalder. På Furuøya i østre Grimevann er det funnet en flintpil. Det finnes sannsynligvis
flere steinalderboplasser ved de store vannene i nedbørfeltet. Gravhauger, bl.a. på Kaldvell og
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Grimenes, viser gårdsbosetning l jernalderen. ! Hisasen er det flere kleberbrudd med spor etter
gryteproduksjon i yngre jernalder. På toppen av asen og naboåsen ligger det gravrøyser.
Ved tlere av vannene finnes gårdsbebyggelse med godt bevarte bygninger og kulturlandskap. På
Kaldvell ligger tre store hovedbygninger fra 1800-tallet og tidlig 1900-tall. Særlig framtredende er
østre KaldveJi, med nyklasSlSistisk preg, hvor det er anlagt parker med lysthus. I tillegg finnes en
rekke gamle husmannsplasser og arbeiderboliger i dette området.
Beisland var circumferensgård til Frolands Verk. Det finnes muligens ennå merker etter miler og
drifteveier .
Utnyttll1g av vannkraft har tradiSjoner tilbake til 1600-tallet. Det var omfattende sagdrift ved
Kaldvell og Hundland. Tømmerfløtingen l vassdraget har etterlatt seg forbygninger, rester etter
tømmerrenner og stemmer av stein og tre. I 1889 ble det anlagt et vanndrevet tresliperi ved Kaldvell. I tilknytning til dette finnes bl.a. rester etter et omfattende vannrennesystem og dammer. Ved
utløpet lå det i tidsrommet 1904-20 en kartongfabrikk. En del av bygningsmassen står fortsatt I
området.
Det fantes i alt 24 stemmer og to tømmerrenner langs vassdraget. Til stemmene hørte skvettlav og
skjermer. 18 stemmer lå ovenfor Grimevannene. resten på strekningen Grimevannet-Kaldvellfjorden. Det finnes stemmerke ved Monesund, Grimenes og ved Osen i sørenden av østre Grimevann . Ovenfor Grimevannene ble de første stemmene bygget like etter år 1800, da en trelasthand-·
ler startet storoppkjøp av tømmer fra gårdene langs vassdraget. Den mest omfattende fløtingen og
stembyggingen fant sted omkring 1870 i regi aven fellesfløtningsforening. Siste stem ble bygget
omkring 1930. Fløtingen pågikk fram til ca. 1960.
Det fantes oppgangssager i Grimeelva allerede på l600-tallet. I tidene framover var det ni sager i
vassdraget. Syv lå ovenfor Grimevannene; Hundland, Beisland, Vinsland, Solberg, Grimenes (2)
og Tingbekk, mens to lå nedenfor; HeIdal og Kaldvell. De fleste gårdene må dessuten ha hatt
kvern, noe blant annet stedsnavn tyder på. Det var også kvern ved Kaldvell.
En oppmurt vei fra 1905 følger langs deler av elva ved Kaldvell. I dette området finnes også rester
av Vestlandske Hovedvei, som ble anlagt l årene omkring 1800. Denne veien ble gjenopprustet i
1993. Nord for Grimevannene krysser et forhistonsk veifar vassdraget. Veifaret går fra Birkeland
og over til Dalholt i Landvik. Over lange strekninger er traseen godt synlig i terrenget
Kulturminnene innenfor nedbørfeltet representerer kunnskapsverdier både i lokal og regional
sammenheng. De dekker et langt tidsrom og har til dels knyttet til seg store opplevelsesverdier.
Samlet vurdering av kulturminnevern: Stor verneverdi

***

3.3. Friluftsliv
Hele nedbørfeltet er godt egnet til utøvelse av ulike friluftslivsaktiviteter. Vassdraget ligger nær
kysten i et område med liten bosetning. Det finnes imidlertid store befolkningskonsentrasjoner i
nærheten; Lillesand, Grimstad og Birkeland. Bruken av området er derfor stOL
Området benyttes mye som nærfriluftsområde av lokalbefolkningen og folk fra regionen for øvrig.
Aktuelle aktiviteter er fotturer. bær- og soppturer, bading, padling/båtbruk, skiturer, jakt og fiske.
I 1993 ble det ryddet og tilrettelagt et omfattende turløypenett med utgangspunkt i bl.a. Kaldvell-
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og Tingsakerområdet. Viltet i området representerer store opplevelsesverdier. Nedbørfeltet brukes
også i trenings- og konkurransesammenheng,
Samlet vurdering av friluftsliv: Meget stor verdi *"'**

3.4. Jakt
Nedbørfeltet rommer en meget tett bestand av elg og rådyr, og har høy bruksverdi i jaktsammenheng. Årlig felles ca. 70 elg og 100 rådyr innenfor området. I tillegg jaktes det småvilt og andefugL

3.5. Fiske
Det ble tidligere tatt store fiskefangster i Grimeelva, men vassdraget er i dag sterkt påvirket av
forsuring. Dette har resulten i t1ere fisketomme vann, deriblant østre Grimevann.
Betydelige kalkingstiltak er satt inn de siste årene med sikte på at vassdraget skal bli fiskeførende i
hele sin lengde for aure og laks, Steinsvann, Beislandsvann og Vestre Grimevann fullkalkes, og
det foregår opprensking og bygging av enkle fisketrapper forbi terskler og demninger.
I Vestre Grimevann finnes blant annet aure, røye, abbor, ål og lagesild. I de øvrige vannene
opptrer først og fremst aure og ål. Sjøaure gikk tidligere opp til Kaldvellfossen.
Elva ovenfor Grimevannene har vært fisketom, men utsatt aure formerer seg nå. Dette skjer også i
en rekke vann.
Lillesand kommune og t1ere grunneierlag satser på å utvikle Grimeelva som et attraktivt fiskeområde. Nesten hele vassdraget er nå organisen med tanke på fiskekortsalg. Det finnes to fiskekortområder, henholdsvis Vestre Grimevann og Grimeelvas nedbørfelt oppstrøms utløp av Eftevatn.
Det finnes mange gode fiskeplasser i hele vassdraget. Det ventes at fisket vil ta seg sterkt opp som
følge av de mange kultiveringstiltak som er igangsatt.

3.6. Vannforsyning og resipientinteresser
I Lillesand kommune er området rundt Grimevannene og nordover til kommunegrensen mot Grimstad og Birkenes klausulen som drikkevannsområde for Lillesand by.
Det knytter seg ubetydelige resipientinteresser til vassdraget.

3.7. Primærnæringene
lordbruksaktiviteten innenfor nedbørfeltet er liten. Det finnes omlag 800 daa dyrket jord fordelt på
13 grender/gårder. Jordbruksarealene er for en vesentlig del myr og/eller stejord fordelt på relativt
små teiger. Skog dekker det alt vesentlige av arealet. Ytre og indre deler av nedbørfeltet preges av
grunnlendt mark med glissen skog. Veinettet er godt utbygd i området, men skogen er gjennomgående vanskelig å drive på grunn av kupen terreng.
Samlet vurdering av landbruk: Middels verdi **
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LYNGDALSELVA (024.Z)

Fylke:
Kommuner:
Objekt nr.:
Nedbørfelt:
Toppunkt:
Utløpspunkt:
Marin grense:
Naturgeografisk
region:

Vest-Agder
Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Aserai og Audnedal
024/2
683 km'
966 m o.h.
Om o.h.
14 m o.h.
16 (Sørlandets eikeskogsregion)
17 (Sørlandets furu- og bjørkeskogsregion)
35b (Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Setesdalsheiene)

1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE
1.1. Beliggenhet
Lyngdalsvassdraget ligger mellom Audnedal og Kvinesdal og er ca. 60 km langt. Vassdraget består
av Lyngdalselva (Lygna) og sidevassdraget Møska, som renner sammen like før utløpet i Lyngdalsfjorden. Hovedvassdraget strekker seg i retning nord-sør gjennom den trange Lyngdalen.
Bosetningen er konsentrert langs hoveddalføret fra utløpet og nordover til Rossevatn. Lyngdal,
Birkeland og Eiken er de største tettstedene. Det bor ca. 5 000 mennesker innenfor nedbørfeltet.
Av disse bor ca. 2 000 i tettstedet Lyngdal, som er administrasjons- og handelssenter i Lyngdal
kommune. Langs nedre deler av vassdraget ligger også de største jordbruksarealene. I sørlige
områder finnes i tillegg en del heiegårder .
Nedre deler av vassdraget er lett tilgjengelig fra veier. Områdene nord for Rossevatn er tilnærmet
veiløse og derfor vanskelig tilgjengelige. Riksvei 43 følger hovedvassdraget fra Lyngdal og nordover til innsjøen Lygne. Ved Kvås og Moi krysser riksvei 461 nedbørfeltet, og nordøst for Lygne
passerer riksvei 42 nedbørfeltet i øst-vest retning. Lengst i sør følger E18 Møskavassdraget fra
Lyngdal og opp til Hellevatn. Sørlandsbanen, som krysser Lyngdalen ved Snartemo, går for det
meste i tuneIler .
Nedbørområdet har kystklima. Årsnedbøren er relativt høy og varierer fra 1 200-1 300 mm ute
ved kysten til 1 800-2000 mm i indre og høyereliggende områder. Det faller mest nedbør sommer
og høst. Årsmiddeltemperaturen på Konsmo (337 m o.h.) er 5,4°C. Denne stasjonen ligger like
øst for nedbørfeltet, men er sannsynligvis representativ for midtre deler av Lyngdalsvassdragets
nedbørfelt.

1.2. Landskap
Lygna har sitt utspring i fjelltraktene mellom Setesdal og Sirdal. De øverste partiene er preget av
snauheier og mindre vann 500-700 m O.h. Store arealer ligger også høyere enn 700 m O.h. Karakteristisk for disse områdene er glatte fjell og dalsider som nærmest er frie for vegetasjon og løs-
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masser. Det finnes mange myrer, tjern og vann. De største vannene er øyvatn (574 m o.h.),
Storevatn (574 m o.h.) og Lygnevatn (520 m o.h.). Lygnefossen ligger like nedstrøms utløpet av
Lygnevatn.
Dreneringssystemet i de øvre delene av nedbørfeltet følger strukturen i berggrunnen. dvs. at
bekker. elver og innsjøer er orientert I forskJeilige himmelretninger. Vannet samles opp i Landdalselva i øst og Storåni i vest. Landdalselva følger en markert nord-sørgående dal fra Liansvatn
(518 m o.h.) og ned til innsjøen Lygne (188 m o.h.). Sideelvene faller neget bratt ned i Landdalen. Lygnas løp følger et sammensatt dalsystem fra øyvatn mot Lygne.
Lygne ligger ved Eiken i Hægebostad, og er den klart største innsjøen i vassdraget. Lygne er en
morenedemt fjordsjø med overflateareal 7,3 km', lengde 10 km og største dybde 95 m. Elveløpet
nedstrøms Lygne passerer store kvartære løsmasser (Ra-avsetningen), før det styres sørover gjennom den trange Lyngdalen med stupbratte fjellsider. Stryk, fosser og canyons preger elveløpet ved
bl.a. Snartemo, Gysland, Birkeland, Kvås og KveIland.
Nedenfor Rom skifter Lygna helt karakter Elva passerer her en elveslette og går i et bredt og
rolig meanderløp. Det foregår en betydelig lateral erosjon i dette området. Ut mot Lyngdalsfjorden
er det banker i elveløpet fram mot deItafronten
Vestre del av nedbørfeltet dreneres av Møska, som kommer fra Kvinesheiene i grenseområdene
mellom Kvinesdal og Lyngdal. Også her er landskapet kupert. Møska renner i småstryk langs et
markant dalføre fra Hellevatn (211 m o.h.). Landskapet nord for Hellevatn er heipreget og rommer en rekke tjern og vann 215-220 m O.h. Biotopene langs Møska er varierte; edellauvskog,
bjørkeskog, furuskog og åpne partier med kulturmark. Det finnes flere naturskjønne partier.
Møska løper sammen med Lygna like ovenfor deltaflaten ved utløpet.
Størstedelen av nedbørfeltet ligger i høydesonen 200-500 m O.h. Dette er småkuperte heiområder
på hver side av hoveddalføret. Vegetasjonen består dels av glissen furuskog og blandingsskog med
bjørk, dels av trebare koller. I lavereliggende områder er det stedvis innslag av jordbrukslandskap.
Oddevassheii (966 m o.h.) lengst nord i nedbørfeltet danner høyeste punkt.

1.3. Geologi
Hele nedbørfeltet ligger innenfor det sør-norske grunnfjellsområdet. Granitter og gneiser dominerer. Gneisene har utpreget parallell struktur og opptrer ofte som øyegneiser. Med avtagende
parallelJstruktur kommer en over i gneisgranitter. Også massive granitter er representert.
Helt nord i nedbørfeltet, øst for øyvatn, opptrer granitter som er yngre enn basalgneisen. Dette er
intrusiver som har trengt seg opp, og oppløst seg, j de ekSisterende bergartene. Dette resulterer i
vage grenser mellom de ulike bergartene.
Ellers dominerer granittisk gneis nord for Lygne, stedvis også øyegneis. Denne tilhører Agderkomplekset og er eldre enn granitten. Rundt Lygne dominerer ulike granitter, hovedsakelig omdannet og deformert biotittgranitt. HeIt i vest opptrer agmatitt. Ved Snartemo, lengre sør, støter en
igjen på granitt, også denne liggende inne i den homogene granitt-glJeismassen. Sør for denne
granitten kommer først en sone med båndgneis, deretter øyegneis. Begge tilhører Agder-komplekset.
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Nedbørfeltets sørlige deler har innslag av granitt-gneis i Egersund (Farsund)-komplekset. Denne
delen av berggrunnen er en intrusiv bestående av grovkornede granitter. Dette er den yngste
granittintrusiven (930 mill. år) , og betegnes Lyngdal-hornblende-granitt.
Selv om undergrunnen består av nær homogene og beslektede bergarter, har den vært utsatt for
intens deformasjon som kan spores i flere faser . Senere har det oppstått sprekkdannelser, dels i
nord-sør, dels i øst-vest retning . En tredje hovedretning er nordøst-sørvest.
Det er to typer landformer som dominerer; hei og dal . Heiene danner et småkupert landskap som
heller svakt mot kysten i sør . De er tydelig iseroderte, og rommer tallrike små og store vann . Bart
fjell er vanligst. Kun i forsenkningene finnes løsmasser av betydning . Enkelte steder kan en
påtreffe meget store flyttblokker.
Hoveddalføret Lyngdal er markert innskåret i heiflaten. Dette er en iserodert dal som er tydelig
strukturbetinget. Nord for Eiken flises dalsystemet opp på heiflaten. Sør for Rom i nedre deler av
dalføret utvider dalen seg brått. Her er dalbunnen fylt opp av betydelige mengder løsmateriale som
ble avsatt i datidens hav. Nedskjæringen i disse marine avsetningene har vært minimal etter istiden . Følgelig er terrasseringen i løsmassene liten .
Raet, som er den dominerende løsavsetningen fra avsmeltingsperioden ved slutten av siste istid ,
krysser hoveddalføret ved Birkeland og demmer opp innsjøen Lygne. Sør for Lygne er hoveddalen
stedvis fylt opp av betydelige mengder løsmateriale av glasifluvial og fluvial karakter.
Utenfor hoveddalføret finnes det meget sparsomt med løsavsetninger. I de øst-vestgående tverrdalene ligger det imidlertid støtsidemorener i de nordvendte dalsidene.
Eskere finnes i Finnsteddalen, i Vestvassdalen og nord for øyvatn . I dalsiden ned mot Eiken er det
registrert ryggformete avsetninger som sannsynligvis er slukeskere. Mellom Hagevatn og Fiskelandsvatn er det registrert eskere som er delvis overgrodd av myr. Samtlige eskere indikerer en
sørlig dreneringsretning for breelvene.
På heiene er sjøer og elveløp mer eller mindre lokalisert, og formet, etter svakhetssoner i berggrunnen.
Myrer finnes i stor grad i de høyereliggende deler av nedbørfeltet. Grus og grove sandavsetninger
er registrert under flere av myrene. På steder hvor det er sparsomt med løsmasser, finner en
grunne myrer også direkte på fjell.
Ved innløpet til Lygne er det utviklet et lite delta. Sør for denne innsjøen har elva aktiv løpsutvikling i løsmasseområdene. Gjennom dalens trange partier går elva derimot i stryk og foss over fast
fjell. Den mest kjente fossen er Kvåsfossen , like ovenfor Kvås kirke.
Massetransporten foregår hovedsakelig langs bunnen. Slamtransporten er minimal og er nedstrøms
Lygne beregnet å være under 2 000 tonn i et år med middelavrenning.
Sør for Rom har Lygna utviklet flotte meandre i løsmateriale. Nede på deltaet fanges Møska inn
fra nordvest. Deltaet er i dag under utvikling, derfor er meandersvingene flere steder forbygd .
Vannsystemet er gjennomgående lite påvirket av tekniske inngrep. Følgelig har vassdraget referanseverdi. Nedbørfeltet viser landformer og prosesser som er typiske for denne delen av Sørlandet.
Vassdraget har derfor også stor verdi som typevassdrag. Verdien forsterkes ved at de nærliggende
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elvene alle er regulerte. Det er ikke kartlagt eller omtalt sjeldne geomorfologiske forhold i vassdraget.

1.4. Hydrologi
Lygnas årsmIddelvannføring ved utløpet er om lag 30 m'/s, mens midlere avrenning pr. areal fra
nedbørfeltet er l 700 mm pr. år (54 I/sikm'). Avrenningen varierer fra l 300 til 2 100 mm pr. år.
med de høyeste verdiene i nord og vest.
Lyngdalsvassdraget er et typisk tlomvassdrag med to vannføringsmaksima i året: ett under snøsmeitinga i april-mai og ett i oktober-november.. Lavvannførmg finner vanligvis sted vinterstid
Uanuar-april) og etter avsluttet snøsmelting (Juni-Juli).
A vrenningen er sterkt avhengig av nedbørforholdene, dette til tross for at et betydelig areal er
dekket av tJern og mindre sjøer. Innsjøen Lygne virker noe flomforsinkende og utjevner flomtoppene videre nedover hovedelva. Men tjerna og innsjøene I heiområdene er ofte grunne og har
sparsomt med løsmasser og vegetasjon. Derfor stiger bekker og elver raskt under nedbør og snøsmelting. Tørke er normalt ikke noe problem.
Vassdraget er sterkt påvirket av sur nedbør. Nedbørfeltet består hovedsakelig av sør-norsk heilandskap, med lite skog og mye fjell. Geologisk er det en dei av det sørnorske grunnfjellsområdet,
med liten evne til å bufre sur nedbør.
De kjemiske forholdene i Lyngdalsvassdraget ser ut til i.l variere sterkt avhengig av vannføringen.
Ved store nedbørmengder og stor vannføring er de kjemiske forholdene bestemt av avrenning fra
høyereliggende områder. Dette er sure elektrolyttfattige og sterkt humuspåvirkede områder.
De nedre delene av vassdraget er moderat til middels forurenset fra tettbebyggelse og Jordbruk.
Bortsett fra enkelte forbygninger er vannsystemet lite påvirket av tekniske inngrep.

1.5. Vegetasjon
Nedbørfeltet spenner over ulike vegetasjonsregioner. De sørligste delene, samt en kile nordover
langs hoveddalføret til Kvås, ligger i den nemorale region (temperert edellauvskogsone). Dal- og
heiområdene nordover til og med Eiken hører inn under den boreonemorale region (nordlig edellauv- og barskogsone), mens et belte sør for Hekkfjell kommer inn under den mellomboreale
region (midtre barskogsone). Selve Hekkfjellområdet tilhører den nordboreale region (fjellskogsonen). Stedvis er antakelig også den lavalpine region (lavfjellbeite) representert.
Plantedekket i nedbørfeltet er svært mosaikkpreget, spesielt i heiområdene, hvor det veksler
mellom skogpartier, lyngheier, rabber, myrer og små vann. Nøysomme og artsfattige samfunn
dominerer sterkt. Disse har gjennomgående et oseanisk preg.
Skoggrensa stiger langs en sør-nord gradient gjennom nedbørfeltet fra ca. 300-350 m o.h. i
Kvinesheia til ca. 650-700 m o.h. i Hekkfjellområdet. Bjørk danner tregrense de fleste steder.
Eikeskog og annen type edellauvskog (fortrinnsvis alm-lindeskog) følger hoveddalføret ca. 25 km
innover i landet. Lengre nord opptrer edellauvskog bare spredt. I edellauvskogene inngår en god
del lønn, som i nedbørfeltet opptrer nær sin vestgrense. De nordligste forekomstene finnes ved
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strandgardene på vestsiden av Lygne og under Hekkfjell og Kvitefjella i Landdalen. Her når alm
og lind opp til ca. 550 m o.h., mens eikeskoger kryper opp til ca. 600 m o.h. Det er opprettet i
alt fire edellauvskogsreservat innenfor nedbørfeltet; Skoland, Lautjønn og KveIlandsfossen i Lyngdal kommune samt Daurenosa i Hægebostad kommune
Lyngfuruskog er den kvantitativt viktigste skogstypen i lavlandet. På tørre koller og rabber med
skrint jordsmonn er furu vanlig skogdannende tre under 500 m o.h.
Bjørkeskogen danner stedvis større sammenhengende arealer i lavlandet og er ofte sterkt oppblandet med osp, furu og eik. Denne bjørkeskogen har muligens oppstått sekundært etter hvert som
skogsbeite og lyngsviing delvis opphørte for om lag 60 ar siden. I nordlige heiområder er forskjellige utforminger av bjørkeskog fullstendig dominerende skogstype. Blåbærbjørkeskog er vanligst.
De blåtopp-dominerte fuktbjørkeskogene representerer et vestlig trekk. Ekte høgstaudesamfunn
mangler, men på særlig gunstige lokaliteter nord j nedbørfeltet finnes det små arealer med storbregnebjørkeskog .
Det finnes til dels rene bestander av naturlig granskog ved GrøstøL Tongvatn og Birkeland. Videre
sørover dalføret forekommer grana bare l form av mindre skogsholt og enkelttrær. Ellers er gran
innplantet mange steder i dalsidene på øst- og vestsiden av Lygne.
Gode eksempler på svartorskog er ikke påVist innenfor nedbørfeltet. Kun spredte trær opptrer
langs strandsonen i nedre deler av vassdraget.
Lyngdalsvassdraget har en usedvanlig høy myrfrekvens, særlig i de sørlige deler av vassdraget.
Den enkelte myr er sjelden større enn 0,1 daa, og danner ofte et karakteristisk flekkmønster i den
sterkt oppbrudte topografien. De største sammenhengende myrene ligger i de mer nedbørrike,
nordlige heiene mellom ca. 500 og 600 m o.h. De største myrarealene finnes i morenerike landskap omkring Lygnevatn, i Homstøldalen, i området Fisklandsvatn-Hagevatn og innerst i Vedvassdalen. I midtre og sørlige områder dominerer flatmyr og svakt hellende bakkemyr. Ekte bakkemyrer overtar over 400 m o.h. Myrvegetasjonen er generelt fattig, men nedbørsmyr er meget
svakt representert. Rikmyr forekommer bare fragmentarisk lengst i nord. Det er opprettet to
myrreservat innenfor nedbørfeltet; Fiskelandsvatnet og Lykkjevatn, begge i Hægebostad kommune.
Lyngheiene, både tørrhel og fukthei, dekker store arealer innenfor nedbørfeltet. Lyngheiene har et
tydelig oseanisk preg og domineres av røsslyng. Andelen fukthel er størst i de indre, høyereliggende deler av nedbørfeltet.
Vannvegetasjonen i elver og innsjøer er artsfattig og oftest sparsomt utviklet. Surhetstolerante arter
dominerer. I indre heiområder gjelder dette stivt brasmegras, flotgras, krypsiv og botnegras. I
lavereliggende områder er vannfloraen mer artsrik. Karakteristisk er masseforekomst av gul og
hvit nøkkerose, flaskestarr og elvesnelle.
Vegetasjonsgeografisk markerer nedbørfeltet mange interessante overganger. Vestgrensen for
naturlig granskog på Sørlandet går i dette området. Motsatt finner en teppemyr og oseaniske
lyngheier som neppe har like gode utforminger østenfor nedbørfeltet. Sørgrensen for enkelte typer
fjellvegetasjon og godt utviklet strengmyr går over Hekkfjell.
Tidligere ble utmarka intensivt utnyttet til myrslått, lyngbrenning og skogsbeite. De siste årene har
skogen grodd til igjen, særlig med lauvtrær som bjørk og osp. Fortsatt ligger imidlertid skoggrensa
mange steder lavere enn klimaet skulle tilsi.
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Lyngdalsvassdraget ligger i et av de floristisk fattigste områdene i landet.. Et totalt antall karplanter
på 360, hvorav minst 40 kan regnes som ugras knyttet til dyrket mark, er også lavere enn det som
er vanlig å finne lenger østover på Sørlandet.. De nordligste områdene tilhører en utløper av Setesdalsheiene. Her er plantedekket svært mosaikkpreget og fattig. Bare vel 20 fjellplanter er representert. Lavlandsområdene har et høyt innslag av vestlige og sørlige arter, mens østlige arter forekommer meget sparsomt. Bortsett fra et par arter kan ingen sies å være sjeldne i Sør-Norge. Et ti-talls
arter kan imidlertid regnes som sjeldne for landsdelen.
Floristisk rike lokaliteter er fortrinnsvis knyttet til bratte lier med godt jordsmonn. Disse er gjerne
sørvendte. Eksempler på slike lokaliteter er lia ovenfor Veggja, lia nedenfor Strandegardane, under
Hekkfjell og nord for Mjåvatn i midtre og nordlige deleL
Noen av edellauvskogsforekomstene i nedre deler av feltet peker seg ut med vegetasjonsmessig
fine utforminger. For øvrig er hele Øvre Lyngdal, på grunn av svært få tekniske inngrep, et
vegetasjonsøkologisk interessant område.
Nedbørfeltet har en vegetasjonsutforming som er representativ for store deler av Vest-Agder og
tilgrensende deler av Rogaland. Floraen synes samlet sett å være mer beslektet med floraen på
Vestlandet enn Østlandet.

1.6. Dyreliv
Pattedyrfaunaen i nedbørfeltet har en artssammensetning som er typisk for Sørlandsregionen,
spesielt for skog- og heiområdene. Bestandene av elg og rådyr er tette. Den nordlige delen av
nedbørfeltet ligger innenfor Setesdal Vesthel villreinJmråde.
Elgbestanden er tettest i kystsonen i Lyngdal, særlig i vinterhalvåret. I disse områdene har elgen
gjerne tilhold i kanten av furuskogsområdene, på brinken mellom den bratte dalsiden og det kollete
heilandskapet innenfor. Rådyr holder til i mer lavereliggende terreng. Særlig eikeskogsområdene
blir mye benyttet. En liten, fast stamme av hjort har også etablert seg innenfor nedbørfeltet.
Bestanden av bever er høy, mens bestanden av hare og ekorn svinger en del. Piggsvin opptrer i
lavereliggende del~r av nedbørfeltet. Av små og mellomstore rovdyr forekommer rødrev, grevling,
røyskatt, snømus, mink og mår i varierende antall.
Av mer sjeldne rovdyr antas gaupe å ha fast tilhold i området, mens jerv, fjellrev og oter forekommer som streifdyr.
Totalt 157 fuglearter er registrert innenfor nedbørfeltet. Fuglefaunaen omfatter arter som er tilknyttet hele gradienten fra varmekjær eikeskog til alpine områder.
Av hønsefugler opptrer orrfugl og lirype i gode bestander, mens storfugl forekommer spredt og
fåtallig. Landets sørligste hekkeområde for fjellrype befinner seg sannsynligvis innenfor nedbørfeltet.
Rovfugl- og uglefaunaen er variert. Også noen sjeldne arter hekker innenfor nedbørfeltet. Fuglefaunaen i de høyereliggende furu- og bjørkeskogene er typisk for regionen, med høye tettheter av
trostefugler , ringdue og rugde.
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Eikeskogsområdene i lavereliggende deler av hoveddalføret har et arts- og individrikt fugleliv med
innslag aven rekke sørlige arter. Standfuglfaunaen er også godt representert. Enkelte år overvintrer arter som krever snøbar mark.
Våtmarksfaunaen består av fem vanlige arter, mens ytterligere elleve arter hekker lokalt. Dette er
en fattig hekkefauna, men typisk for grunnfjellsområder som er belastet med sur nedbør . Ender
hekker spredt. Mange små vann medfører at nedbørfeltet samlet sett har en relativt høy total bestand av andefugl i hekketida.
Deltaområdene ved Lyngdalsfjorden og Lygne har begge en rik fuglefauna og fungerer som viktige
trekklokaliteter. Førstnevnte område er den viktigste trekklokaliteten for vadefugl. Den beste hekkelokaliteten for våtmarksfugl i nedbødeltet er Fiskelandsvannet, hvor følgende arter hekker:
stokkand, krikkand, svartand , strandsnipe, rødstilk, enkeltbekkasin, vipe og småspove. Hei- og
snaufjellsområdene er artsfattige, men har innslag av enkelte nordlige arter som jaktfalk og fjæreplytt.
Lyngdalsvassdraget har stor verdi som viltbiologisk typeområde. Nedbørfeltet omfatter områdetyper langs gradienten fra høyproduktive områder i kystregionen til lavproduktive områder i fattig
snauhei. Dyrelivet er forholdsvis allsidig. Artene som opptrer i området er typiske for regionen,
og får dekket de fleste av sine funksjoner her. Faunaen er trolig representativ for et geografisk
område som hovedsakelig omfatter Vest-Agder fylke . øst for nedbørfeltet blir barskogfaunaen
rikere og eikeskogfaunaen fattigere. Vest for nedbørfeltet er skogene sjelden sammenhengende, og
spesielt eikeskogfaunaen blir fattigere.
Som referanseområde er Lyngdalsvassdraget viktig, siden dette er det eneste større, uregulerte
vassdrag på Sørlandet. Samtidig er det sparsomt med andre inngrep som reduserer verdien som
referanseområde. Området egner seg godt for studier av ulike naturlige dyrepopulasjoner. Nedbørfeltethar også dyregeografisk interesse, både på bakgrunn av beliggenheten mellom Sørøstlandet og Sørvestlandet, og fordi enkelte høyfjellsarter har marginalområde innenfor nedbørfeltet
(villrein og fjellrype) .
Produksjonsmessig må området ansees som middels godt for vilt. Ingen arter opptrer i spesielt tette
bestander. Men det rike artsinventaret oppveier en del for dette. Lyngdalsvassdraget dekker flere
av karakterene som er typiske for Sørlandet.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser omfatter data fra 18 elvestasjoner og 20 innsjøer. Lyngdalsvassdraget er kjennetegnet ved mange innsjøer og surt vatn . pH varierer fra 4,5 til 5,2, men kan i
perioder med lav vannføring gå opp i over 6,5 sør for Lygne. Ledningsevnen (Kli) varierer mellom
13,2 og 31,2. Ioneinnholdet avtar med økende avstand til kysten . Ionesammensetningen antyder
tilførsel både ved sur nedbør og av havsalter. Vassdraget er preget av høyt humusinnhold.
Krepsdyrfaunaen er representert med 42 arter, fordelt på 27 arter vannlopper og 15 arter hoppekreps. Artsantallet varierte fra 15 til 31 på de forskjellige lokalitetene. Ingen avartene er sjeldne
for landsdelen.
Planktonsamfunnene er relativt artsrike (12) , og dominert av filtrerende vannlopper og hoppekreps.
Både gjennomsnittlig artsantall og individtetthet er lav . Diversiteten varierte mye, men var overveiende middels høy til lav .
Krepsdyrfaunaen i strandsonen hadde middels til høy individtetthet, og diversiteten var relativt
høy . Individtettheten og dominansforholdene både i planktonsamfunnet og i strandsonen er sannsynligvis karakteristisk for de sure vassdragene i Aust- og Vest-Agder.
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I alt 16 dyregrupper ble registrert i strandsonen Døgnfluer dominerte i JunI. mens fjærmygg og
buksvømmere dominerte i august. Antall dyr pr. prøve varierte fra ca. 200 til '7 000, gjennomsnittlig 300, hvilket er middels høyt.
Det er i alt påvist to arter igler, tre arter ertemuslinger, fem arter døgnfluer, tolv arter steinfluer
og ni arter knott. Alle de nevnte dyregrupper har en artssammensetning og et dominansforhold
som er typisk for landsdelen. Artssammensetningen indikerer en rentvannsfauna.
Bunndyrtettheten på bløtbunn er meget lav i innsjøene, med fjærmygg og fåbørstemark som absolutt dominerende dyregrupper.
Faunaen i rennende vann er dominert av steinfluer, knott. fjærmygg og vartluer. Disse utgjør mer
enn 80 % av det totale individantallet. Døgnfluer spiller en meget beskjeden rolle i rennende
vann. Tettheten varierte fra 170 til 8 300 individer pr. prøve. gjennomsnittlig 260, som er middels
høyt.
Variasjonene i de fysisk-kjemiske og biologiske forhold er små innenfor hele vassdraget. Spesielt
gjelder dette lokalitetene i heiområdene både sør og nord for Lygne. To lokaliteter peker seg ut
som spesielle; det forurensede Lautjenn og Kyrkjesteinsvatn, som har liten humuspåvirkning og
spesiell fauna.
Lyngdalsvassdraget er et av de få større uregulerte vassdrag i Aust- og Vest-Agder. Både kjemisk
og biologisk er vassdraget typisk for Sørlandet. Det er beskjedent påvirket av tekniske inngrep og
er derfor godt egnet som referansevassdrag, spesielt med henblikk på den videre påvirkning av sur
nedbør.
Lygna var tidligere en god lakse- og sjøaureelv opp til Kvåsfossen. Men forsuring har ført til at
laksen nå har blitt borte. Unntaksvis vandrer imidlertid enkelte gytelaks opp i elva. Denne laksen
stammer trolig fra andre lakseelver, eller er rømt oppdrettslaks. Sjøaurebestanden er sterkt redusert.
Innlandsauren har blitt borte fra de fleste innsjøene i nedbørfeltet. Dette gjelder særlig de nordligste delene, hvor vannene nå er helt fisketomme. Det finnes fremdeles en aurebestand i Lygne og i
hovedvassdraget ned strøms Lygne. Men disse bestandene har de siste årene blitt sterkt redusert. I
enkelte Sidevassdrag er forholdene noe bedre, og det finnes fortsatt aure her. I nedbørfeltet til
Møska finnes det fisk i vannene. men bestanden er til dels tynn og avtakende. Bestanden forsøkes
opprettholdt ved utsettinger .
De fleste vann som ikke er fisketomme, har i tillegg til aure vanl igvis en bestand av ål. Røye har
tidligere forekommet i en del vann, men er nå forsvunnet.
ProdukSjonsverdien av fisk er lav. Hvorvidt utviklingen i Lyngdalsvassdraget kan tjene som referanse for andre vassdrag, er noe usikkert. Det er mulig at forsuringsprosessen har kommet så langt
i vassdraget at forskningsinteressene på fisk har avtatt.
Vassdraget har likevel en viss brukerverdi. Dette gjelder spesielt nedenfor Kvåsfossen, hvor det
foregår fiske etter sjøaure. Det fiskes dessuten mye ål i vassdraget, noe som trekker en del menn~sker hvert år.
For fisk er nedbørfeltet representativt for det sørlige Sørlandet. Vassdraget er sterkt berørt av sur
nedbør.
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2. EKSISTERENDE OG PLAt'JLAG TE

~'NGREP

2.1. Tekniske inngrep
Vassdraget er stedvis berørt av forbygningec veier og bruanlegg i de lavereliggende områder.
Utover dette er elveløpet lite preget av tekmske inngrep
o

2.2. Plansituasjon
Arealdelen i kommuneplanen for Lyngdal kommune består aven oversiktsplan og en soneplan.
Det er utarbeidet plan for tre soner, men bare to av dem inngår i nedbørfeltet til Lyngdalselva.
Dette gjelder Lyngdalssletta med tilstøtende områder og området mellom Kvås og Vernestad.
Arealdelen skiller mellom byggeområder, landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF), båndlagte
områder og viktige ledd i kommunikasjonssystemet. Byggeområder, i form av tettstedområder,
finner en hovedsakelig på østsiden av Lyngdalselva, fra Lyngdal til Rom. I tillegg finnes mindre
områder ved Moi og Kvås. Hytteområder finnes ved Hellevatnet, Kleivvatnet, Hagevatnet, Homsvatnet, Vatlandsvatnet og ved 0ysteinsland. I arealdelen er det tatt med retningslinjer for hyttebebyggelse, der også forhandlingsområder - foreløpig hyttefrie områder (inntil fire år) - er omtalt.
Hægebostad kommune vedtok kommuneplan med arealdel i 1990. Det er ikke foretatt noen revisjon av denne planen. Det er utarbeidet egne kommunedelplaner for Snartemo, Hamran-Kollemomoen-Tingvatn og for Skeie-Eiken-Tveitosen. Kommunen har store områder som er aktuelle i
friluftssammenheng. Det er behov for tiltak som gjør de mest aktuelle områdene tilgjengelige, og
på måter som gir minst mulig konflikt i forhold til den faste bosettingen. Viktige områder er
Haddelandsheia, Kollemo og Lygne med tilgrensende områder.
Fritidsbebyggelsen i Hægebostad er ikke noe problem i dag og kommer ikke i konflikt med annen
arealdisponering. Ca. 300 av kommunens 450-500 hytter er konsentrert i Naglestadområdet. Mindre konsentrasjoner finnes på Verdal, Telghaugsområdet, Skeieområdet og på Haddelandsheia nord
for riksvei 42. Kommunen opererer med en to-deling av områdene når det gjelder hyttebygging.
(1) Områder hvor hyttebygging er tillatt og (2) områder hvor hyttebygging ikke er tillatt. Forbud
gjelder nord i kommunen, for deler av Haddelandsheia, nær fast bosetting, dyrka mark og annen
innmark og nær vann og vassdrag
o

3. BRUKERINTERESSER

3.1. Naturvern
Lyngdalsvassdraget ble vernet mot kraftutbygging i 1986, som et resultat av Verneplan for vassdrag Ill. Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag uttaler følgende (NOU 1983: 41, s. 89):

"Undersøkelsene har vist at objektet representerer særdeles store verneverdier både for vilt og fisk,
friluftsliv, naturvitenskap og kulturvitenskap.
På grunn av sin uberørthet inneholder det kvaliteter som gjør det særlig godt egnet som referanseobjekt både i naturvitenskapelig og viltbiologisk sammenheng. Det faktum at vassdraget er nesten
uten tekniske inngrep, bidrar også til stor friluftsmessig verdi.
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Utvalget legger stor vekt på Lygnas betvdning som tvpevassdrag jor landsdelen, og vil derfor tilrå
at objekTet gis .'arig vern. "
Innenfor nedbørfeltet er i alt syv områder fredet 'iom naturreservat i medhold av naturvernloven:
Skoland (edellauvskog), Lautjønn (edellauvskog) og KveIlandsfossen (edellauvskog) i Lyngdal
kommune og Daurenosa (edellauvskog), Vassland (granSkog), Fiskelandsvatnet (strengmyr) og
LykkJevatn Idalmyr) I Hægebostad kommune.
Ved Grønehaugen ca. 5 km nord for Lyngdal sentrum er en barlindforekomst foreslått fredet som
naturreservat. Lengst nord I nedbørfeltet er området Knaberøysi foreslått vernet som landskapsvernområde som del av Verneplan for Setesdal-Ryfylkehelane.

3.2. Kulturminnevern
Det finnes et stort mangfold av kulturminner innenfor nedbørfeltet, særlig fra jernalder og nyere
tid. Disse inneholder et stort kunnskapspotensial og kan belyse bosetningshistorie og sosiale spørsmål som har nasjonal betydning.
Kulturminnene og kulturlandskapet er typisk for Vest-Agder innenfor kyststripen. En steinsetning,
en tingplass, hustufter fra jernalder og en boplass fra yngre steinalder med bevart tlintøks er alle å
regne som sjeldne kulturminner i denne regionen.
Når det gjelder forhistorisk tid, kan de allmenne og pedagogiske verdier dokumenteres med en
rekke godt bevarte og lett tilgjengelige kulturminner, bl.a. tre bygdeborger, graver og flere store
gravfelt fra jernalderen. En del av disse minnene ligger i et kulturlandskap som bidrar til at de
også representerer opplevelsesmessige verdier Særlig verdifulle områder finnes ved Tingvatn og
Snartemo.
Å-gårdene, heiegårdene og seterområdene visualiserer bosetningshistorie, sosialhistorie og ressursutnytting. Spesielt gir heiegårdene et sterkt inntrykk av menneskelig slit, fattigdom og overbefolkning før utvandringen til Amerika.
En stor del av kulturminnene har nær topogratisk tilknytning til hovedvassdraget. Vassdraget er en
viktig faktor for å forstå disse minnene. Dette gjelder I høy grad for en del av gravhaugene som
ligger helt ute på elvebrinken. Noen av dem er allerede helt eller delvis utrast og ødelagt pga.
erosjon fra elva. Dette gjelder også for en stor del de kulturminnene som er knyttet til dagens
faste bosetning. Heiegårdene og setrene ligger dels nær mindre vatn, dels uten umiddelbar tilknytning til vatn.

3.3. Friluftsliv
Flere områder innenfor nedbørfeltet har stor verdi for utøvelse av friluftsliv. Lygne og Lyngdalselva representerer svært verdifulle landskapselementer. Som nærturområde er hele vassdraget
viktIg for befolkningen i Lyngdal, Hægebostad og deler av Kvinesdal kommune. Haddelandsheia,
Naglestadheia og Kvinesheia er viktige regionale utfartsområder, mens områdene nord for Hekkfjell regnes som viktige også i landsdelssammenheng.
Områdene nord for Hekkfjell er lite beferdet, men egner seg godt for folk som foretrekker lengre
turer i urørt natur. Både nabovassdragene og nordlige deler av Setesdal Vesthei er sterkt preget av
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kraftutbygging. Men fremdeles er det en sammenhengende korridor med urørt natur fra Hekkfjell
og nordover til Brokke-Suleskardveien sør for Rosskreppfjorden.
Enkelte av heiområdene sør for Hekkfjell egner seg godt for turgåing. Skisesongen kan være forholdsvIs lang også i disse strøkene.
Ved Lygne er det fine strender som egner seg godt til bading. Også i nedre deler av Møska og
Lygna finnes badeplasser som er mer eller mindre opparbeidet. Store deler av Lygna byr på muligheter for turpadling. Den øverste delen er også egnet til elvepadling. Nordlige deler av
nedbørfeltet til Møska byr på fint turterreng.
Til sammen finnes det 700-800 hytter innenfor nedbørfeltet. Videre finnes campingplasser, pensjonater, foreningshytter og et feriesenter.
Store deler av nedbørfeltet er godt egnet for storviltjakt og småviltjakt. Mulighetene for utøvelse
av fritidsfiske er generelt sterkt reduserte pga forsuring. Det drives imidlertid kalkingsforsøk for å
bedre vannkvaliteten i vassdraget,

3.4. Jakt
Nedbørfeltet har stor verdi som jaktområde. Det finnes mange jegere, både utenbygds- og innenbygdsboende, og området byr på stor allsidighet i jaktformer. Søndre og midtre deler av nedbørfeltet har gjennomgående gode adkomstmuligheter fra vei, mens andre områder er mindre tilgjengelige. Nedbørfeltet tilfredsstiller dermed behovene for korte jaktturer så vel som lengre ødemarksturer.
Bestandene av elg og rådyr er store. Samtidig berører nedbørfeltet den sørligste del av Setesdal
Vesthei villreinområde. Av hønsefugler opptrer orrfugl og lirype i gode bestander, mens storfugl
forekommer mer spredt og fåtallig. Andefuglbestanden er høy.
Jakta har stor betydning for innenbygdsboende. Prosentandelen tilreisende jegere er litt i underkant
av gjennomsnittet for Sørlandsregionen. Antall jaktdager pr. jeger er også noe lavere enn gjennomsnittet for regionen. Jegere som driver både storviltjakt og småviltjakt utgjør den klart største
gruppen. Det drives en allsidig jakt på småvilt. Antall felte småvilt pr. jeger ligger omtrent på nivå
med gjennomsnittet for regionen.
Jakttrykket er forholdsvis jevnt fordelt i Lyngdal og Hægebostad kommuner, særlig gjelder dette
småviltjakt. Både for småviltjakt og storviltjakt er nedbørfeltet til Lyngdalsvassdraget noe mer
attraktivt enn tilstøtende områder utenfor nedbørfeltet. Det selges ikke jaktkort for småviltjakt i
Lyngdal eller Hægebostad.
Nedbørfeltet må produksjonsmessig anses som middels til godt for vilt. Ingen arter opptrer i spesielt store bestander, men allsidigheten i dyrelivet gjør det likevel til et godt område.

3.5. Fiske
Lyngdalsvassdraget var tidligere et godt lakse- og sJøaurevassdrag, men forsuring har ført til at
laksen nå har blitt helt borte. Sjøaure finnes det fremdeles noe igjen av. Innlandsauren er borte fra
de fleste vann og opptrer ellers i tynne restbestander i Lygne og Lygna. Nedbørfeltet har derfor
lav produksjons- og bruksverdi for fisk.
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Det er igangsatt et kalkingsprosjekt i Lyngdalselva, som har som formål å sikre sjøaurebestanden
og etablere en ny laksebestand i elva.
Også bestandene av innlandsaure holdes til dels oppe ved kalking og utsettmger. Dette har skjedd i
Gletnevatn, Kleivvatn, Vidringstadvatn, Homsvatn., Vatlandsvatn og 0ygardvatn. I enkelte av
sidevassdragene er vannkvaliteten noe bedre, slik at det fortsatt finnes aure. Dette gjelder bl.a.
vannene i Møskavassdraget. Bestandene er Imidlertid til dels tynne og avtakende.
De fleste vatn som fortsatt har fisk, har foruten aure vanligvis også en bestand av ål. Røye har
tidligere forekommet i en del vatn, men er nå forsvunnet.
Interessen for fiske i vassdraget har etter hvert blitt begrenset. Farsund og Lyngdal Jeger- og
Fiskerforening leier en stor del av rettighetene. Interessen for kultivering (kalking og utsetting av
fisk) er imidlertid til stede.
For fisk er området representativt for det sørlige Sørlandet. Nordover til Kvåsfossen foregår det et
visst sjøaurefiske. Dessuten fiskes det mye ål i vassdraget. Dette trekker samlet en del mennesker
hvert år.

3.6. Vannforsyning og resipient interesser
Det er ingen vannforsyningsanlegg som har uttak fra Lyngdalselva. Vannforsyningen er basert på
private brønner og uttak av grunnvann. Pr. 1988 er det registrert 38 vanningsanlegg i vassdraget,
hvorav to i sideelva Møska.
Vassdraget er sterkt påvirket av sur nedbør. Nedstrøms Haddeland er Lygna i tillegg moderat til
middels forurenset av termostabile koliforme bakterier, dette som følge av tettbebyggelse og jordbruk langs lavereliggende deler av vassdraget.

3.7. Primærnæringene
Mesteparten av nedbørfeltet er preget av tidligere beiting og lyngbrenning, og dette har satt tydelige spor i landskapet. Skogen er i dag i ferd med å gjenvinne området. Nedbørfeltet er i liten grad
influert av skogsdrift og myrgrøfting.
De største jordbruksarealene finner en på Lyngdalssletta, ved Birkeland og i Eiken. Men det ligger
gårdsbruk langs hele hovedvassdraget nordover til Rossevatn, likeså langs sidevassdraget Møska. I
sørlige deler av nedbørfeltet finnes det også en del heiegårder.
Av nedbørfeltet ligger ca. 1/3 i Lyngdal kommune og nesten 2/3 i Hægebostad kommune. Hægebostad er en typisk jordbrukskommune der primærnæringa omfatter 28 % av de yrkesaktive, mens
tilsvarende tall for Lyngdal er 10 %. Både jord og klima er gunstig for en allsidig planteproduksjon i Lyngdal, som har et jordbruksareal på 14900 daa. Driftsenhetene er omtrent som gjennomsnittet for fylket (44 daa) og nyttes overveiende til eng og beite. Hægebostad har noe mindre
gunstige jordbunnsvilkår og er i enda sterkere grad gras-/husdyrdominert med en lignende bruksstruktur . Skogen i disse kommunene består stort sett av små gårdsskogenheter og er mindre godt
utnyttet.
Om lag 1/3 av nedbørfeltet er registrert som godt beite. I Hægebostad utnyttes dette gjennom godt
organiserte beitelag, mest for sau. I Lyngdal mangler en slik organisering, og noe mer ungdyr
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nytter utmarks- og fjellbeitet. Dyrkingsarealene ligger til dels spredt og veiløst til. Disse søkes
utnyttet gjennom fellestiltak som fOrdyrkingslag og fellesbeite.
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