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ABSTRACT
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NAVN PÅ VASSDRAG
Navnene på de vassdrag som er beskrevet i denne rapporten skiller seg delvis ut fra de
navn som er brukt senere i forbindelse med Verneplan IV for vassdrag. I NOU 1991:12
benyttes følgnede navn på de vassdragene i Nordland som er beskrevet i denne rapporten:

143 Hestadelva (Hæstadvassdraget)
144 Silavassdraget (Silavatnet)
145 Kjerringåga
146 Flostrandvassdraget (Flostrandvatnvassdraget)
147 Helgåga
150 Reipåga (Reipelva)
151 Skauvollelva (NB: I rapporten omtalt som Revselva)
152 Lakselva (Misvær)
154 Saksenvikelva (Soksenvikelva)
155 Botnelva (NB: I rapporten omtalt som Ingeborgelva)
157 Sagelva
158 Groelva
159 Trollelva
160 Lappvasselva (Elv fra Lappvatnet)
161 Bonnåa
164 Lommerelva
166 Vamavassdraget (Varpelva)
167 Forsåelva (NB: I rapporten omtalt som Elv fra Kilvatnet)
168 Brennvikvassdraget (Elv fra Brennvikvatnet)
169 Rånaelva (NB: I rapporten omtalt som Elv fra Storvatnet)
170 Kjeldelva
171 Heggedalselva
172 Sneiselva
173 Bresjeelva (Elv i Bresjadalen)
174 Vassdraget til Vestpollen/Innerfjorden (Vestpollvassdraget)
175 Gardselva
176 Aelva
177 Melaelva
178 Alsvågvassdraget
179 Fiskebølvassdraget
180 Farstadvassdraget
181 Sørvågvassdraget
182 Avassdraget (Avatnet)
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INNLEDNING
Kunnskapen

om våtmarksfugler

i Nordland

er økt betydelig

siste 10 - 15 årene. Særlig har arbeidet
oversiktene

over ornitologisk

i Nordland

vassdrag

Av andre prosjekter
Nordland

for våtmarker

1985), og viltundersøkelser

Samlet plan for vassdrag
om de aktuelle

med de fylkesvise

våtmarksområder

verneplan

stad 1978, 1981), og senere
mannen

viktige

økologiske

områder/forekomater

undersøkelser

landplan

(Myhr 1975, Hardeng

med kraftutbygging

1979, Hansen

arter som i utkastet

til verneplan

for
1976),

(Moksnes & Vie

regnet de samme

for våtmarksområder

1985), med den forandring

strupe og svaler er utelatt,

(Fylkes-

at havørn,

blå-

Disse artene er tatt i betraktning

under "Andre fuglegrupper".
Alle skriftlige

kilder til tross, for 14 av de 40 vassdragene

har det ikke vært mulig å finne
fuglefeunaen.
opplysninger
VILTREG

litteraturopplysninger

For neaten alle objektene
å hente i tre EBD-registre

og VILTOBS

(viltkartet)

og EDNA

om

har det vært aktuelle
hos fylkesmannen:
(verneverdige

natur-

områder).
For de mindre nedberfeltene
arter, men deres forekomst
vurderingene.

Rekkefølge

er ingen detaljer
er

& Elven

(1987).

gitt om sårbare

tett i betraktning

i artslistene

I den grove vegetasjonsbekrivelsen
Fremsted

i

1982, 1983, 1984).

er i denne undersøkelsen

i Nordland

med

(Fjeldså 1980) og

Som "våtmarksfugler"

mannen

i forbindelse

med data om våtmarksfugl

over horndykkeren

i forbindelse

1977, Bevanger

(Fylkes-

i denne undersøkelsen.

som har bidradd

undersøkelser

(Folke-

(1984, 1985, 1986) brakt fram mye data

kan nevnes Miljøverndepartementets

verneverdige

de

ved verdi-

er etter Ree (1981).

følges terminologien

hos

METODER
Det ble brukt en standard
snitt 1,5 dag feltarbeid
lige vassdrag
Omfanget
forhånd

registreringsmetode
i hvert vassdrag.

ble mer tid brukt,

av feltarbeidet

to ganger

i løpet av sesongen.

1982). Også forekomst
og apurvefugler
ble forsøkt

betydning

Registreringene

i elvekantskog

som hekkeområder
ble 12 besøkt
ble vesentlig

og rundetakseringer

av våtmarksfugler

registrert.

(Haga

på myrer nær vassdraget

og andre rike lauvskogbiotoper

Linjetakseringer

av spurvefugl

ble

i en del av de større vassdragene.

Det ble ikke avsatt tid til å lete etter hekkende
likevel ble en del hekkeplasser
alle

mindre.

fuglefauna.

Av de litt større områdene

lagt opp som fjernobservasjoner

foretatt

i små og oversiktlige

ble lagt på nedberfeltenes

for våtmarksfugler.

I store og vanske-

ble noe justert etter hvor mye som på

ver kjent om områdenes

Hovedvekt

med i gjennom-

fuglegrupper

fra fylkesmannens

rovfugl,

påvist under feltarbeidet.

og for pattedyr
miljøvernavdeling,

ble opplysninger

For

innhentet

fra lokalkjente

og fra

litteratur.
Etter endt systematisering
det foretatt

en vurdering

av de innsamlede
av vassdragenes

observasjonene

ornitologiske

verdi. Det er her tett hensyn til både den fuglefauna
fektisk

er påvist og det potensiale

steder for de ulike fuglegrupper.

områdene

er

vernesom

har som tilholds-
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HÆSTADVASSDRAGET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Denna
1827 III Sandnessjøen
42 a
1988
18.6. NOF, Rana lokallag v/
Ellen Murbræck, Kjell A. Meyer

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
kysten Alstahaug - Gildeskål. Klimaet er kjølig oseanisk og
sterkt humid, med milde vintre.
Elva munner ut på østsida av øya Denna, ved Hæstad kapell.
Nederst krysses vassdraget av fylkesveien fra tettstedet Bjørn
til søndre del av eya. Det er en del bebyggelse nederst i vassdraget. En god skogsbilvei/traktorvei
fører oppover dalen langs
elva.
Nederst har dalføret et karrig preg, med kupert terreng og
bergknauser. Langs elve finnes en del mindre myrdrag. Det
forekommer en del spredt bjørkeskog, og i lune partier
vokser noe osp. En del småfuru finnes også, samt et
område med plantet furu, trolig sembrafuru. Feltsjiktet
domineres av lyng. En lavspent kraftlinje krysser nedre
del av dalen.
Lenger opp, ved vann 53 m o.h., kalt "Babylonvatnet", er
vegetasjonen mye frodigere. Bjørk og osp dominerer, særlig på
nordvestsida av vannet. Like ved vannkanten finnes grov skog ev
bjørk, osp og furu. Til dels tette elvesnellebelter
rundt vannet gir gode forhold for andefugl.
Videre oppover mot Finnbuvatn er det plantet en del gran, skogen er opptil 5 - 6 meter høy. Ved Finnbuvatn er skogen enda
frodigere enn lenger ned, med meget grov osp, kort, men kraftig
furu, og en del hegg og gråor. Det finnes to frodige ospeholt
på vestsida av vannet, og det finnes også områder med åpen
ospeskog med rik undervegetasjon.
Selve vannet er delvis omgitt
av sandstrand og åpen "parkskog".
Ved Mastuvatn dominerer bjørk og furu, furua er til dels av
grove dimensjoner. Ved sørenden finnes noe osp. Strandområdene
er her for det meste brattere enn ved de to andre vatna.
Friluftsliv: Områdene blir en del brukt, særlig i forbindelse
med fiske. Det fiskes i alle tre vatn, og særlig i vann 53 er
fisken av god kvalitet. Det ligger ei hytte i nordenden av
Mastuvatn. Grunneieren har en restriktiv holdning til bruk av
motorkjøretøyer og andre unedige forstyrrelser på sin eiendom.
Fucilefauna
I tillegg til observasjonene gjort 18. juni 1988 er opplysninger fra grunneier Hans Mörch tatt med, disse er merket HM.

Våtmarksfugler
Fra utløpet

og opp til vann 53:

Storspove
Strandsnipe
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Sivapurv

Arten er funnet hekkende av HM.
2 ind., trolig hekkende.
Tallrik, over 20 ind. Funnet hekkende.
4 ind.
2 ind.
1 hann hørt.

Ved de tre vatna:
Smålom

Rugde

Arten er funnet hekkende av HM i et mindre
vann i de øvre deler av nedbørfeltet.
Besøker ofte området
NOF/HM
Slår seg av og til ned på vatne under trekket
HM
Minimum et par hekker
NOF/HM
1 hunn, trolig med unger
HM
Ofte sett, hekker trolig
HM
Sees sjelden i området, men et par hekket
1987 HM
Ble registrert middela hyppig, hekker trolig

Rødstilk
Strandsnipe

Tallrik,
ble funnet hekkende
NOF/HM
Minimum
2 par, trolig hekkende

Fossekall
Sivspurv

2 ind. sett, hekker i vassdraget
Minimum 4 syngende hanner

Gråhegre
Sangsvane
Krikkand
Stokkand
Siland
Heilo

NOF/HM

Andre arter
Ifølge HM besøker
trolig hekkeplass
sett i området.

havern ofte området rundt de tre vatna og har
i nærheten. Også dvergfalk/tårnfalk
blir ofte

Spurvefugler utenom kråkefugl ble registrert med 17 arter.
Bestandene av levaanger og bokfink i løvskogspartiene ble
bedømt til å være ganske tette.
Ifølge HM er flere arter av spetter sett, særlig i ospeskogene
ved Finnbuvatnet. Disse artene lever ganake anonymt i hekketida, og ble ikke registrert under feltarbeidet.
Pattedyr
Ifølge HM skal røyskatt,
området.

mink, oter, rådyr og elg forekomme

i

5

Sammendra

/konklus on

Hæstadvassdraget har en moderat artsrikdom når det gjelder våtmarksfugl. Nedbørfeltet er viktigst som hekkeområde, men blir
også besøkt av enkelte arter under næringssøk og trekk. Ender
og vadefugler er omtrent likt representert, og ingen spesielt
sjeldne arter er påvist.
Havern har trolig fast tilhold i eller nær nedbørfeltet.
Spurvefuglfauneen
synes å he moderat til stor artsrikdom,
særlig i de frodige ospeskogene ved Finnbuvatn. Disse områdene
er også verdifulle som tilholdssteder for spetter.
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SILAVATNET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Lurøy
1827 I Lurøy, 1927 IV Sjona
42 a
1988 29.5.
Jon Bekken, Gaute Dahl

Vasadraget ligger i Nordlanda kystalpine region, underregion
kysten Alstahaug - Gildeakål. Klimaet er kjølig oseanisk og
sterkt humid, med milde vintre.
Vassdraget munner ut den store og til dels grunne Silevågen,
som er en del av fjorden Sjona. Nederat kryases vassdraget av
rikavei 836 fra Stokkvågen i vest. I 1990 er tunnelforbindelsen
estover mot Mo planlagt åpnet.
Oppover elve er fallet jevnt over en strekning på ce 1 km. Her
utvider elva seg til ei fløyt. Kantvegetaajonen er her ganske
frodig på grunn av gjødsling fra dyrket merk på østsida. I tillegg til denne gården finnes det noen få bolighus langs nederste del av vassdraget. Det er bjørkeskogen som dominerer, med
forholdsvis bra dimensjoner på aine steder.
Silavatnet ligger 26 m over havet og er næringsfattig. Skogen
vokser helt ned til strendene, og det er lite eller ingen
vannvegetasjon.
Også her er det bjørk som er det vanligste treslag, med innslag
av osp og rogn. Midt på vatnet på sørsida vokser det også en
del hegg. Skogen har for det meste 20 - 100 m vertikalutbredelse, før den avleses av bratte, ofte glatte fjellsider.
Friluftsliv: Vatnet er kjent for sitt gode fiske etter sjøørret
og -reye, og det drives omfattende båtutleie. Det finnes 3 - 4
hytter innover langs vatnet.
Våtmarksfugler
I utløpet ble det registrert et mindre antell av fiskemåke,
gråmåke og svartbak, og tjeld og rødstilk viste hekkeatferd.
Videre ble 3 ungfugler/hunner av siland observert.
Ved fløyta ble det registrert en engstelig kretsende krikkandhann og et engstelig stokkandpar. Av vadefugler ble det registrert tjeld, vipe, rødstilk og strandsnipe med hekkeatferd. Av
de to sistnevnte syntes det å være flere par. Videre ble 3
fiskemåker observert, og det ble funnet et reir av sivspurv.
Ved selve Silavatnet ble det registrert ei siland,
tjeld, en svartbak og to terner i flukt.

samt en

Andre arter
Ved utløpet ble en jaktende dvergfalk
hørt inne ved vatnet.

observert,

og gjøk ble

7

Av spurvefugler utenom kråkefugl ble 16 arter notert. Løvsanger
dominerte stort med 21 registreringer, mens de nest vanligste
(gråtrost og gråsisik) ble sett/hørt 4 ganger.

Sammendra

/konklus'on

Selve Silavatnet synes å ha svært få par av hekkende våtmarkshekker trolig.
fugl. Arter som ailand, strandsnipe og sivapurv
Den ca 400 m lange fløyta nedenfor vatnet er påvirket av tilsig
fra dyrket mark, og har til dels rik vannvegetasjon. Flere
arter av ender og vadefugler hekker her.
Området som helhet har et enkelt vannsystem, og derfor et lite
variert tilbud av biotoper. Forholdsvis få par av våtmarksfugl hekker, mens spurvefuglfaunaen
er middels rik.
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KJERRINGAGA

Kommune
Kartbled
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Lurøy
1827 I Lurey, 1927 IV Sjona
42 a
1988
30.5.
Jon Bekken, Gaute Dahl
29.6.
Gaute Dahl
Samlet Plan(SP) (1986b)

Vasadreget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
kysten Alstahaug - Gildeskål. Klimaet er kjølig oseanisk og
sterkt humid, med milde vintre.
Vassdraget munner ut i Aldersundet. Nederst krysses det ev
riksvei 17 mellom Stokkvågen og Kilboghamn. Den nederste
delen
ev vassdraget har et forholdsvis stort fall, 104 m over en
strekning på ca 1200 m. Bebyggelsen er konsentrert til området
nede ved riksveien. I tillegg kommer de to gårdene ved
Vassvatnet. En del hytter er oppført ved den nordlige delen av
Vassvatnet, og etter planen vil det bli ca 70 hytter i dette
området (SP).
Det

er bjørk

som

dominerer

skogen

over

hele

nedberfeltet.

Nederst i vassdraget finnes en del innslag av rogn, og sør for
Vassvatnet er det plantet en del gran. Særlig frodig er bjørkeskogen i området ved Tjernet, hvor marka trolig overrisles
under vårflommen. I den vestvendte lia øst for Svartvetna er
skogen også forholdsvis frodig, med overgrodde blokker og et
høyt innslag av rogn.
På østsida av Vassvatnet ligger et stort areal beitemark med en
liten holme på utsida. Ellers er strendene for det meste bratte
med skog helt ned til vannkanten. Slik er forholdene også ved
Svartvatna. Ved Tjernet finnes mindre arealer av fuktige enger
med starr. Ved Kvannskardvatna
i øst er det sparsomt med vegetasjon, og isen ligger lenge de fleste år.
Friluftsliv: Området ved nordenden av Vassvatnet er som nevnt
et av kommunens hyttebyggingsområder.
Vassvatnet - Svartvatnet
regnes som et "intensivt brukt friluftsområde av kommunal
interesse". Kjerringåge er ved siden av Silaelva distriktets
viktigste laks- og sjøørretelv, og nedbørfeltet har ellers et
bredt bruksområde som gjør det attrektivt til friluftsformål
(SP).
Våtmarksfugler
Langs elva fra Vassvatn og ned til sjøen er det grunn til å tro
at strandsnipe og fossekall hekker. Imidlertid ble ingen av
artene registrert her under feltarbeidet. Ved bekken fra Kvannskardvatna ble begge arter observert. Ved Vassvatnet er
følgende arter registrert:
Storlom
Krikkand

Arten hekket fram til ca 1984 (SP).
Arten skal hekke årvisst (SP), men ble ikke
sett i 1988.

9

Stokkand
Havelle
Svartand
Siland
Laksand
Tjeld

Småspove
Rødstilk
Strandsnipe
Fiskemåke
Svartbak
Sivspurv

Arten hekker årvisst med 3 - 4 par, i 1984
var det flere par og spesielt store kull
(SP). Arten ble imidlertid ikke sett i 1988.
Sees hver høst under trekket (SP).
Sees hver høst under trekket (SP).
hekker årviast (SP), 1 par sett også i 1988.
hekker årvisst (SP), ikke sett i 1988.
Ifølge lokalbefolkningen
hekket arten her i
gammel tid, og fra ca 1984 her den igjen vært
1 par høyst
sannsyntil stede. I 1988 hekket
på holmen nordvest for gårdene.
1 hekkende par 1988.
Trolig 2 hekkende par 1988.
Sannsynlig hekkefugl.
Hekker trolig ved vatnet, opptil 15 ind. sett
i 1988.
1 ind. utenfor gårdene 30.5.1988.
Registrert flere steder langs stranda.

Ved Svartvatn skal storlom ha hekket fram til ca 1984 (SP).
Under feltregistreringene
30.5.1988 ble verken lom eller ender
sett her.
Ved Tjernet samme dato ble en krikkand hann, flere individer
strandsnipe og sivspurv, samt inntil 3 spillende/varslende
enkeltbekkasiner
registrert.
Ved nedre Kvannskerdvatn
anipe registrert.

29.6.1988

ble bare varslende

av

strand-

Andre fuglegrupper
Av rovfugl ble havern og dvergfalk registrert under feltarbeidet i 1988. I tillegg forekommer kongeørn, fjellvåk og
tårnfalk (SP). Konkrete reirplasser synes ikke å være kjent.
Skogshensene er representert ved fjellrype, som har god bestand
særlig i området ved Kvannskardvatn,
lirype, som har noe lavere
bestand, og orrfugl, som finnes i liene ovenfor Bratland og
Vassvatn (SP). Begge rypeertene ble registrert under feltarbeidet.
Ifølge SP forekommer hubro og perleugle fast, mens haukugle,
apurveugle og jordugle registreres enkelte år.
Av spurvefugler utenom kråkefugl ble det i 1988 registrert
arter. Som ventet dominerte løvsanger (23 registreringer),
dernest gråtrost (9), blåstrupe (8) og redvingetrost (6).
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Pattedyr
Elg var fram til 1984 regnet som streifdyr i området, men forekommer nå jevnlig. Den trekker gjerne på østsida av Svartvatn
og videre sørover. Rådyr har ikke fast bestand i området, men
det foreligger noen få observasjoner av streifdyr fra Aldersundet og Stokkvågen.

Oter trafikkerer vassdraget jevnlig fra sjøen opp til Vassvatn,
og bestanden anses som god. Arten vandrer også forbi Svartvatn
og over til Silevassdraget. Mink forekommer også fast i Kjerringåga. Gaupe kan forekomme svært sporadisk, og det foreligger
en observasjon av fjellrev fra en god del år tilbake (SP).
Sammendra

/konklus'on

Vassdraget viser god veriasjon når det gjelder våtmarksbiotoper, og det huser en moderat til ator del av de arter som
hører hjemme i slike naturtyper. Det er hekkefunksjonen som er
viktigst, men Vassvatnet har også en viss verdi som næringsksområde under trekket. Kjerringåga synes å ha moderat til stor
verdi som representativt vassdrag for regionen når det gjelder
våtmarksfugl.
For andre fuglegrupper

viser vassdraget

en moderat

artsrikdom.

11
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FLOSTRANDVATNVASSDRAGET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Rana
1927 IV Sjona
42 a
1988 29.5.
13.-14.7.

Jon Bekken,
Gaute Dahl

Gaute Dahl

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
kysten Alstahaug - Gildeskål. Klimaet er kjølig oseanisk og
sterkt humid, med milde vintre.
Elva munner ut i fjorden Sjona, i den ermen som heter NordSjona. Nederst krysses vassdraget av riksvei 836 som fører østover til Mo. Den ca 400 m lange elvestrekningen fra vatnet og
ut i sjøen har et fall på 9 m. All fast bosetning er konsentrert til dette området. Det finnes ca 10 hytter ved vatnet, de
fleste i sør på vestside. Ved riksveien er det etablert en
oppstillingsplass
for campingvognene til de mange som driver
fiske etter sjøørret- og reye. I vatnet drives det båtutleie.
Det er bjørkeskogen som dominerer over hele området, stedvis
med innslag av rogn og gråor. Ellers forekommer gran flere
steder, også innerst ved vatnet. Elvesletta ved Hundådalens
utløp har spesielt frodig vegetasjon, med tett bjørkeskog og
mindre arealer av vierenger og grasmark.
Friluftsliv: Utøvelse av friluftsliv
stor del knyttet til fiske.

i nedberfeltet

er for en

Våtmarksfugler
Silend
Laksand
Tjeld
Storspove
Strandsnipe
Fiskemåke
Sildemåke
Rednebbterne
Sivspurv

Hunn med 8 unger innerst i vatnet 13.7.
2 hanner og 1 hunn fløy innover langs vatnet
29.5.
1 ind. trolig med reir ved "campingplassen29.5.
2 ind. ved utløpet av vannet 29.5.
1 engstelig ind. innerat i vatnet 13.7.
Opptil 5 ind. 29.5., minst 6 engstelige ind.
innerst i vatnet 13.7.
1 ind. innerst 13.7.
Minst 5 ind. søkte føde innover langs vetnet
13.7.
Registrert flere steder langs vatnet

Andre fuglegrupper
En dvergfalk eller tårnfalk varslet serøst for Hundågas utløp
13.7. Spurvefugler utenom kråkefugl ble registrert med 16
arter, med løvsanger som dominerende art.

Sammendra

/konklus

on

Vassdraget her et enkelt vannsystem med svært begrenset veriasjon i tilbudet av biotoper. Artsrikdommen er liten, med bare
to andeerter og tre vadefuglarter som påvist/sannsynlig
hekkende.
Det er heller ikke kjent at endre fuglegrupper
komster som kan øke områdets verdi.

har fore-

13
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HELGAGA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Litteratur

Rana
1927 IV Sjona
42 a / 34 b / 36 b
1979 22.-27.6.
Per Straumfors,
Jørn E. Solli
1982 25.-27.6.
Norsk Zoologisk Forening,
avd. Rana
1988 28.5.
Jon Bekken, Gaute Dahl
Straumfors & Solli (1979)
Hjelmseth & Rundhaug (1983)
Samlet Plan (1984a)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
kysten Alstahaug - Gildeskål. Klimeet er kjølig oseanisk og
sterkt humid, med milde vintre. De østlige deler må føres til
bar- og fjellbjørkskogsområdet
nord for Dovre til VestJämtland, underregion Ranaområdet. I nordest berører området
Nordlands, Troms og Lapplands høyfjellsregion.
Helgåe munner ut i fjorden Sjona, i den armen som heter NordSjona. Nederst krysses vassdraget av riksvei 836 som fører østover til Mo. Fest bosetting finnes bare nede ved riksveien.
Ellers har nedberfeltet ca 10 hytter, de fleste ved Helgåvatn. En dårlig traktorvei fører nesten fram til Helgåvatn.
Helgåa fra Litlevatn og ut i sjøen er ce 1300 m lang og har et
fall på 71 m. De tre største vatna, Gravatnet, Helgåvatnet og
øvre Helgåvatnet, ligger 85 - 112 m o.h.
Ved sørenden av
Helgåvatn finnes et nokså ensartet parti av fattigmyr rundt et
tjern. I nordenden av vatnet finner vi et deltaområde som til
dels er utformet som høgmyr med tuer, heljer og karakteristisk
lyngvegetasjon.
Selv om berggrunnen vesentlig består ev herde, "sure" bergarter, kan man likevel finne partier med rikere vegetasjon.
Muligens består jordsmonnet her av rester av marine avleiringer. Bjørk er det dominerende treslag i området. Vi finner
mest av den vanlige fjellbjørkeskogen,
men også rikere utforminger forekommer. Særlig langs åer og bekker finnes
høgstaudebjørkeskog,
enkelte steder med sterkt islett av selje,
rogn, gråor og osp. Langs åa mellom Litlevatnet og Helgåvatnet dominerer gråor og hegg tresjiktet sammen med bjørka.
Granskogen i området herer vesentlig til fattigere utforminger,
men ved øvre del av Helgåvatn må den karakteriseres som grasog urterik. Furu finnes spredt på myr og rabber, samt i et
større bestand under Raudskreda i øst.
Våtmarksfugler
I sjøen ved utløpet søkte 4 hanner og 2 hunner av ærfugl fede
sammen med ca 50 fiske-/gråmåker,
1 par tjeld og 1 par storspove den 28.5.1988.

Der ikke annet er oppgitt, er opplysningene fra Hjelmseth
Rundhaug (1983). Data fra 1988 er fra eget feltarbeid.
Smålom

Storlom

Gråhegre
Sangsvane
Krikkand
Stokkand

Sjøorre
Silend
Rugde
Småspove
Storspove
Rødstilk
Strandsnipe
Fiskemåke
Sildemåke
Rednebbterne
Fossekall
Sivspurv

&

Ifølge lokalkjente har arten i alle år hekket
i et lite tjern på sørsida av åa mellom
Litlevatn og Helgavatn. Paret var også på
plass i 1988.
I 1982 ble det registrert 2 per i Helgåvatn, 1
par i øvre Helgåvetn og 1 par i Gråvatn. Ofte
sees 3 - 4 par i øvre Helgåvetn, men dette kan
være fugler fra andre vatn på næringssøk.
Sees i mindre antall, hekking i området er
sannsynlig.
Flokker rester i Helgåvatn under høsttrekket,
gjerne i månedsskiftet oktober/november.
Sees
også på vårtrekk.
Observeres langs åa mellom Litlevatn og
Helgåvatn, hekking er påvist. En hann fløy
oppover langs nedre del av åa i 1988.
Observeres langs åa mellom Litlevatn og
Helgåvetn, hekking er sannsynlig. En hann fløy
oppover langs nedre del av åa i 1988.
Flokker raster i Helgåvatn under trekket vår
og høst.
Observeres i lite antall. Også observert i
1988, med to ind. ved Litlevetn, og to hanner
og senere to hunner i sørenden av Helgavatn.
Forekommer i mindre antall.
Forekommer i mindre entall, er påvist
hekkende.
Forekommer i mindre antall, hekker sannsynligvis. To ind. registrert ved utløpet i 1988.
Forekommer i mindre antall, er påvist
hekkende. Registrert ved Litlevatn i 1988.
Vanlig hekkefugl i vassdraget.
Vanlig hekkefugl i vassdraget.
I 1982 ble 4 ind. sett ved Litlevatn under
omstendigheter som tydet på at de hekket.
Hekkekoloni på ca 15 fugler på holme i sørenden av Helgåvatn. Videre 5 ind. ved Litlevatn.
Sees av og til i vassdraget.
Forholdsvis fåtallig hekkefugl.

Andre fuglegrupper
Fjellvåk hekker vanlig i gnagerår. I 1982 ble 4 hekkende par
påvist. Kongeørn skal ha hekket hvert år fram til 1982, videre
status er ukjent. Tårnfalk og dvergfalk sees av og til i
området.
Lirype og fjellrype er begge forholdsvis vanlige hekkefugler.
Orrfugl er særlig knyttet til blandingsskogen i liene sør og
øst for Helgåvatnet. Ifølge lokalkjente skal også tiur være
observert noen ganger, bl.a. i barskogen nord for åa fra
Helgåvatn. De mener også å ha sett jerpe i området.
Av ugler er haukugle og perleugle påvist, ingen av dem særlig
vanlig.
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Av spurvefugler utenom kråkefugl er 23 arter påvist. Blant dem
bør nevnes 2 syngende gulsangere i den rike akogen ved åa fra
Helgåvatn, videre forekomst av barskogsarter som fuglekonge,
dompap og grankorsnebb.
Pattedyr
Opplysningene

her er i det vesentllge

hentet fra Samlet Plan-

rapporten.

Elg har en fast stamme i området med et lokalt viktig sommerog vinterområde rundt øvre Helgåvatn, og et sommerområde øst
for søndre del av Helgåvatn. Av rådyr blir bere streifindivider
registrert.
Hare er tallrik på egnede lokaliteter, og redrev og mår finnes
i livskraftige bestander. Røyskatt og snemus er vanlige
smågnagerår. Mink er vanlig ved sjøen og sporadisk oppover
langs vassdraget. For oter blir åa fra Litlevatn og ned til
sjøen angitt som "helårsområde av nasjonal viktighet".

Sammendra

/konklus

on

Helgåvassdraget har en moderat til høy artsrlkdom av våtmarksfugler. Mange grupper er representert blant de hekkende artene,
og mange arter her tilhold med flere eller mange par. Helgåvatnet synes også å ha betydning som rasteplass under trekk.
Vassdraget synes å kunne fungere bra som typeområde for underregion 42 a. Siden det har svært få tekniske inngrep, har det
også stor verdi som referanseområde.
Andre fuglegrupper og også pattedyr er godt representert
vassdraget, noe som styrker en høy plassering ut fra våtmarksfugl.
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STRAUMDALSELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Rødøy
1928 III Melfjord
42 a
1987 28.-31.5.
NOF, Rana lokallag
v/ Kjell A. Meyer
1988 27.-28.6.
Gaute Dahl
Samlet Plan (1986b)
Meyer (1987)

Litteratur

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
kysten Alstahaug - Gildeskål. Klimaet er kjølig oseanisk og
sterk humid, med milde vintre.
Elva munner ut i Værangen som er en sidearm av Melfjorden.
Vassdraget krysses nederst av fylkesveien mellom Jektvik og
Nordværnes. Nederst i vassdraget ligger Kista, et brakkvannsområde på ca 1400 da. Strendene er stort sett bratte, og det er
lite vannvegetasjon.
I samme nivå ligger Innerkista på ca 200
da. To gårdsbruk i nordvestenden av Kista er fraflyttet, men
jorda

drives

fortsatt

inn langs vassdraget.

av gården

Straumdal,

Den ene av gårdene

som

ligger

lenger

brukes som leirsted.

Bjerkeskog dominerer i området. Innslaget av rogn og selje kan
være betydelig. I de nedre deler opp til Straumdal finnes flere
granplantefelt av 10-15 års alder.
De største vatna i nedbørfeltet er Straumdalsvatn eller øvre
Mellevatn, nedre Mellevatn, Skredvatn, og i Østerdalen Anderslivatn og Huntertjørna. Her finnes en rekke tjern og dammer og
mindre arealer av myr. Landskapet er preget av store høydeforskjeller, med dalbunnen på vel 200 m og Straumdalstind på
905 m o.h.
Våtmarksfugler
Smålom
Storlom
Grahegre
Sangsvane
Krikkand
Stokkand
Havelle
Dykkand,

ubest.

Siland
Tjeld
Enkeltbekkasin

1 ind. i Innerkista i 1988.
1 ind. ved Kista i 1987, også registrert
senere samme sesong i Østerdalen av Ansgar
Aandahl.
1 ind. ved Kista i 1987, arten antas å hekke
i området.
3 ind. på Innerkista i 1987.
En hann ved elva, senere et reirfunn langt
opp i dalføret i 1987. To hanner i et tjern
øst for Huntertjørna i 1988.
Et par i flukt ved Kista i 1987.
3 ind. på Kista i 1987.
Ut på sommeren 1987 ble -en hel dykkendersett i Østerdalen av Ansgar Aandahl.
1 par på Kista i 1987, 3 ind, samme sted i
1988.
Registrert som hekkefugl i Kista begge år.
2 ind. i fluktspill i Østerdalen i 1987.
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Rødstilk

Sildemåke

3 engstelige ind. ved sjøen/Kista i 1987,
samme år 2 engstelige par i østerdalen.
I 1988 minst 5 engstelige par samme sted.
1 ind. i fluktspill i østerdalen 1988.
Dominerende vadefuglart, tallrik i hele
området.
Hekker middels tallrikt nederst i vassdraget, hekker også i Østerdalen.
7 ind. ved sjøen/Kista i 1987.

Gråmåke
Svertbak

Tellrik
i Kista i 1987, mest
Min. 3 ind. i Kista 1987.

Makrellterne
Rødnebbterne

1 ind. i østerdalen 1987.
3 ind. ved Kista og 2 par i østerdalen 1987.
Hekkekoloni i Østerdalen registrert senere
på sommeren av Ansgar Aandahl. I 1988 koloni
på holmer i Huntertjørna med ca 34 ind.
2 ind. i Straumdalen i 1987. Et ind. med mat
i nebbet ved elva nedenfor Anderslivatn i
1988.
Registrert varslende i østerdelen 1988.

Grønnstilk
Strandsnipe
Fiskemåke

Fossekall
Sivapurv

ungfugl.

Andre fuglegrupper
Rovfuglfaunaen i området er mangelfullt kjent. I 1987 ble en
liten falk, trolig dvergfalk, sett ved Kista, og 2 ind. av
havørn kretset over Kista og Straumdalen i lengre tid.
Det foreligger ikke deta om forekomst av ugler.
Ifølge Samlet Plen-rapporten forekommer orrfugl, lirype og
fjellrype. Imidlertid omhandler denne rapporten mest Forsdelen/Langvatnet ser for nedbørfeltet. Lirype ble registrert
både ved Kista og i østerdelen i 1987, og i 1988 ble 2 stegger
notert i østerdelen.
Spurvefugler utenom kråkefugl er registrert med 22 erter.
I 1987 ble sm&fuglbestandene
ved Kista vurdert å være til dels
tette. Ringtrost synes å være tallrik over store deler av
nedbørfeltet, videre blir løvsenger og blåstrupe betegnet som
tallrike i østerdelen.
Pattedyr
Opplysningene er svært sparsomme, og bygger på Samlet Planrapporten. Elg har fast stamme i Straumdalen. Jakt ble tillatt
her fra 1983, og stammen her har sammenheng med elgstammen på
nordside av Nordfjorden.
Det foreligger ikke meldinger om observesjoner av store rovdyr
fra området de senere år. Oter har fast rute mellom sjøen og
Langvatn sør for nedbørfeltet, og forekommer trolig også i
Straumdalselv.

Sammendra

/konklus'on

Nedberfeltet byr på et variert utvalg av biotoper for våtmarksfugl, og artsrikdommen betinger en moderat til høy verdi.
Brakkvannsområdene
synes å he en viss betydning for furasjerende fugler fra endre områder, og også for visse arter
under trekket. Østerdalen er et viktig område for en rekke våtmarksarter. Også spurvefugl har en moderat til høy artsrikdom.
Vassdraget kan fungere bra som typeområde for regionen. Verdien
som referanseområde må settes noe levere pga. av de tekniske
inngrepene i området.
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150 REIPELVA
Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Meløy
1928 I Glomfjord, 1928 IV Meløy
42 a
Ca 1980-88
Magnar Fagerli
1988
16.7.
Jon Bekken

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Gildeskål. Klimaet er kjølig oseanisk og
kysten Alstahaug
sterkt humid, med milde vintre.
Reipelva, eller Markelva som den også kalles, munner ut i sjøen
ved Fore kapell ca 5 km nordvest for ørnes. Utenfor utløpet
finnes et gruntvannsområde.
Riksvei 17 krysser vassdraget
nederst. Det finnes ca 25 - 30 bolighus/gårder
i nedberfeltet,
fra utløpet og innover til midtre del av Markavatnet.
Den vel 4 km lange elvestrekningen opp til Markavatnet har et
fall på bare 26 m. Ut på sommeren har elva liten vannføring, og
bærer preg av at den gjødslet fra gårdsbruk lenger opp i nedbørfeltet. Vegetasjonen ev grønnalger, mose og høyere planter i
elveløpet er godt utviklet, og kantvegetasjonen utgjøres for en
del av høgstaude-bjerkeskog.
Markevetnet har lite vannvegetasjon, og bjørkeskogen står for
det meste tett helt ned til bredden. I tillegg til gårder og
eneboliger ligger det ca 12 hytter ved vatnet. Omfanget av
båttrafikk og sportfiske synes å være betydelig. Til Vollen
innerst i vatnet fører en dårlig bilvei. Området har ei lang
sandstrand, og trafikken var stor under feltarbeidet i 1988.
Også østover mot Svartvatn (94 m o.h.) er det bjørkeskogen som
dominerer, med enkelte spredte granfelter. På lokalklimatisk
gunstige steder er bjørka grov og forholdsvis rettvokst.

Våtmarksfugler
I fjæra ved utløpet oppholdt det seg 16.7.1988 ca 15 ærfugl med
flere ungekull, samt tjeld, sandlo, småspove og rødstilk i
mindre antall. Et par av fiskemåke verslet intenst, og en flokk
på ca 30 gramåke/sildemåke/svartbak,
mest voksne fugler, oppholdt seg i området.
Utløpet har også funksjon som overvintringsområde
for våtmarksfugl. Stokkand er observert med maks. antall 49 ind. i januar
1982. Fjæreplytt er registrert med opptil 41 ind. (nov. 1987),
og fossekall opptil 7 ind. (mars 1981).
I selve vessdraget
Storlom
Stokkand

er følgende

arter registrert:

Arten hekket tidligere fast i Svartvatn,
er ikke funnet hekkende de siste årene.
Hekkefugl i vassdraget.

men

Siland
Vipe

Vanlig hekkefugl i vassdraget.
1 varslende par på myra på sørsida av elva
omtrent 2 km fra utløpet.
1 varslende par samme sted som over.
3 varslende ind, samme sted som over.
Varslende individer/par ved elva, ved bekken
fra Kjellerbotnmyra og ved Svartvatn.
Hekkende par i "makekasse" på gård i Sæterenget, og et svakt varslende par ved Svartvatn.
1 ind. i Svartvatn nær utløpet.
Ca 5 - 6 syngende hanner fra Markavatnet og
opp til Svartvatnet i 1987.

Storspove
Redstilk
Strandsnipe
Fiskemåke

Fossekall
Sivsanger

Andre fuglegrupper
Det foreligger data om forekomst av rovfugler. Av ugler er
spurveugle og perleugle registrert hekkende. Haukugle, jordugle
og hubro er også påvist.
Lirype og orrfugl
og hekker trolig.
Spurvefugler

utenom

hekker

i området,

kråkefugl

er

og fjellrype

registrert

med

er registrert
17

arter.

Det

er sannsynlig at dette tallet hadde vært en del høyere dersom
felterbeidet i 1988 hadde foregått tidligere i sesongen. Den
vestvendte lia opp mot Svartvatn synes å være en god lokalitet
for sangere. Magnar Fagerli har registrert sivsanger, hagesanger, munk og gulsanger her.

Sammendra

/konklus

on

Nedberfeltet har et genske enkelt vannsystem uten spesielt gode
biotoper for våtmarkafugl. Lom og ender ble ikke observert
under feltarbeidet, men i hvert fall to andearter hekker.
De store myrene på begge sider av Markelva later til å ha en
tynn bestand av vanlige vadefuglarter i regionen. I tillegg til
at vessdraget har en moderat verdi som hekkeområde, har utløpsområdet funksjon som furasjerings- og overvintringsområde
for
våtmarksfugler.
Nedberfeltet har betydning for rovfugler, ugler og hønsefugl.
Det synes også klart at lia opp mot Svartvatn er en bra lokalitet for spurvefugler, spesielt sangere.
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151 REVSELVA
Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Gildeskål
1928 I Glomfjord
42 a
1982
20.-22.8.
1983
7.-8.7.1983
1988
16. og 19.7.

Litteratur

Hansen

Svein Karlsen
Malfred
Hansen
Jon Bekken

(1983, 1984a,b)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
kysten Alstahaug - Gildeskål. Klimaet er kjølig oseanisk og
sterkt humid, med milde vintre.
Elva munner ut i Skauvollbukta i Sørfjorden, og blir også omtalt som Skauvollelve. Nederst krysses vassdraget av riksvei
838 som ferer nordover til Inndyr. All fast bosetning ligger
nede ved sjøen. De nederste 1500 m renner elva mot vest, og
fallet på strekningen er ca 160 m. Det er bjørkeskogen som
dominerer, med et visst innslag av rogn, og noe gråor langs
elva.
Ved toppen av den øverste, høye fossen krysses vassdraget av
riksvei 17, som leder nordover til Saltstraumen og Bode. I
dette området finnes 7 - 8 hytter. Herfra kan men følge
vassdraget den framtredende retningen på dalgangene i området,
oppover mot sørservest. De fleste vann og bekker er også
orientert i denne retningen. Den hovedsakelig V-formede dalen
har en moderet stigning. Noen hundre meter ovenfor riksvei 17
går elva i sommervannføring
underjordisk i kalkfjellet over
flere hundre meter, mens det normale elveleiet fungerer som
flomløp. På ryggene langs elva sees tilløp til reinrosehei, og
bjørkeskogen har høgstaudepreg.
De indre delene av vassdraget gir et karrig inntrykk, ofte med
ganske glissen bjørkeskog og store arealer av bart fjell. Det
finnes imidlertid enkelte lokaliteter hvor jordsmonnet er
dypere og rikere, og hvor urtevegetasjonen er frodigere.
I enkelte viker finnes det noe starr og andre vannplanter, men
i hovedsak har vatne steinstrender og lite attraktive forhold
for våtmarksfugler.
Friluftsliv: Ifølge Hansen (1983) blir nedbørfeltet mye benyttet som turområde, særlig for skiturer ved påsketider, i mindre
grad til fotturer om sommeren. Det drives både sportsfiske,
elgjakt og småviltjakt i dalen.

Våtmarksfugler
Når ikke annet er nevnt, er observasjonene
Smålom

Storlom

fra 1988.

1 smålom fisket i det største av Altevatnan.
Det er mulig at erten hekker i et av tjerna i
området.
Funnet hekkende flere ganger i Langvatn de

Stokkand
Heilo
Enkeltbekkasin

Rugde
Rødstilk

Strandsnipe
Fiskemåke

Fossekall

Sivsanger
Sivspurv

siste 10-15 årene, også sett i en del av de
andre vatna (Magnar Fagerli). I 1983 hekking
i Kjerrslettvatn like øst for nedberfeltet.
1983: En hunn med varsling i tjern NQ 594 260
ved Langvatn .
Varslende ind. to steder.
Et par varslet i enden av et vatn med frodig
elvesnelle-, starr- og grasvegetasjon
NQ 591 254. Forekom "sporadisk og fåtallig"
i 1983.
Forekom "sporadisk og fåtallig i 1983.
Påtruffet på bekkasinlokaliteten
og to andre
steder, mer og mindre intenst varalende.
Omtrent tilsvarende i 1983.
Forholdsvis vanlig hekkefugl, påtruffet ca
ti steder i 1988. Også påtruffet over hele
området i 1983, langs elva og ved vatna.
Et par hadde unger på holme NQ 589 250. I
tillegg minst en enkeltfugl. Forekom
"sporadisk og fåtallig" i 1983.
Hekker trolig i lite antall. Sett to ganger
både i 1982 og 1988. Forekom "regelmessig,
men reletivt fåtallig" i 1983.
Forekom "sporadisk og fåtallig" i 1983.
Forekom "regelmessig, men relativt fåtallig"
i 1983.

Andre fuglegrupper
Av rovfugler ble apurvehauk registrert i 1983, og i 1988 ble
fjellvåk observert, begge i nordre del av dalen. Av hønsefugler
ble lirype registrert begge år, i 1983 med flere ungekull.
I tillegg til ravn er 18 spurvefuglarter registrert. Blant
disse er sivsanger og tornsanger, som begge ble påtruffet
sporadisk og fåtallig i 1983. Gråtrost og redvingetrost synes å
hekke i god tetthet i høgstaudebjørkeskogen.
En sandsvalekoloni
med ca 30 reirhull i et grustek nær utløpet ble registrert i
1982, men syntes å være borte i 1988.
Sammenligningsgrunnlag
Nabovessdraget
i øst og sør, Sundsfjordvassdraget,
er forholdsvis godt undersøkt (Hansen 1984b, Magnar Fagerli pers.
medd.) I dette store nedbørfeltet var det pr. 1.9.1988 påvist
32 våtmarksarter, hvorav 12 med sikkerhet er funnet hekkende.
Seks andearter er påvist, av disse hekker i hvert fall havelle
og siland. Videre er 16 vadefuglarter påvist.
De øvre deler av Sundsfjordvassdraget
er av Statens Naturvernråd foreslått fredet som naturreservat under navnet Sundsfjordfjella (NOU 1986).
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Sammendra

/konklus'on

Til tross for at landskapet er variert, og vassdraget har mange
tjern og vatn i de øvre deler, er ikke tilbudet av leveområder
for våtmarksfugl særlig stort. Vassdraget har en begrenset
funksjon som hekkeområde. En sentral gruppe som ender er bare
såvidt registrert, og mer omfattende feltarbeid ville neppe
påvise mer enn et fåtall par.
Særlig sett i forhold til det nærliggende Sundafjordvassdraget
har Revselva moderat artsrikdom og få individer av våtmarksfugler.
Spurvefuglfaunaen
er middels godt utviklet. Enkelte av de
vanlige artene hekker i god tetthet i fjellbjørkeskogen.
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LAKSELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Litteratur

Skjeratad, Saltdal
2028 I Beiardalen, 2029 II Misvær
43 a / 36 b
1972
Alv Ottar Folkestad
1988 31.5.
Jon Bekken
15.7.
Jon Bekken, Johan A. Asphjell
16.7.
Jon Bekken
Moksnes & Vie (1977)
Folkestad (1978), Fjeldså (1980)
Fylkesmannen i Nordland (1980, 1985)
Samlet Plan (1984b,c)

Vassdraget ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjølig oseanisk til svakt kontinentalt klima med humide forhold. Underregion Saltdal-Sørfoldområdet har betydelige furuskoger i dalbunnen og bjørkeskog mot
fjellet og mot sjøen i vest. De øverste delene når inn i Nordlands, Troms og Lapplands høyfjellsregion.
Lakselva munner ut i sjøen innerst i den lange Misværfjorden.
Den nederste del av Misværdalen er treng, og den har et fall på
ca 160 m over 4 km. Ved Skard vider dalen seg ut, og en rekke
vatn og tjern setter sitt preg på jordbrukslandskap
og furuskog. Videre opp til Kykkelvatnet er elvas fall moderat.
Nesten all bebyggelse i nedberfeltet ligger i Misvær og langs
Misværdalen opp til Kykkelvatnet. Riksvei 812 fører fra Saltstraumen i nordvest til Misvær og oppover Misværdalen til
Kykkelvatnet, og videre østover til E-6 ved Medby sør for
Rognan. Riksvei 813 tar av ved Kykkelvatn og leder over til
Beiardalen.
I området ved Kykkelvatn og østover til Svartvatn finnes
avvekslende furu- og bjørkeskog med enkelte granplantefelter
innimellom. De sørlige, høyereliggende deler av nedbørfeltet
gir et karrig hovedinntrykk. Sør for store Gåsvatn finnes imidlertid betydelige kvartære avsetninger og striper av omdannet
kalkfjell (marmor) som gir frodig skog, til dela høgstaudebjørkeskog. Også ved de vestlige Gåsvatne finnes rikere felter
(Moksnes & Vie 1977), og nordvest i nedbørfeltet finnes også
kalkrike felter.
Den planlagte Saltfjellet nasjonalpark berører såvidt nedbørfeltets sørlige del. I tilknytning til nasjonalparken er det
foreslått et landskapsvernområde
som vil omfatte Gåsvatna, Sørdalen og Skjevlfjellet sør til Ekornhaugen (Samlet Plan).
til nedbørfeltets nordøstre flik ligger Østerdalen
landskapsvernområde.
Det ca 33 kvkm store området er fredet for
å bevare et rikt og variert plante- og dyreliv og et spesielt
interessant og vakkert landskap, bl.a. med rike myrtyper
(Fylkesmannen i Nordland 1980).

Grensende

25

Friluftsliv: Elva er sjøerret- og lakseførende opp til Sagfossen nedenfor Kykkelvatn. Sportsfiske er også utbredt i de
øvrige deler av vassdraget, som har ørret. Rognlivatn øst for
Misvær har også røye. I jaktsammenheng har Sørdalen stor verdi
(småviltjakt og et elgvald).
I de sørlige deler av nedberfeltet finnes merkede og umerkede
stier. Området er mye brukt som innfellsport til Saltfjellet,
til dagsturer og helgeturer, både sommer og vinter.
Våtmarkfu

ler

Det store nedbørfeltet er forholdsvis flekkvis undersøkt. I
Misværdalen er Loddvatn, Skardsvatn, Middagsvatn og Kykkelvatn undersøkt tidligere. Kvitbergvatnområdet
like utenfor
grense for nedberfeltet i sør er godt undersøkt av Moksnes &
Vie (1977).
Loddvatn/Skardsvatn
I det foreslåtte naturreservatet Loddvatnet i Misværdalen er
det foretatt registreringer ved flere anledninger, og tilsammen
ca 30 våtmarksarter er registrert. Vatnet er næringsrikt og
omgitt av dyrket mark og litt løvskog. Området utgjør en viktig
raste- og venteplass for grasender og vadefugl under vårtrekket. Lokaliteten synes spesielt å være en viktig innfallsport
for våtmarksfugl som hekker i Saltfjellsområdet.
Etter trekket fungerer Loddvatnet som furasjeringsområde
for
våtmarkfugl som hekker i distriktet, og det har også selv en
interessant hekkefauna. Horndykker hekker fast, trolig med
flere par, og kravfulle arter som atjertand, skjeand, knekkand
og sothene er observert. Lokalitetens ornitologiske funksjon må
sees i sammenheng med det nærliggende Skardsvatn (Fylkesmannen
i Nordland 1985). Fjeldså (1980) nevner tilhold av horndykker,
ei sothøne i juli 1974, 8-10 per av toppand i området, og
sommerobservasjoner
ev 2-3 par bergand.

Ved elvas utløp 16.7.:
Ærfugl
Kvinand
Tjeld
Vipe
Småspove
Gluttsnipe
Rødstilk
Fiskemåke
Gramåke
Svaler

15 furasjerende ind. i ulike drakter
Hunn med 6 halvstore unger
12 ind., minst 1 unge av året
1 furasjerende ind.
1 varslende par ved campingplassen
4 furasjerende ind.
15-20 furasjerende ind. og et varslende
innerst i området.
Ca 15 ind.
1 ind.
Alle tre arter i lite antall

par

Ved Misvær har også B. Gerber observert kvinand med unger, samt
1 ad. dvergmake i mai 1963, og flere enkeltobservasjoner
av
trane i mai måned (Fjeldså 1980).

Middagsvatn

31.5.:

Horndykker
Krikkand
Toppand
Kvinand
Heilo
Svømmesnipe

Kiskvatn

1 par, den ene på reir
1 engstelig hann
2 par
1 utfarget hann, 2 unge hanner
Mange ind, på jordene i området
2 ind.

31.5.:

Horndykker
Brunnakke
Stokkand
Laksand
Strandsnipe
Gulerle
Sivspurv
Kykkelvatn

1 par
1, trolig 2 hanner
1 par
1 hann
Flere varslende ind.
2 varslende ind.
2 varalende par
31.5.:

Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Svartend
Kvinand
Heilo
Storspove
Rødstilk
Strandsnipe
Gåsvatnaområdet
Smålom
Storlom
Krikkand
Havelle

Sjeorre
Heilo
Temmincksnipe
Myrsnipe
Brushane
Småspove
Rødstilk
Strandsnipe
Svømmesnipe
Fjelljo

1 par
2 hanner i dam på myra i sør
4 hanner i dam på myra i sør
1 hann
1 par
Flere ind. på jordene/i flukt
Fluktspill hørt
2 par
Varsling hørt
15.7.:
Ifølge H. Misund skal arten hekke i et tjern ved
store Gåsvatn (Fjeldså 1980).
1 ind. store Gåsvatn i 1988. Vatnet er kjent som
hekkeplass for lom (Samlet Plan).
1 hann i vegetasjonsrik dam VQ 977 293.
1 engstelig hunn VQ 963 306, 1 hunn med 6 unger
sammen med 2 andre hunner VQ 977 299. Området er
registrert som hekkeområde for havelle i viltkartet hos fylkesmannen.
"Skal hekke i Sørdalen" (Fjeldså 1980).
Spredte varslende par.
Anslagsvis 6 hekkende par i området rundt
Smågåsvatna.
1 voksen og 1 flygedyktig unge VQ 977 293.
1 hane VQ 977 293.
1 varslende ind. ved bilveien i vest og 1 varslende par VQ 977 299.
Anslagsvis 7 varslende par registrert.
Eneste registrering 1 varslende par i sørenden
av Eidvatn.
1 ind. VQ 980 292.
1 ind. VQ 970 290.
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Fiskemåke

1 ind ved bilveien og 1 varslende par på
vestsida av store Smågåsvatn.
En kjent hekkeplass i bekken mellom store Smågåsvatn og Tverrbrennvatnet
(Samlet Plan), og
kan vel også hekke andre steder i nedberfeltet.
Spredte par ved Smågåsvatna/lille
Gåsvatn.

Fossekall

Lappspurv
Andre fu le ru

er

Opplysningene her er svært mangelfulle. Av rovfugler
kjent at storfalk, trolig jaktfalk, finnes, og i den
del av nedberfeltet hekker kongeørn. I de øvre deler
grunn til å tro at i hvert fall fjellvåk og tårnfalk
tilgangen på smågnagere er god.

er det
nordlige
er det
hekker når

Av hønsefugler opptrer lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl.
Orrfugl og lirype er de vanligste artene. Spesielt gode biotoper for orrfugl er kjent i liene nordest for Misvær, sør for
Misvær i Nonsåsen og Middagsåsen, og nordøst for Kykkelvatn
(Samlet Plan).
Av ugler er det bare kjent at jordugle er påvist. Men det er
grunn til å tro at også perleugle og haukugle hekker.
Spurvefugler utenom kråkefugl ble i 1988 registrert med 20
arter. Et besøk i de lavereliggende deler litt ut i juni ville
gitt flere arter, bl.a. av sangere. Sivsanger ble registrert
ved Skardsvatn i 1972, og er sikkert fast hekkefugl i Misværdalen. Bjørkelia øst for Misvær er registrert i viltkartverket
som et godt spurvefuglområde.

Pattedyr
Opplysningene her er hentet fra Samlet Plan: Elg forekommer
over hele området. De lavereliggende deler av nedbørfeltet er
viktige helårsområder. En rekke trekkruter for arten er kjent.
Rådyr forekommer sparsomt i de lavereliggende deler.
Hare finnes over hele området, og redrev og trolig mink, mår,
røyskatt og snemus forekommer. Området ved Skardsvatn er et
lokalt viktig område for oter. Jerv forekommer som streifdyr i
de høyereliggende deler, og gaupe finnes i brukbar bestand,
særlig i liene est for Misvær.
Sammendra

/konklus'on

Nedbørfeltet har en viktig funksjon både som hekkeområde, og
som furasjeringsområde
for våtmarksfugl på trekk. Området har
stor verdi som et typeområde for regionen. Både elvestrekninger, sjøer, tjern og myrområder er representert i de lavere
deler. I fjellet synes et stort, upåvirket våtmarksområde med
Smågåsvatna som sentrum å inneholde en interessant hekkefauna.
Mer omfattende undersøkelser her kan komme til å vise at dette
er blant de bedre lokalitetene i Saltfjellet-området.
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SOKSENVIKELVA
INGEBORGELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Saltdal
2129 III Rognan, 2128 IV Junkerdal,
2129 II Sulitjelma
43 a / 36 a
Johan A. Asphjell
Mange besøk 1974-88
1988
12.-14.7.
Jon Bekken
Samlet Plan (1984d)
Asphjell (1988)

Vassdraget ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjølig oseanisk til svakt kontinentalt klima med humide forhold. Underregion Saltdal-Sørfoldområdet har betydelige furuskoger i dalbunnen og bjørkeskog mot
fjellet og mot sjøen i vest. De øverste delene når inn i Nordlands, Troms og Lapplands høyfjellsregion.
De to vassdragene
fjorden.

Det

munner ut i Soksenvika

nordligste

vassdraget,

innerst

Soksenvikelva,

i Saltdalsher

flere

vetn i høydelaget 400 - 460 m o.h.
Videre estover kalles elva
for Storforsdalselva.
Flere fjellvatn ligger i heyde 800 - 880
m o.h. Det sørlige vassdraget har nederst et ca 2 kvkm vatn,
Botnvatn, 12 m o.h. Ut i Botnvatn munner fra nordøst Ingeborgelva, og fra sørøst Knallerdalselva.
De største vatna er Ingeborgvatn (400 m o.h.) og nedre Knallerdalsvatn
(410 m o.h.)
Europaveg 6 krysses
vassdragene nederst. All fast besetning er
lokalisert nær utløpene, i tillegg kommer ca 7 gårder/villaer i
serenden av Botnvatn. Fritidsbebyggelse
finnes ved Storforsen
og Grønlivatn (ca 10 hytter), ved Botnvatn (ca 16) og ved Ingeborgvatn (ca 5).
De laveste deler av nedberfeltene har godt utviklet furuskog,
enkelte steder med trær av betydelige dimensjoner. Mot høyden
overtar bjørkeskogen gradvis. Skoggrensa ligger på ca 500 m.
Rike plantesamfunn som høgstaude-bjørkeskog
finnes bl.a. i
nedre del av Knallerdalen og langs elva ovenfor Ingeborgvatn.
En rygg med kalkkrevende vegetasjon finnes servest for vatnet.
Våtmarksfu

ler

Soksenvikelve
Enkeltbekkasin
Rødstilk

1 ind. ved dam WQ 249 447
Varslende par ved dam vest for Grønlivatn,
opptil 6 varslende ind. i område WQ 249 447

Strandsnipe

4 - 5 par fra nedenfor
Storforsen
opp til øvre
Storforsdalsvatn
1 ind. sett mellom vatna i Storforsdalen
Nytt reir uten innhold ved utløpet
av nedre
Storforsdalsvatn,
fuglen
ikke sett

Fiskemåke
Fossekall

29

Ingeborgelva
Heilo
Rugde
Rødstilk
Strandsnipe
Sivspurv

Registrert sør for Ingeborgvatn, også sett
i samme område i 26.6.1987
Registrert ved Ingeborgfossen 26.6.1987
Varslende par ved tjern WQ 265 415
Et varslende par nedenfor vatnet og 2 par på
de nederste 2 km ovenfor
Varslende ved utløpet av vatnet

Ender eller lom ble ikke sett, og verken fossekallen eller dens
reir ble registrert, til tross for egnet miljø. Ved Hestgjerdtjerna ble ingen våtmarksarter påvist.
Botnvatn/Knallerdalselva
Storlom
Bergand

Havelle

Siland
Laksand
Sandlo
Heilo
Temmincksnipe
Fjæreplytt
Rugde
Strandsnipe
Fiskemåke
Fossekall

Andre fu le ru

Observeres av og til på Botnvatn (Samlet Plan)
Ifølge lokalbefolkningen
var det tidligere
vanlig å se lom på Botnvatn, særlig om høsten.
Ved Smålivatn sør for Botnvatn ble en engstelig hunn registrert 24.6.1974. I 1988 ble 2
per observert i Knallerdalen like øst for
vannskillet mot Rosni.
Johan A. Asphjell har registrert flere par
hekkende like øst for vannskillet mot Rosni.
Ifølge lokalbefolkningen
ved Botnvatn var det
vanlig å se havelle her tidligere, mens den i
dag nesten er borte.
En hunn ved elva ca 2 km fra Botnvatn.
En hann i Corutjohka (sideelv til Knallerdalselva) ca 850 m o.h. den 30.6.1988.
Et par ved Corutjohka 27.6.1985 og 30.6.1988.
Et par ved Corutjohka 27.6.1985.
2 - 3 par ved Corutjohka både 1985 og 1988.
Fluktspill.
1 ind. ved Corutjohka 27.6.1985.
Flere ind. i fluktspill ved Botnvatn-gårdene
12.7.1988.
Varslende nederst i elva i 1988 og langs
Corutjohka i 1985.
1 ind. ved Corutjohka 1985, og 2 ind. ved
utløpet av Botnvatn i 1988.
Voksenfugl hørt og en unge av året sett
nederst i elva 1988.

er

Rovfuglene er representert ved fjeilvåk som hekker flere
steder, videre blir kongeørn, dvergfalk og tårnfalk observert i
området (Samlet Plan). Under felterbeidet i 1988 ble en av småfalkene hørt ved Botnvatn-gårdene.
En spurvehauk ble sett i
Soksenvikdalen 8.5.1988 (Asphjell).
Ifølge Samlet Plan forekommer orrfugl, lirype og fjellrype i
middels tette bestander på egnede lokaliteter. Ved Botnvatn

finnes det to områder
registrert en orrleik
del av Soksenvikelva.

hvor storfugl er vanlig. Viltkartet har
i området ved Botnvatn og én ved nedre

Sneugle ble funnet hekkende i 1973, mens perleugle er fast
hekkefugl. Hubro er hørt i området (Samlet Plan>. Spurveugle
hekket i Soksenvika i 1974 og 1975 (Asphjell).
Spurvefugler utenom kråkefugl ble i 1988 registrert med 21
arter. Snespurv har tilhold ved Brunreinfjell i Knallerdalen og
videre innover. Dompap ble registrert med et par ved Ingeborgfossen 26.6.1987, og munk har hekket i Soksenvika i 1968, og er
også sett i hekketida i 1978.
Pattedvr
Ifølge Samlet Plan forekommer elg fast, og det er to elgvald
området. I viltkartet er flere av bjørkeskogsområdene
registrert som helårsområder, med særlig vekt på funksjonen som
kalvingsområder.

i

Gaupe forekommer spredt, mens jerv bruker de indre delene av
området jevnlig. Mår har tatt seg opp og er i dag en relativt
vanlig ert. Mink har fast tilhold i Botnvatnet. Det foreligger
en observasjon
av fjellrev
ser for Ingeborgvatnet
i 1974. Våren
1988 forvillet en ung (født 1987) fjellrev seg inn i hus i
Soksenvika (Asphjell).
Sammendra

/konklus'on

Ingeborgelvas og Soksenvikelvas nedberfelter har tilhold av
forholdsvis få par og få arter av våtmarksfugl. De forekommende
artene er stort sett vanlige over hele landsdelen. Ender ble
ikke påvist i 1988, men kan forekomme i lite antall.
Knallerdalselva med Botnvatn har en betydelig rikere fauna av
våtmarksfugl. Dette gjelder særlig de øvre deler av nedbørfeltet, hvor mange av artene som kjennetegner de bedre lokalitetene i Saltfjellet-området
forekommer. Imidlertid er naboområdet
i øst, Rosnivassdraget som munner ut i Balvatnet, betydelig
rikere både når det gjelder antall arter og individer.
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LAKSAGA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Sørfold
2129 I Sisovatn, 2130 II Gjerdal
43 a, 36 b
1972
juni-juli
Svein Haftorn
1988 9.-11.7.
Jon Bekken
Heftorn (1973) , Fjeldså (1980)
Samlet Plan (1986c)

Vassdraget ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjølig oseenisk til svakt kontinentalt klima med humide forhold. Underregion Saltdal-Serfoldområdet har betydelige furuskoger i dalbunnen og bjørkeskog mot
fjellet og mot sjøen i vest. De øverste delene når inn i Nordlands, Troms og Lapplands høyfjellsregion.
Laksåga munner ut i Tørrfjorden, som er en sidefjord innerst i
Serfolda. Fjorden krysses av Europaveg 6, og det er vei oppover
langs elva til Lakshola. De få gårdene som finnes i nedbørfeltet ligger på denne strekningen.
Elva er bred og stilleflytende til et stykke ovenfor Lakshola.
Her deler dalen seg i Sleipdalen og Storskogdalen. Vassdraget
omfatter flere store vatn; Faulevatnet, Langvatnet, Storskogvatnet og Værivatnet.
I de lavere deler av området vokser bjørk og furu, høyere opp
bare bjørk. Dalføret fra sjøen og opp til Storskogvatnet er for
en stor del svært frodig, med innslag av gråor, hegg og vierarter. Det finnes noe høgstaudebjørkeskog
og store arealer av
storbregneskog. Flere granplantefelter
finnes innover dalen.
Fjellområdene gir et karrig inntrykk med til dels store flater
vegetasjonsfritt
berg. I enkelte lune daler finnes likevel
tilløp til rikere planteliv.
Omtrent halve nedberfeltet ligger innenfor Rego nasjonalpark,
og mindre deler ligger på svensk side av grensa, i Padjelanta
nasjonalpark. Disse områdene ble ikke undersøkt i 1988.

Vatmarksfugl
Smålom

Storlom

Forekommer fåtallig i nasjonalparkdelen,
bl.a.
hekkende i et grunt småvatn ved Storskogvatn
(Haftorn 1973). H. Misund oppgir 2-3 par i tjern
nord for Faulevatn (Fjeldså 1980). Også ifølge
Samlet Plan hekker flere par. Arten ble ikke
registrert i 1988.
Ifølge viltkartet hekker arten i vatn 426 m o.h.
i Moskusdalen. Arten ble ikke observert her i
1988.

Krikkand
Stokkand
Toppand
Bergand
Havelle

Svartand
Kvinand

Siland
Sandlo

Heilo
Rugde
Småspove
Rødstilk
Strandsnipe
Fiskemåke

Rødnebbterne

Fossekall
Sivspurv

Forekommer fåtallig i nasjonalparken
(Haftorn
1973).
Forekommer fåtallig i nasjonalparken
(Haftorn
1973).
Forekommer ifølge Samlet Plan i området.
Forekommer ifølge Samlet Plan i området.
Forekommer ifølge Semlet Plan i området. Misund
oppgir iakttegelser nær Faulevatn (Fjeldså
1980).
H. Misund så 8-10 voksne ind. i Storskogvatn i
august 1967 (Fjeldså 1980).
Forekommer fåtallig i nasjonalparken
(Haftorn
1973). Et par nær Storskogvatn 1967 (Fjeldså
1980).
Forekommer ifølge Samlet Plan i området.
H. Misund oppgir Gaulis-området ved nordgrensa
av nesjonalperken
(og nedberfeltet) som et godt
hekkeområde (Fjeldså 1980).
Registrert to steder i Moskusdalen, og ved Langvasselv.
Registrert ved Lakshola/i Storskogdalen
(Haftorn
1973).
Verslende ved Tjønnlitjernet øst for Nordskarfjell i nasjonalparken
(Haftorn 1973).
Fåtallig i nasjonalparken
(Haftorn 1973).
To varslende ind. i østenden av Faulevetn, og
trolig de samme i tjernet nederst i Langvasselv.
Forekommer i alle deler av vassdraget, noe mer
fåtallig i høyden.
5 - 6 ind. ved utløpet, 1 varslende ind. høyt
oppe over Sleipdalsvatn, og 3 ind. på/ved
holmene i Faulevatn. Ifølge Haftorn (1973)
fåtellig i nasjonalparken.
20 -30 par hekker på holmene i Faulevatn og
furasjerer ofte i Langvatn (Samlet Plan). I
viltkartet er kolonien i 1987 registrert som
hekkeplass for 10-20 "våtmarksfugler",
ganske
sikkert måker og terner. Denne kolonien var helt
borte i 1988, terner ble ikke sett noe sted i
området, og bare 3 fiskemåker holdt til ved
holmene.
1 ind. i Storskogdalen ved nasjonalparkgrensa.
Registrert i Sleipdalen og ved Sleipdalsvatn.

Andre fuglegrupper
Ifølge Samlet Plan hekker kongeørn, jaktfalk og fjellvåk.
Jaktfalkhekking ble påvist under feltarbeidet, og fjellvåk ble
sett jaktende to ganger, uten indikasjon på hekking. Haftorn
(1973) nevner sannsynlig hekkende spurvehauk i granfelt i Storskogdalen nedenfor nasjonalparken, og en dvergfalk inne i
verneområdet.
Lirype er vanlig, og de beste områdene er sør for Langvatn.
Arten har gode vinterbeiter mellom Langvatnet og Faulevatnet.
Fjellrypa har sine beste områder nord for Langvatn, og ellers
i de høyereliggende områder (Samlet Plan). Nederst i nasjonal-
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parken (og sikkert utenfor den) forekommer
i lite antall (Haftorn 1973).

orrfugl

og storfugl

Spurvefugler utenom kråkefugl ble i 1988 påvist med 23 arter.
I tillegg nevner Haftorn (1973) ytterligere 9 arter fra
nasjonalparkdelen,
samt hekkende fuglekonge i granfelt nedenfor parken. Det frodige hoveddalføret har rike spurvefuglsamfunn. Ved munningen av Sleipdalen ble gulsanger og hagesanger påvist i 1988. Ifølge Haftorn er sistnevnte vanlig inn
til Storskogvatn, hvor også munk skal være hørt. Munk er også
observert ved Laksågas utløp 24.6.1984 (Bjørklund 1984).
Haftorn nevner også at taksvaler trolig hekket i en steil
fjellvegg under Tsjørvomoivi eller Smørbukken.
Pattedyr
Ifølge Samlet Plan forekommer elg stadig vanligere i de nedre
deler av vassdraget, fra Faulevatn og nedover, og i nasjonalparken. Fra de lavere deler av parken trekker det elg nordover,
øst for Langvatn og til Sørfjorden og Kobbelvområdet. En del
dyr vandrer også vestover mellom Langvatn og Faulevatn og over
mot Rismålvatn og Ospfjorden.
Hare finnes trolig over hele området, og ekorn forekommer i de
nedre deler. Bever ble satt ut med 5 individer nedenfor Storskogvatn i 1968 (Haftorn 1973). Ifølge viltkartet hos fylkesmannen ble bestanden anslått til 3-4 ind. i 1987.
Rødrev er vanlig, mens fjellrev forekomer atskillig mer fåtallig. Jerv forekommer relativt vanlig, helst i tilknytning
til tamrein (Samlet Plan). Ifølge Haftorn (1973) forekommer
oter fåtallig i nasjonalparken. Mink forekommer langs vassdraget, og gaupe er også registrert i området (Samlet Plan).

Sammendra

/konklus

on

Hovedinntrykket er at området har en sparsom, men variert
hekkefauna av våtmarksfugler. Tettheten er for det meste lav,
mens antallet arter som er påvist opp gjennom årene er middels
høyt for et såvidt stort område. Flere av andeartene hekker
neppe hvert år, eller de forekommer med svært få par.
Hoveddalferet fra utløpet og oppover til og med Storskogvatnet
ken trolig skilles ut som noe rikere enn området ellers. I tillegg kommer terne-/måkekolonien
i Faulevatn, som i 1988 imidlertid var omtrent tom for fugl. Området har betydning for rovfugler.
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SAGELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Serfold
2130 III Helldalisen
43 b
1988
13.6. Jon Bekken

Vassdraget ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjølig oseanisk til svakt kontinentalt klima med humide forhold. Underregion Serfold-Ballangenområdet har furuskog vesentlig i dalbunner og som glissen
bestokning i grunnlendte "bunn-granitt-områder"
på utsatte
steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Sagelva renner ut i Sagfjorden, som i vest munner ut i Folda.
I høydelaget 18 - 32 m o.h. ligger vatna Nervatnet, Mellomvatnet, Tjørna og øvervatnet. Dalføret kalles gjerne Rørstaddalen. Fra sjøen og opp til to hytter ved Nervatnet leder en
ca 400 m lang kjerreveg. Det er ikke fast bosetning i nedbørfeltet.
Avhengig av grunnforholdene er det furu eller bjørk som
dominerer. Det er flere granplantinger innover til områdene ved
utløpet fra øvervatnet. Fjellsidene som omgir vassdraget karakteriseres av store, glatte flåg.
Nedberfeltet (Rørstaddalen) er vurdert i forbindelse med verneplan for våtmarker, men ble ikke med i utkastet til verneplan
(Fylkesmannen i Nordland 1985).

Våtmarksfugler
Storlom
Sangsvane

Krikkand
Stokkand
Siland

Småspove
Rødstilk
Gluttsnipe
Strandsnipe

Ifølge Samlet Plan-rapporten for Groelva akal
storlom hekke i Sagvatna, men arten ble ikke
sett i 1988.
Dalen er hekkeområde for arten, ifølge EDNAregisteret (verneverdige områder) hos fylkesmannen. Arten ble ikke sett i 1988, og heller
ikke nevnt av lokalbefolkningen.
Dette kan peke
i retning av at arten neppe er årviss, i hvert
fall ikke pr. i dag.
1 par fløy innover vassdraget ved utløpet av
Nervatnet, senere 1 par (trolig de samme) i
Tjerna.
1 par i Tjørna.
1 par i sjøen ved utløpet, en hunn og senere 1
par ved utløpet fra Nervatnet. Et par i øvervatnet kan ha vært blant de tidligere registrerte.
1 varslende ind. ved Tjørna.
3 varslende ind. ved Tjørna og 2 innerst ved
Mellomvatnet (kan ha vært de samme).
1 spillende/varslende
par ved Tjørna.
Varslende ind. registrert innerst ved Mellomvatnet, ved Tjørna og ved øvervatnet.
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Fiskemåke
Rødnebbterne
Gulerle
Sivspurv

1 ind. ved utløpet av vassdraget.
4 - 5 furasjerende ind. ved Nervatnet
ved Tjørna.
1 varslende par ved Tjørna.
1 varslende par ved Sagelva.

Fossekall burde ha brukbare hekkeforhold
ble ikke registrert under feltarbeidet.

Andre

og 1 ind.

i vassdraget,

men den

fuglegrupper

Opplysninger om forekomst av rovfugler og ugler mangler.
lirypestegger ble registrert i midtre del av vassdraget.

To

Spurvefugler utenom kråkefugl ble registrert med 14 arter,
blant dem fuglekonge, rødstrupe, grønnsisik og dompap knyttet
til granfeltene. Løvsanger var mest tallrik, dernest bjørkefink
og gråsisik.
Sammendra

/konklus'on

Nedbørfeltet har en middels rik fauna av våtmarksfugler.
Området er lite, slik at det bare finnes ett eller få par av
hver art. Den mest interessante forekomsten er hekkende
sangsvane. Det er imidlertid uklart hvorvidt denne arten har
hekket her årvisst. Den var ikke til stede i 1988.
Den største konsentrasjonen av vatmarksfugler fantes ved
Tjørna, et grunt tjern omgitt av myr. Atte våtmarksarter ble
registrert her.
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GROELVA
TROLLELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Serfold
2130 III Helldalisen
43 b
1988
10.-13.6.
Jon Bekken
Samlet Plan (1986d)

Vassdragene ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion. Regionen kerakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjølig oseanisk til svakt kontinentalt klime med humide forhold. Underregion Serfold-Ballangenområdet har furuskog vesentlig i dalbunner og som glissen
bestokning i grunnlendte "bunn-granitt-områder"
på utsatte
steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Groelva renner ut i Groosen i Sagfjorden, som i vest munner ut
i Folda. Trollelva renner ut i Trollvika i samme fjord. Området
har tre store vatn; Trollvatnet, Grovetnet og Tennvatnet.
All fast bosetning

i Segfjordbotn. Et bruk
siden, og Tennvatnet
ble fraflyttet i 1960-årene. Husene her brukes som fritidsboliger. I tillegg finnes noen få hytter ved Groosen, Grovatnet og Tennvatnet, og den gamle skolebygningen brukes som
leirskole. Bilveien rundt Groosen og opp til Tennvatnet, ce 7
km, er ikke knyttet til offentlig veinett. Sagfjordbotn er
anløpssted for hurtigbåtruta.
ved

Grovatnet

er i deg konsentrert

er fraflyttet

for

lang

tid

Nederst i vassdraget er det bjørkeskogen som dominerer, mens
det særlig inne ved Grovatn finnes betydelige arealer med furu.
Til dels atore granplentefelter
finnes i ulike deler av
området. Mange steder er grana stagnert ved 2 - 3 meters høyde.
Mindre arealer av gråorskog, til dels i blanding med bjørk og
med storbregner i feltsjiktet, finnes ved elvene og bekkene som
renner ut på nordsida av Grovatnet.
Våtmarksfugler
Innerst i den grunne Groosen ble det observert opptil 30 furasjerende tjeld, 15 gråmåker/svartbak
og 10 fiskemåker. Videre
hadde en stokkandhann, to silandhunner, en ærfuglhann og noen
rødstilker tilhold her.
Storlom

Gråhegre

Arten har ifølge lokalbefolkningen
alltid hatt
tilhold i Tennvatnet. Under feltarbeidet holdt
et par seg ved holmene i servest, sannsynligvis
hekkende. Også i Fiskartjerna er lom sett,
dette ken ha vært smålom. I Grovatn ble ikke
lom observert, dette ken skyldes regnvær med
dårlig sikt. Ifølge Samlet Plan er det usikkert
hvorvidt storlom hekker årlig i Grovatn, men
den må regnes som hekkefugl.
Ifølge Samlet Plan hekker arten ved Groelve. De
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Stokkand
Kvinand
Heilo
Vipe
Enkeltbekkasin
Småspove
Rødstilk
Strandsnipe
Fiskemåke
Rednebbterne
Sivspurv

mange tette granfeltene skulle være egnede
reirlokaliteter, men arten ble ikke sett i
1988.
Ei grasand, trolig stokkand, ble hørt på
nordside av Grovatn.
Tre ind. observert ved Tennvatnet.
Opptil 10 ind. på dyrket mark ved Tennvatnet,
samt varslende ind. ved tjern 217 m o.h. i
vest.
Varalende ind. ved tjern 217 m o.h. vest for
Tennvatn.
To ind. skremt opp på myrene øst for Grovassbakken, og 2 varslende ind. øst for tjern 132
m o.h.
2 varslende ind. ved utløpet fra Botelvatn,
senere mot tjern 132 m o.h.
Registrert 5 steder ved Tennvatnet og nord for
Grovetn.
Registrert ved Tennvatn, Fiskartjerna og sørøst
for Botelvatn.
Et ind. ved Tennvatnet-gårdene
og et ind. ved
Trollvatn, neppe hekkende noen av stedene.
2 - 3 ind. ved småholmene vest i Tennvatnet.
Ifølge lokalbefolkningen mye tallrikere
tidligere.
Varslende ind. nord i Tennvatnet, midt på
nordsida av Grovatn og ved utløpet av Botelvatn.

Andre fuglegrupper
Det synes ikke å være kjent noe om rovfugltilhold i området.
Ifølge viltkartet hos fylkesmennen har hønsehauk en hekkeplass
like utenfor nedbørfelt. Reirplassen hadde vært i bruk 3 av 10
år fram til 1986.
Ifølge Samlet Plan er det ved Grovatn og Tennvatn gode orrfuglbiotoper, mens Grønfjellet i øst er et viktig tilholdasted for
rype. Lirype er vanligat, mens fjellrype bare forekommer i de
høyeste partiene.
Det faktum at bare 13 spurvefuglarter utenom kråkefugl ble
registrert, må tilskrives regnvær og til dels vind under feltarbeidet. Det er imidlertid ikke grunn til å tro at området har
apesielt gode områder for denne fuglegruppen.
Pattedyr
Ifølge Samlet Plan forekommer det elg over det meste av området
om sommeren, og om vinteren har tellinger antydet ca 35 dyr i
Grovatn-Sagvatne-området.
Flere viktige trekkveier berører
området. Rådyr forekommer sparsomt, men er trolig i ekspansjon.
Av de store rovdyrene forekommer jerv, og gaupe er nylig felt i
tilgrensende områder. Rev, mink og oter forekommer fast i
området (Samlet Plan).

Sammendra

/konklus'on

Groelvas nedbørfelt har en middels rik fauna av våtmarksfugl.
Gruppen ender er svakt representert, mens vadefugler forekommer
med flere arter, særlig på myrene vest for Tennvatn og nord for
Grovatn. Groosen har en viss betydning som furasjeringsområde
både for fugl knyttet til ferskvann og saltvann. Trolig kan
området også tjene som trekkrasteplass.
Trollvatnet ligger i tilknytning til Helldalisen og har sein
isgang. Vatnet er lite attraktivt for våtmarksfugler.
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ELV FRA LAPPVATNET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Vassdraget

ligger

Steigen, Serfold
2130 III Helldalisen
43 b
1988
12. og 14.6.
Jon Bekken

i Nordlands

maritime

bjerke-

og furuskogs-

region. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjølig oseanisk til svakt kontinentalt klima med humide forhold. Underregion Serfold-Ballangenområdet har furuskog vesentlig i dalbunner og som glissen
bestokning i grunnlendte "bunn-granitt-områderpå utsatte
steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Vassdraget munner ut i Vinkfjorden, en sidearm av Nordfolda.
Den lille grenda Sendbakk ved utløpet har ikke veiforbindelse,
men hurtigbåten i Folda anløper her. Det er i dag bare to fastboende personer vinterstid.
Det lille nedbørfeltet er gryteformet med store høydeforskjeller. I bunnen ligger Lappvatnet på 33 m o.h. I øst rager Titinden opp til 1038 m, i vest Helldalisen til 1351 m.
Områdets lavereliggende deler domineres av bjørkeskog. Skogen
er best utviklet ved Sandbakk og i skaret over mot Grovatn i
sør. I skaret finnes et myrområde med en rekke små vannfylte
grytehull. Furu forekommer bare spredt, og lite gran er plentet
i dette nedberfeltet.

Våtmarksfugler
Ved utløpet fra Lappvatnet ble bare to strandsniper, to rødnebbterner og ei fiskemåke observert. Bare snipene viste
hekkeatferd. Olav Sandbakk kunne fortelle at fiskemåke trolig
har begynt å hekke ved Lappvatnet i de senere år. Lom blir
sjelden observert her.
Ved dammene helt i sør varslet rødstilk, strandsnipe og
sivspurv. Kvitvatnet 402 m o.h. ble ikke undersøkt, men er
sannaynligvis så lenge islagt at det uaktuelt som hekkeplass.
I området rundt utløpet er ærfuglen alltid blitt tatt godt vare
på, og i 1988 lå 16 hunner på egg ved kaia og rundt husene. I
tillegg oppholdt ca 40 ikke-hekkende fugler seg i utløpsosen.
Av andre arter ble ca 10 stormåker, 3 fiskemåker og varslende
rødstilk og sivspurv notert.
Andre fuglegrupper
Svært lite er kjent om nedbørfeltet. En ung havern ble observert nær utløpet, og Olav Sandbakk kunne opplyse at arten
trolig hekker i nærheten av området.

Sammendra

/konklus'on

Nedbørfeltet har et enkelt vannsystem
med en lite utviklet
hekkefauna av våtmarksfugl. De få artene som er påvist tilhører
landsdelens vanlige arter og finnes i lite antall. En ærfuglkoloni nær utløpet årlig med ca 20 reir og med tilhold av et
antall ikke-hekkende fugler bør nevnes.
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161 BONNAA
Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Sørfold
2130 II Gjerdalen,
43 b
1988 9.6. og 8.7.

2130 III Helldalisen
Jon Bekken

Vassdraget ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
kjelig oseanisk
til svakt kontinenalpine former. Forholdsvis
talt klima med humide forhold. Underregion Serfold-Ballangenområdet har furuskog vesentlig i dalbunner og som glissen
bestokning i grunnlendte "bunn-granitt-områder"
på utsatte
steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Vassdraget munner ut i Leirfjorden, en sidearm av Sørfolda.
Nederste del av vassdraget er lett tilgjengelig fra riksveien
sørover fra Mørsvikbotn, som følger elva fra utløpet fra
Horndalsvatn ned til sjøen. Før E-6 ble lagt i ny trasé rundt
Leirfjorden, var dette en del av europaveien, med ferjeleie i
Bonnåsjøen. Herfra er det vei vestover til Styrkesnes og
østover til E-6 innerst i Leirfjorden.
Det ligger spredte gårder langs hele den ca 7 km lange strekningen fra Horndalsvatn og ned til sjøen. Ved Horndalsvatnet,
som er det største i nedberfeltet, ligger det 7 - 8 hytter.
Det er bjørkeskogen som dominerer i Bonnådalen. På strekningen ca 200 - 800 meter nedenfor Horndalsvatnet finnes det fin
gråorskog, til dels med storbregner i feltsjiktet. Det finnes
også mindre arealer av tett vierkratt av ca 1 meters høyde og
en del rogn og hegg.
I vest vokser det frodig bjørkeskog ved vestre og mellom de to
Sommarfjellvatnan,
til dels i høgstaudeutforming.
Ved østre
vatn går det et skarpt geologisk skille, slik at området videre
østover har et svært karrig preg, dominert av glattskurt fjell.
På nordsida av Horndalsvatnet dominerer
steder finnes granplantefelter.

furuskogen,

og mange

Snaut 2 km fra elves utløp ligger et myrområde med flere
småtjern, Tjørna, på begge sider av elva. Særlig et tjern kloss
inntil riksveien har rik vegetasjon av starrarter og elvesnelle. Området er registrert i viltkartet hos fylkesmannen
som hekkeområde for våtmarksfugl.
Våtmarksfugler
I sjøen ved utløpet lå det den 9. juni en del ender: Fem stokkandhanner, en havellehunn, en kvinandhann, to hanner og en hunn
av laksand og en silandhunn. I tillegg 10 tjeld og ca 20 stormåker.
Smålom

Ifølge Fjeldså (1980) ruget arten i 1964 i et
"tjern ved Bonåssjøen". Høyst sannsynlig dreier
dette seg om det vestre av Tjørna.

Storlom

Horndykker

Gråhegre
Stokkand
Laksand
Sandlo
Heilo
Enkeltbekkasin
Småspove

Rødstilk

Strandsnipe
Fiskemåke

Fossekall
Sivspurv

Et par nordøst i Horndalsvatn 8.7. Ifølge Johan
Olsen hekker det et par her, og et par har
gjerne tilhold i Lapphuvvatn. Ifølge Samlet
Plan-rapporten for Groelva skal arten også
hekke i Sommarfjellvatnan.
Et ind. på reir i det østre av Tjørna 9.6., og
en voksen med to store unger 8.7. Fjeldså
(1980) nevner -1 par ved Bonåssjøen-, ganske
sikkert dreier det seg om samme lokalitet.
Et ind. ved Tjørna 9.6. og et ind. ved østre
Sommarfjellvatn 8.7.
To hanner i det vestre av Tjørna 9.6., og et
par i Monsvatnet ca 20.6.1988 (J.01sen).
Et par i elva i Bonnådalen ca 1.6. (J.01sen).
Varslende ind. to steder mellom Lapphuvvatnet
og Sommarfjellvatna 8.7.
Varslende ind. flere steder mellom Lapphuvvatnet og Sommarfjellvatna 8.7.
Hørt fra myrområdet ved vestre Tjørna 9.6. og
et varslende ind. vest for Lapphuvvatn 8.7.
Et varslende ind. på myrområdet ved vestre
Tjørna 9.6. og minst to varslende par ved
Lapphuvvatn 8.7.
Svært tallrik ved Lapphuvvatnet, med opptil 17
varslende ind. i lufta samtidig.
Trolig hekker
10 - 12 par i området.
Også varslende
ved småtjern ved Sommerfjellvatnan
og ved vestre
Tjørna.
Påtruffet
ca ti ulike steder
i vassdraget.
Et litt engstelig
ind. ved utløpet
av Horndalsvatnet og minst 4 ind. på reir ved Tjørna 9.6.

Minst 50 ind. på jordene ved Bonnå samme dag.
Også sett ved Lapphuvvatna.
Stadig sett langs elva 9.6., hekker trolig i
nedre del av Horndalselva.
Varslende ind. øverst og nederst ved Bonnåga og
ved Lapphuvvatn.

Andre fuglegrupper
Svært lite er kjent. En dverg-/tårnfalk
øverste del av elva 8.7.

ble hørt varslende

ved

Pga. lite gunstige værforhold ble bare 11 spurvefuglarter
utenom kråkefugl registrert. Av mindre vanlige arter bør en
syngende meller ved Horndalsvatnets utløp den 8.7. nevnes.
Sammendra

/konklus'on

Nedberfeltet har en ganske variert fauna av våtmarksfugl. Ender
er svakt representert, mens mange vadefuglarter hekker. To
områder peker seg ut som interessante: Lapphuvvetnet og området
vest for dette har hekkende sandlo og høy tetthet av rødstilk.
Tjørna nederst i vassdraget har hekkende horndykker, fiskemåke
og flere vaderarter. Tidligere hekket også smålom.
Utløpsosen synes å ha betydning som næringssøksområde
for
ender. Trolig vil også en del våtmarksfugl raste her under
trekket.
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LOMMERELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Steigen
2130 IV Nordfold
43 b
1988
16.-17.6. Jon Bekken,
Aasmund Gylseth
Samlet Plan (1986e) (SP)

Vassdraget ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjelig oseanisk til svakt kontinentalt klima med humide forhold. Underregion Sørfold-Ballangenområdet har furuskog vesentlig i dalbunner og som glissen
bestokning i grunnlendte "bunn-granitt-områder"
på utsatte
steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Vassdraget munner ut i lille Balkjosen, en sidearm av Nordfolda. Det finnes ikke vei og heller ikke fast bosetning
nedberfeltet, etter at gården Lommeren ved utløpet ble
fraflyttet. Det finnes noen få hytter, som mest brukes i forbindelse med fiske. Statens skoger har hytter ved Lommervatn og
ved østre del av Storvatnet. Indre Steigen jeger- og fiskerforening her hytte og et naustsenter med 20 -30 båter ved utløpet av Storvatnet.
Det ca 10 km lange Storvatnet (56 m o.h.) utgjør et dominerende
innslag i nedberfeltet. Elvestrekningen ned til Lommervatnet
(26 m o.h.) er ca 1500 m lang, og videre ut til sjøen er det en
omtrent like leng elvestrekning.
Dalføret oppover til Storvatnet har en blanding av bjørke- og
furuskog. Nær elva og i enkelte servendte lier vokser en del
ganske grov osp. Innover langs Storvatnet dominerer bjørka,
mens man igjen finner furu i Storvassbotn og Storvika. Rikere
plantesamfunn ble særlig observert i Storvika, i form av flommarkskog av gråor, bjørk og rogn med høgstaudepreg. Granplantefelter finnes her og der også i dette vassdraget.

Våtmarksfugler
I fjorden overvintrer det ærfugl, havelle og sjeorre tallrikt
(SP). Ifølge Aasmund Gylseth og Geir Gulbrandsen (AaG/GG) er
opptil 50 svartender og 150 sjeorrer sett her under vårtrekket.
Også bergandflokker er sett på fjorden, og i 1982 observerte de
2 par praktærfugl. Av og til går store sædgåsflokker ned på
fjorden. Ved utløpet kan flokker på opptil 150 ikke-hekkende
tjeld søke næring om våren, utover sommeren avtar flokkene i
størrelse. Under vårtrekket er småflokker av fjæreplytt blitt
observert, og streiffugler av hettemåke er også sett her.
I 1988 ble 3 hunnfargede haveller og en siland hann sett
utenfor utløpet. Her ble også ca 20 tjeld, ca 15-20 stormåker,
og noen få strandsniper, rødstilk og rødnebbterner notert.

Storlom

Horndykker
Gråhegre
Sangsvane
Brunnakke
Krikkand
Stokkand

Toppend
Siland

Lakaand

Heilo
Enkeltbekkasin
Rugde
Småspove
Rødstilk
Strandsnipe
Svømmesnipe
Fiskemåke
Fossekall

Sivspurv

Arten bruker regelmessig Storvatnet til
næringssøk, men hekker neppe (SP). AaG/GG mener
det er sannsynlig at arten hekker.
Registrert som hekkefugl (SP). Sett i utløpet
under vårtrekk (AaG/GG).
Sees regelmessig i nedre del av vassdraget, men
er ikke funnet hekkende (AaG/GG).
Registrert i Storvatnet (SP).
Sees i Lommervatn og i smådammene opp mot Storvatnet (AaG/GG), ifølge SP er den funnet hekkende, men finnes ikke i særlig stor bestand.
Påvist hekkende, men finnes ikke i særlig stor
bestand (SP).
Er observert i utløpet og i smådammene opp mot
Storvatnet (AaG/GG), ifølge SP er den funnet
hekkende, men finnes ikke i særlig stor
bestand.
Ifølge SP er arten hekkefugl, men finnes ikke
særlig stor bestand.
Under feltarbeidet ble 3 hunner sett i Lommervatn. I Storvetnet ble 2 hunner sett ved vestbredden på høyde med Storvika og en hann
Storvassbotn. Ifølge SP er arten hekkefugl, men
finnes ikke i særlig stor bestand.
Ifelge

SP er arten

hekkefugl,

men

finnes

ikke

særlig ator bestand.
Vanlig hekkefugl i egnet miljø.
Må antas å hekke i nedberfeltet (AaG/GG).
1 ind. ble registrert ved utløpet fra Storvatnet under feltarbeidet, nevnes også av SP.
1 ind. varslet i nordest, senere i sørenden av
Lommervatn under feltarbeidet. Ifølge AaG/GG og
SP er arten vanlig hekkefugl.
2 ind. ved Lommervatn under feltarbeidet.
Ifølge AaG/GG og SP er arten vanlig hekkefugl.
Vanlig hekkefugl i alle deler av vassdraget.
Arten er observert ved Lommervatn, men hekker
trolig ikke i vassdraget (GG).
7 ind. ved Lommervatn under feltarbeidet,
hekker sannsynligvis i vassdraget.
Funnet hekkende i elvene som munner ut innerst
i Storvatnet av GG. Omtales også som hekkefugl
ev SP.
Registrert flere steder under feltarbeidet.

Andre fuglegrupper
I Samlet Plan-rapporten nevnes av rovfugler tårnfalk som
vanlig. I 1988 ble en varslende dvergfalk registrert på
nordsida av Lommervatn. AaG/GG mener at begge artene hekker i
området. Ribb sannsynligvis etter jaktfalk ble funnet i lia
nord for Storvassbotn.
Havern er vanlig å se, og kongeørn sees av og til. Ingen
reirplasser i nedberfeltet er kjent. Hønsehauk er observert,
men hekker neppe.
Fjellvåk hekker i gode smågnagerår (AaG/GG).
Både lirype og fjellrype forekommer vanlig. Orrfugl forekommer
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i varierende antall, det beste området synes å være ved Lommervatn-Storvasseidet
(SP). I Niltkartverket
er Stordalen WR 28 28
på østsida ved indre del av Storvatnet registrert som et viktig
område for orrfugl.
Det er kjent at jordugle hekker (SP). Også haukugle er funnet
hekkende nederst i vessdraget. Hornugle og perleugle hekker på
den andre sida av fjorden, og hekker sannsynligvis også i dette
nedberfeltet i gode gnagerår (AaG/GG).
Spurvefuglfaunaen
i hoveddalføret ble linjetaksert i 1988. Som
ventet var løvsanger mest tallrik (37 registreringer),
dernest
kom bjørkefink (17), rødvingetrost (13), svarthvit fluesnapper
(11) og gråsisik (9). Tilsammen ble 21 arter utenom kråkefugl
registrert. Grønnsisik, dompap, rødstrupe og måltrost synes å
være knyttet til granfeltene. Geir Gulbrandsen har i tillegg
påvist 9 arter, de fleste av disse hekker trolig. Fuglekonge
forekommer i bra tetthet, og enkelte år opptrer stjertmeis
invasjonsartet.

Pattedyr
Ifølge Semlet Plan forekommer elg over hele de lavereliggende
deler om sommeren. Om vinteren kan arten påtreffes i Storvassbotn og ellers rundt vatnet, men i de senere år synes området
rundt Lommervetnet å være det viktigste vinteroppholdssted.
Trekkveger fra Storvassbotn over til Forsanvatn og fra Storvasseidet til Straumfjordvatn er kjent.
Ingen av de store rovdyrene forekommer regelmessig. Gaupe er
registrert, men synes å ha en sporadisk opptreden. Oter forekommer vanlig i vassdraget. Viltkartverket angir området fra
utløpet til og med Lommervatnet som særlig viktig for arten.

Sammendra

/konklus on

Nedbørfeltet synes å ha en hekkefauna av våtmarksfugl som er
representativ for regionen. Særlig for en del ender er det
uklart hvorvidt de hekker regulært i vassdraget. Bare siland
ble registrert i 1988.
Utløpsområdet og fjorden utenfor synes å være av stor betydning
for overvintrende ender og for rastende ender, gjess og vadefugl.
Den nederste del av nedberfeltet har en spurvefuglfauna med
middels til stor artsrikdom, og tettheten synes også å være høy
for mange arter.
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MUSKVIKELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Tysfjord
2230 IV Hellemobotn
43 b-c / 36 b
1980 8.-12.7.
R. Skaugen,
1988 4.6.
Jon Bekken
Skaugen (1980b)

S. Karlsen

Vassdraget ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjølig oseanisk til svakt kontinentalt klima med humide forhold.
Området ligger på grensa mellom underregionene SerfoldBallangen og Ballangen-Bjerkvik.
Førstnevnte har furuskog
vesentlig i dalbunner og som glissen bestokning i grunnlendte
"bunn-granitt-områder's på utsatte steder. Forøvrig mye
bjørkeskog. Sistnevnte underregion har hovedsakelig bjørkeskog.
Fjellmassivene som omkranser nedberfeltet må regnes til
Nordlands, Troms og Lapplands høyfjellsregion.
munner ut Mannfjorden
som igjen leder ut i Tysfjorden. Ved elvas utløp ligger det to fraflyttede bruk og
flere hytter. Innmarke brukes i dag til sauebeite. Rundt innmarka, langs vassdraget og i skråningene opp mot fjellet vokser
det bjørkeskog. Skogen har mindre innslag av osp, selje og
rogn. Ellers er de lavereliggende, morenedekte deler av vassdraget preget av furuskog. Denne er til dels høy og rettstammet, og den er drevet forsiktig.
Vassdraget

I indre del av nedberfeltet dominerer Storvatnet (64 m o.h.).
Like nedenfor vatnet deler vassdraget seg i en bekk fra vatnet
og en nordre gren. Denne delen har lite fall og utvider seg
flere steder til fløyter og tjern. I partier her vokser det
tett vierkratt. Bjørkeskogen i disse indre delene er for det
meste fattig, men rikere felter finnes bl.a. langs elva.
Skaugen (1980b) har en mer detaljert beskrivelse av vegetasjonen.
Området vil bli liggende inne i en eventuell nasjonalpark i
Hellemo-Tysfjord-området,
slik det er foreslått av Statens
Naturvernråd (NOU 1986).
Våtmarksfugler
På strandengene nord for utløpet ble et hekkende par tjeld og
et par krikkand i en liten dam notert. Også strandsniper og 2
rødstilk oppholdt seg i dette området. I fjæra furasjerte
fiskemåker, 6 sandlo og en temmincksnipe.
Heilo
Rugde
Strandsnipe

1 ind. badende nederst i elva.
Registrert i 1980.
Registrert i nedre del av elva og i området
tjern 85 m o.h. Også notert i 1980.

ved
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Andre fuglegrupper
Opplysninger om rovfugler og ugler synes ikke å foreligge.
Skaugen (1980b) fikk opplyst fra grunneierne at det tidligere
hadde vært en orrleik i dalen, men de hadde ikke sett noe til
arten de siste årene.
Spurvefugler utenom kråkefugl ble i 1988 registrert med 14
arter, med løvsanger som vanligste art (20 registreringer),
fluesnapper
(11).
Blant
dernest bjørkefink (12) og svarthvit
mindre vanlige var grønnsisik og trepiplerke. I 1980 ble i
tillegg buskskvett og linerle registrert.

de

Pattedyr
Elg har ifølge Skaugen (1980b) hatt fast tilhold i dalen fra ca
1978. Ulike sportegn ble sett også i 1988. Samme kilde nevner
at det er sett spor etter gaupe, og at det skal være fast
bestand av oter og mår. Spor etter mår i form av ekskrementer
ble sett i 1988.
Sammendra

/konklus'on

Det lille nedbørfeltet har en meget beskjeden
våtmarksfugl. Knyttet til selve vassdraget er
registrert. Lom og ender er ikke påvist, selv
se bort fra at ett til få par av f.eks. siland

hekkefauna av
bare strandsnipe
om man ikke kan
kan hekke.
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VARPELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr.
region
Orn. undersøkelser

Litteratur

Hamarøy,
Tysfjord
1231 II Ulsvåg,
2130 I Sagfjorden
43 b
1981-84
Per K. Bjørklund
1982
5.-8.7.
Kjell A. Meyer
Jon Bekken
1988
2.-6.6.
Bjørklund
(1981, 1982, 1983, 1984)
Fjeldså
(1980), Meyer (1982)

Vassdraget
ligger i Nordlands
maritime
bjørkeog furuskogsregion.
Regionen
karakteriseres
av fjelltopografi,
til dels med
alpine former.
Forholdsvis
kjølig oseanisk
til svakt kontinentalt klima med humide forhold.
Underregion
Serfold-Ballangenområdet
har furuskog
vesentlig
i dalbunner
og som glissen
bestokning
i grunnlendte
"bunn-granitt-områder"
på utsatte
steder.
Forøvrig
mye bjørkeskog.
Vassdraget
munner ut Varpvågen
i Innhavet
som i vest står i
forbindelse
med Kaldvågfjorden.
E-6 krysser
gjennom
store deler
av nedberfeltet,
og flere sideveier
av forskjellig
standard
gjør det meste
av området
lett
tilgjengelig.
Det ligger
en
rekke gårder og villaer
langs E-6 fra Varpvatn
nordover
til
Skilvassbakk,
og langs riksvei
827 mot Drag. De fleste hyttene
i området
ligger ved Dragsvatna
(Mellomvatnet,
Storvatnet
og
Hamnvatnet),
Kvannvatnet
og Skilvatnet.
Nedberfeltet
har flere store vatn, Dragsvatna,
Varpvatn,
Kvannvatn, Skilvatn
og Torpelvatn.
Alle disse ligger på 60 m o.h.
eller lavere,
mens Kjerrvatnet
ligger på 208 m. Bare små deler
av området
ligger høyere enn 300 m o.h. Det finnes forholdsvis
store arealer
av myr, gjerne med små tjern og stilleflytende
elver/bekker.
Furuskog
dekker de største
arealene
i nedbørfeltet.
I mange
lier vokser det imidlertid
frodig bjørkeskog,
og på mange sørvendte
lokaliteter
og langs Kvannelva
vokser det ospeskog
med
trær av betydelige
dimensjoner.
Sistnevnte
område er beskrevet
av Bjørklund
(1983).

Våtmarkfugler
Smålom

Storlom

1 par i Litlevatn
sør for Drag. Både Litlevatn
og Senntjørnan
like ved kan være en mulige
hekkeplasser.
Fjeldså
(1980) nevner at arten
"skal hekke i et tjern på grensa Hamarøy/
Tysfjord".
I Skilvatn
ble minst 5 ind. sett, i tillegg
1
par i hvert av de to nærliggende
vatna Svanvatn
og Klottervatn.
Alle tre vatn byr på hekkemuligheter.
Videre ble 4 hvilende
ind. observert i Torpelvatn,
2 ind. i Botelvatn,
og
enkeltind.
ble sett i Kvannvatn
og Dragsvatna,
i sistnevnte
sammen med en islom. Neppe alle
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Islom
Horndykker

Sangsvane
Kanadagås

Brunnakke
Krikkand

Stokkand
Toppand
Kvinand

Siland

Tjeld
Heilo
Vipe
Brushane
Enkeltbekkasin

Rugde
Småspove

storlom i området ble observert under feltarbeidet, og det er vanskelig å si om alle de
observerte fuglene hekker i nedbørfeltet. Det
er likevel hevet over enhver tvil at området er
svært viktig for arten.
1 ind. i praktdrakt sammen med en storlom i
Storvatnet (Dragsvatna) 6.6.
I 1982 ble minst 7 par med egg observert ved
Dragsvatna (Meyer 1982). I 1988 syntes antallet
her å være noe lavere, men en full inventering
rundt alle deler av vatna ble ikke foretatt.
I Litlevatnet oppholdt det seg 3 eller 4 par,
ett av disse hadde reir med egg 3.6. Videre 1
par i Lakstjørna 4.6. og to dager senere 1 par
(de samme?) nær utløpet av Kvannvatnet. Fjeldså
(1980) nevner at arten har holdt til i område
Skilvatn/Dragsvatna
i minst 50 år.
Ifølge lokalbefolkningen
raster ofte småflokker
i Dragsvatna, Varpvatnet og Kvannvatnet om
høsten.
Høsten 1987 holdt en gruppe på 10-15 ind. seg
øst i Dragsvatna, ved skolen, og lot seg mate
av skoleelevene.. To ind. skal også være sett i
Myrjokkvassdraget
i hekketida.
Hanner observert i Skilvatn sør for Drag, i
Lakstjørna sør for, og i Småtjørnan vest for
Kvannvatnet.
En enstelig hann i Botelvatn i sør, en hann sør
i Mellomvatnet, 2 hanner i Hamnvatnet og en
hann i Litlevatn og enda en hann på østsida av
Skilvatnet.
1 par i Dragsvatna i 1982, en hann i Småtjørnan
vest for Kvannvatnet i 1988.
2 hanner i Dragsvatna i 1982, 1 par og 2
hanner i Litlevatn i 1988.
I 1968 ble det sett unger i Kvannvatn,
Kjerringvatn og Torpelvatn (Fjeldså 1980).
Ble betegnet som vanlig ved Dragsvatna, også
ungekull sett i 1982. I 1988 en hann i flukt
over Lakstjørna og 1 par ved vestbredden av
Skilvatn.
Par observert fem steder: I Småtjørnan sør
for Varpvatn, i Erikvatn, ved Kvannelva, i
Langtjørna ved Torpelvatn, og i Sundet mot
Nertorpelvatn.
1 ind. ved Storvatnet 6.6.
1 ind. ved det nordre av Småtjørnan i sør 2.6.
1 varslende par sørøst for Litlevatn og trolig
et annet par ved Senntjørnan.
2 haner på nordvestsida av Litlevatnet.
Varslende ind. mellom E-6 og Mellomvatn, på
Jernmyra 2 km lenger mot nordest, på østsida
av Kvannelva og mellom Skilvatn og Svanvatn. To
varslende/spillende
ind. ved nordenden av
Kjerringvatn.
Registrert langs Kvannelva (Bjørklund 1983).
Varslende ind. fem steder: I serenden av
Mellomvatn, på Jernmyra, ved Senntjørnan, på

Storspove
Rødstilk
Gluttsnipe

Grønnstilk

Strandsnipe
Fiskemåke

Gråmåke
Svartbak
Makrellterne
Rednebbterne

Gulerle

Fossekall

Sivsanger

Sivspurv

vestsida av Klottervatn og mellom Skilvatn og
Svanvatn. Dette stemmer godt med Fjeldså
(1980), som betegner arten som "ganske utbredt
i Hamarøy/Tysfjord".
1 varslende ind. ved Senntjørnan.
Registrert varslende/furasjerende
sju forskjellige steder.
Varslende ind. fem steder: Ved Jernmyra, ved
myr øst for Kvannelva, ved Småtjørnan vest for
Kvannvatn, på østsida av Klottervatn og mellom
Skilvatn og Svanvatn.
Hekket ved Småtjønnan ved Drag, Tysfjord i 1968
(Fjeldså 1980). (Dette stedsnavnet brukes om to
ulike grupper av småtjern).
Anslagsvis 15-20 par påtruffet i ulike deler
av nedbørfeltet.
Vanlig, også sett med unger i Dragsvatna i
1982. Ett til få par synes å hekke flere steder
i området. Ved Litlevatn en koloni på anslagsvis 10-12 par.
Enkeltfugler og småflokker sett i Varpvatn/
Dragsvatna.
Enkeltfugler sett i Varpvatn/Dragsvatna.
"Er sett besøke Dragsvatnan" (Fjeldså 1980).
Trolig et hekkende
par på holme øst i Klottervatn. Opptil ca 30 furasjerende ind. i Mellomvatn, også noen i Storvatnet, 2 ind. i Erikvatn
i sør og 2 ind. i Skilvatn.
Varslende ind. sør i Mellomvatnet, ved Erikvetn
og trolig to par ved Nertorpelvatnet.
Arten
synes å være/he vært ganske fåtallig i regionen, siden Fjeldså (1980) bare nevner 7
lokaliteter i Salten, Ofoten, Vesterålen og
Lofoten.
Reir med unger i Torpelvasselva WR 407 509.
Også registrert i Myrjokkelva sør for Dragsvatna, uten indikasjoner på hekking.
Fjeldså (1980) påviste arten på tallrike steder
i Nordland, men bare ett sted på granittområdene; på grensen Hamarøy/Tysfjord.
Trolig var
dette innenfor nedbørfeltet.
Registrert ved Kvannelva av Bjørklund (1983).
Registrert minst 7-8 steder i vassdraget.

Dragsvatna er registrert i fylkesmannens viltkart som viktig
trekkområde og hekkeplass for våtmarksfugler. Opptil 200-400
ind. bruker området. Kvannvatnet og Nertorpelvatnet er registrert som viktige hekkeområder.
Andre fuglegrupper
Forekomsten av rovfugler er mangelfullt kjent. En voksen havørn
oppførte seg som om den kunne ha reir i nærheten et sted i utkanten av nedberfeltet i 1988. Videre ble et hensehaukreir med
unger funnet i 1981 (Bjørklund 1983). I 1982 ble enkeltindivider av spurvehauk og fjellvåk observert (Meyer 1982). Under
feltarbeidet i 1988 ble en varslende dvergfalk notert på østsida av Skilvatn.

51

Haukugle
kartet).

ble funnet hekkende sør i nedberfeltet i 1986 (ViltDet er sannsynlig at arten hekker regelmessig.

Også opplysningene om hensefugler er mangelfulle. I 1982 ble to
kull av lirype registrert nær Dragsvatna (Meyer 1982). Under
feltarbeidet i 1988 ble to tiurer skremt opp i lia øst for
Klottervatnet.
Området er ganske godt undersøkt og svært artsrikt når det
gjelder spurvefugler. Når kråkefugl unntas, ble det i 1988
påvist 29 arter. I tillegg observerte Bjørklund i 1981-82 fem
andre arter, slik at tilsammen 34 spurvefuglarter er påvist.
Gulsanger er registrert flere steder fra Mellomvatn og nordover til Skilvessbakk både i 1981-82 og i 1988. Bøksanger har
en uventet tett forekomst i ospeskogen lengs Kvannelva, hvor 5
territorier ble registrert i 1981 (Bjørklund 1983). Under feltarbeidet her 4.6.1988 syntes ikke arten å være ankommet. Den
6.6. ble en kort strofe fra munk/hagesanger hørt på vestaida av
Kvannvatn.
Pattedyr
Områdene sør for Klottervatn og rundt Torpelvatn/Nertorpelvatn
er registrert som gode vinterbeiteområder
for elg i viltkartet
hos fylkesmannen.
Sammendra

/konklus'on

Nedberfeltet har en artsrik hekkefauna av våtmarksfugl. Alle de
viktigste gruppene er godt representert, og mange normalt
fåtallige arter hekker i til dels bra antall. Området har
trolig sin viktigste funksjon som hekkeplass, men de største
vatne synes også å være av betydning som rasteområder under
trekket.
Spurvefuglfaunaen
er svært artsrik og synes å vise stor
individtetthet for mange arter. Særlig er sangerne godt
representert.
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ELV FRA KILVATNET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Hamarøy, Tysfjord
1231 II Ulsvåg
43 b
1983 31.7.- 1.8. Kjell A. Meyer
1988 6.-7.6.
Jon Bekken
Meyer (1983)
Samlet Plan (1984e)

Vassdraget ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjølig oseanisk til svakt kontinentalt klima med humide forhold. Underregion Serfold-Ballangenområdet har furuskog vesentlig i dalbunner og som glissen
bestokning i grunnlendte "bunn-granitt-områder"
på utsatte
steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Vassdraget munner ut på vestsida ev Tysfjorden. Det er fast
bosetning bare nederst i vassdraget, på gården Forsa. Det er
de senere år bygd vei gjennom Veddalen til gården, og det er
bilvei opp til Forsålitivatnet.
Fra Sørkil i vest går det vei
inn til Kilneset ved Kilvatn. Ved dette vatnet finnes tre
nedlagte bruk og over 30 hytter, ved Forsålitivatnet og videre
nedover langs vassdraget ca 10 hytter.
Nedberfeltet domineres av det store Kilvatnet (94 m o.h.).
Mange nes og holmer deler opp vannspeilet. Bjørke- og furuskog
avløser hverandre alt etter grunnforholdene.
Mange av holmene
og nesene har furuskog med noe oppblanding av bjerk. Bjørkeskogen er for det meste lyngrik, men også lågurtskog finnes i
sørhellinger. Rogn vokser det en del av, og særlig på nordvestsida av Forsålitivatn finnes det mye gråor. Osp forekommer
også, særlig godt utviklet i østre deler nær Akkasokka.
Bare svært små deler av nedberfeltet ligger over 300 m o.h.
De små myrområdene som ligger spredt i feltet har et fattig
preg. Kilvatnet er oligotroft med lite vannvegetasjon. Et
unntak er området nær utløpet, hvor det finnes en del starr.
Langs stilleflytende deler av elva finnes også starr og annen
vannvegetasjon.

Våtmarksfugler
Storlom

Gråhegre
Sangsvane
Brunnakke

Par med unge ble sett i 1983, og ifølge
kjentfolk skulle det være en fast bestand i
vatnet. I 1988 ble minst to ind. hørt/sett i
Kilvatn.
To ind. på næringssøk ble sett i 1983.
Kjentfolk fortalte i 1983 at arten slår seg ned
i åpne råker i Kilvatn om våren.
Ikke registrert i 1983, i 1988 sett med et par
lengst mot vest i Kilvatn, og senere et par
(muligens de samme) i Kjosen.
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Krikkand
Stokkand

Kvinand

nedenfor
Et kull i den rike vannkantvegetasjoen
Langåsen i 1983. I 1988 en hann sør i Forsålitivatn.
Ikke sett i 1983, men kjentfolk fortalte at det
hekket flere par ved Kilvatn. Dette stettes av
observasjoner i 1988: Seks hanner og en hunn i
Kjosen i nordvest.
Ble betegnet som vanlig i 1983, og ungekull ble
observert.

Siland

Enkeltbekkasin
Rugde
Rødstilk
Gluttsnipe
Strandsnipe
Fiskemåke
Sildemåke/
svartbak
Makrell-/
rødnebbterne
Fossekall

Sivspurv

I

1988

bare

én

observasjon,

en

hunn

i Forsålitivatn.
Ble betegnet som vanlig i 1983, og ungekull ble
observert. I 1988 ble et par sett lengst vest
Kilvatn.
En til få ind. registrert i mulig hekkebiotop
1983.
"Trekkendee' individer registrert over vestre
del av Kilvatn og ved Forsålitivatn i 1988.
Ble betegnet som vanlig i 1983, også med atferd
som indikerte reir/unger i nærheten.
Fluktspill helt vest i Kilvatn og i område
Kjosen i 1988.
Meget vanlig, påvist med unger i 1983. Også
registrert varslende en rekke steder i 1988.
Ble betegnet som meget vanlig i 1983, unger ble
også påvist. I 1988 bare 3 ind. uten hekkeatferd i Kilvatn.
2 ind. i vika ut for Kjosen

i 1988.

2 ind. på næringssøk i 1983, 20-30 ind. i 1988
i Kilvatn. Sistnevnte år også 4-5 ind. i Forsålitivatn.
Ble i 1983 sett langs Forsåa med flygedyktige
unger. I 1988 ble et ubebodd reir funnet i
krokete bjørk over åa like ovenfor utløpet i
Forsålitivatn. Folk på gården kunne fortelle at
arten stadig var å se langs åa.
Ikke notert i 1983, i 1988 registrert helt vest
i Kilvatn og ved Kjosen.

Forsålitivatnet er registrert
hekkeområde for våtmarksfugl.

i viltkartverket

som et viktig

Andre fuglegrupper
Ifølge Samlet Plan forekommer lirype, orrfugl og storfugl, og
biotoputvalget for hensefugl er generelt godt. I viltkartverket
er to områder med orrleik kjent.
Under feltarbeidet i 1983 ble fjellvåk påvist hekkende est i
området, videre ble havørn, hønsehauk og spurvehauk sett. Samme
år ble et haukuglekull observert nær utløpet. I det dårlige
smågnageråret 1988 ble ingen rovfugler/ugler sett.
Ved feltarbeid i 1983 og 1988 er det tilsammen påvist 21 arter
av spurvefugler utenom kråkefugl. Interessant er en observasjon
av den i regionen svært fåtallige trekryperen: 3 ind. på matsøk

i ren, storvokst ospeskog i bukta mot Båtstøvatnet i 1983. Ved
Forsålitivatn ble en svarttrost hann observert i 1988.
Pattedyr
Ifølge Samlet Plan har elg fast tilhold i området, og det antas
at stammen vil øke. Særlig sommer/-høstbiotopene
er av bra
kvalitet. Viktige trekkveger går forbi og gjennom området på
vest - og nordsiden.
Gaupe bruker området jevnlig,
dyr. Rødrev, mink og røyskatt
mus.

og jerv kan påtreffes som streiffinnes, trolig også mår og sne-

I viltkartverket er vassdragets
som et viktig område for oter.

Sammendra

nederste

ca 500 m registrert

/konklus'on

Nedberfeltet har en god forekomst av våtmarksfugler, med de
ulike gruppene jevnt bra representert. De fleste artene har
tilhold ved det store og oppdelte Kilvatnet. Antallet par av de
ulike artene er for det meste beskjedent. De beste områdene ved
vatnet er Kjosen i vest og de vegetesjonsrike strandområdene
ved Langåsen. Det lille ForsålitIvatn synes også være forholdsvis produktivt.
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REVSELVA

Et litt mer vegetaajonsrikt
parti
enkeltbekkasin
hadde tilhold.
Når
angitt,
foto: Jon Bekken.

INGEBORGELVA

Knallerdalselva
mot serest.

hvor
ikke

ca 2 km oven±-or

bl.a.
annet

Botnvatn,

er

156

LAKSÅGA

157

SAGELVA

Her i Moskusdalen ble bare strandsnipe og heilo
påvist under feltarbeidet. Tidligere er storlom
funnet hekkende.

Utløpet

av øvervatnet,

strandsnipe

ble

hvor
observert.

et silandpar

og

158

GROELVA

Tjern 217 m o.h.
vipe og rødstilk.

i forgrunnen
I bakgrunnen

158

GROELVA

Grovatn

sørvest.

sett

fra

er hekkebiotp
Tennvatn.

for

r'

+111111i-

160

ELV FRA LAPPVATNET
Fra utløpet
av Lappvatnet,
mot sør.
Hekkefaunaen
av våtmarksfugler
begrenser
seg trolig til
strandsnipe
og fiskemåke.

161

BONNAA

Foto fra vest mot Lapphuvvatn,
hvor rødstilken
er
tallrik.
På de vegetasjonsfattige
fjell- og grusflatene
hekker
sandlo.
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ELV FRA KILVATNET
store og oppdelte
fugler.

170

KJELDELVA
vadefugler

sett fra
Kilvatn
vatnet har en god

Langåsen
forekomst

i nord. Det
av våtmarks-

Både lom,
sett fra nordøst.
Fuglevatn
i dette området.
er godt representert

ender

og

171

HEGGEDALSELVA
strandsnipe

og

Langs elva ble av våtmarksfugler

bare

sivspurv

Guldberg.

påvist.

Foto:

Thor-Ivar

....01111111•11.-
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FARSTADVASSDRAGET
Farstadvatn
sett fra nordvest.
har svært mange hekkende
arter av våtmarksfugler.
ulike arter hekker
trolig med minst 100 par.

Vatnet
Ender av
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ELV FRA BRENNVIKVATNET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Hamarøy
1231 II Ulsvåg,
43 b
1988 7.6.

1231 III Hamarøya
Jon Bekken

Vassdraget ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsav fjelltopografi,
til dels med
region. Regionen karakteriseres
til
svakt
kontinenalpine former. Forholdsvis kjølig oseanisk
talt klima med humide forhold. Underregion Serfold-Ballangenområdet har furuskog vesentlig i dalbunner og som glissen
bestokning i grunnlendte "bunn-granitt-områder"
på utsatte
steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Vassdraget munner ut i Brennvika på nordlige del av Hamarøya.
Fylkesveien fra Oppeid nordover til Tranøya krysser vassdraget
nær utløpet fra Brennvikvatnet. Det ligger flere gårder og eneboliger i nederste del av nedbørfeltet og på nordsida av vatnet.
Brennvikvatnet
(13 m o.h.) ligger som et dominerende midtpunkt
i nedbørfeltet. Hødedraget sør for vatnet når opp i 192 m o.h.,
og nord for vatnet ligger feltets høyeste punkt, Vassbotnåsen
(250 m o.h.).
I det småkuperte lendskapet mellom vatnet og sjøen og delvis
innover langs vatnet er det furuskogen som dominerer. I lia på
nordsida dominerer bjørkeskogen, for en del med innslag av grov
osp. Nær vatnet vokser det for en del tette vierkratt. 1 lune
viker finnes frodig vegetasjon av starr og elvesnelle.

Våtmarksfugler
Horndykker
Gråhegre

Grågås
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Toppand
Siland
Vipe
Enkeltbekkasin
Småspove
Rødstilk

1 par med reir med egg i vik ca WR 274 570.
1 ind. like vest for Vassbotn, 1 varslende par
sirklet engstelig over Blomstervatnet, ganske
sikkert hadde de reir her.
2 furasjerende ind. ved holmene vest for Vassbotn, og senere 3 ind. rett ned for gårdene.
3 hanner og 2 hunner i Tverråsskogvatnet
og et
par i østenden av Brennvikvatnet.
Et glimt av en hunn, trolig denne art, like
vest for Vassbotn.
3 hanner ved holmene vest for Vassbotn.
1 hann i Tverråsskogvatnet.
1 par i Tverråsskogvatnet,
1 par rett ned for
Vassbotn og 2 hanner i Ressnesvatn.
1 strerkt varslende ind. i Lomtjern ved fylkesveien.
1 ind. skremt opp fra starrbeltet ved åa
ovenfor
Ressnesvatnet.
Varslende
ind. ved Lomtjern
og ved Blomstervatn.
1 varslende
ind. ved Lomtjern
og 1 ind. ved
Røssnesvatn.

Strandsnipe

Registrert innerst i vatnet, ved Blomstervatn
og nær utløpet.
Fiskemåke
1 varslende par trolig med reir på holme i
Tverråsskogvatn, 4 ind. ved holmene vest for
Vassbotn og 2 ind. ved Ressnesvatn.
Gråmåke/svartbak
Ca 10 badende ind. i vestenden av vatnet.
Rødnebbterne
20-25 ind. i Røssnesvatn, 5-10 fugler på reir
på holme. 10-12 ind. ved holmene vest for
Vessbotn, trolig hekkende her også.
Sivsanger
Syngende henner to steder: I vika vest for
Vassbotn og ved stranda ned for gårdene.
Sivspurv
Registrert i vika vest for Vasabotn.
Andre fuglegrupper
Det foreligger

en del opplysninger

om rovfugl.

Området ble bare besøkt en dag, og de i til dela kraftig vind.
Dette må ta noe av skylden for at bere 12 spurvefugler utenom
kråkefugl ble registrert. Området burde ut fra biotoptilbudet
være et middels bra apurvefuglområde.
Sammendre

/konklus

on

Nedberfeltet har en god forekomat av våtmarksfugler. Lom synes
å mangle i området, mens ender og vedefugl er godt representert
som grupper. Vassdraget er av begrenset størrelse, og de fleste
artene finnes med et beakjedent antall individer. Området rundt
Vessbotn og de fire tjerna i vest er de viktigste delområdene
for våtmarksfugler.
Området

har verdi for rovfugl.
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ELV FRA STORVATNET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Vassdraget

ligger

Ballangen
1331 I Skjomen,
43 c
1988 5.-6.7.
i Nordlands

maritime

1331 II Frostisen
Jon Bekken
bjørke-

og furuskogs-

region. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjølig oseanisk til svakt kontinentalt klima med humide forhold. Underregion Ballangen-Bjerkvikområdet har hovedsakelig bjørkeskog på kambro-siluriske
bergarter.
Vassdraget munner ut på sørsida av Ofotfjorden. Nede ved sjøen
krysses
elva av E-6, og en grusvei tar av inn til Rånvassbotn i
enden av Storvatnet. Området har ca 15 gårder/villeer og hele
70-80 hytter, de fleste ved Storvatnet og på østsida av vassdragets utløp. Ifølge beboere ved utløpet har ca 10 husstander
drikkevann fra elva.
Det vel 9 km lange Storvatnet (15 m o.h.) dominerer nedbørfeltet. Vatnet er næringsfattig, og skogen vokser tett helt ned
til bredden. To meter lavere ligger Kringlevatn, og på de siste
1200 meter ned til sjøen finnes flere fløyter/vatn. I denne
nedre delen av vassdraget finnes en del starr- og snellevegetasjon.
På østsida omtrent midt på Storvatnet munner den forholdsvis
vide Eiterelvdalen ut. Ellers har begge sider av vatnet bratte
lisider kledd med bjørkeskog opp til ca 500 m o.h. Både i øst
og vest når fjellene opp i over 1300 m o.h.

Våtmarksfugler
Smålom/storlom

Horndykker
Stokkand
Siland

Laksand
Heilo
Strandsnipe
Fiskemåke

Ifølge lokalbefolkningen
sees begge artene
i Storvatnet om våren. Storlom hekker i
Isvatnet og flere andre vatn utenfor nedbørfeltet.
Arten hekket ifølge viltkartverket i Kringlevatn i 1987. Ikke sett i 1988.
2 ind. i begynnende myting i Kringlevatn.
Ifølge lokalbefolkningen
overvintrer det gjerne
30-40 ind. i elvemunningen.
2 hanner, 1 hunn og trolig en unghann ved Rånvassbotn. Ifølge lokalbefolkningen
er dette
trolig den eneste andeart som regelmessig
hekker i vatnet. De hadde sett et kull ca 1.7.
Ifølge beboer ved utløpet observeres et stort
kull nederst i elva omtrent årlig.
Registrert i flukt langs Eiterelvdalen.
Vanlig i vassdraget, også tallrik innover langs
Storvatn.
1-2 ind. sett flere steder, svakt varslende i
elva ved Eidet. I Saltvatnet 8 badende ind.

Rednebbterne
Fossekall

Noen få ind. langs elva og innover
vatnet.
I viltkartet
er det tegnet
inn reir ved Eiterelva ca 1,5 og 3,5 km fra utløpet.
Under feltarbeidet
ble arten sett og hørt langs Holtelva
i Rånvassbotn,
og lokalbefolkningen
kunne fortelle at arten ofte hekker
i brukar her. En
fossekall
som for få år siden omkom i et fiskegarn i området,
viste seg å være ringmerket
i
Finland.
Arten sees i Holtelva
også om
vinteren,
og nederst
i vassdraget
overvintrer
opptil 6-8 fugler.
Registrert
to steder i nedre del av vassdraget.

Sivspurv
I sjøen
dem med
artene.

Andre

utenfor
utløpet
oppholdt
4-6 unger. Videre fantes

det
det

seg 12 ærfuglhunner,
3 av
12-15 måker av de vanlige

fuglegrupper

Det foreligger
en del opplysninger
Fjellvåk
har en regelmessig
brukt
nedberfeltet.
Ifelge

viltkartet

Storvatnet,
elvdalen.

i lia

to

om sårbare
rovfuglarter.
lokalitet
i østre del av

har

orrfugl

ved

Slåttbakkbukta

viktige

områder

på

og på nordsida

estsida

av

av Eiter-

Spesielle
undersøkelser
med tanke på spurvefugler
ble ikke
foretatt.
Utenom kråkefugl
ble bare 12 arter registrert.
Biotoputvalget
i nedbørfeltet
må karakteriseres
som gjennomsnittlig
for regionen.

Pattedyr
Svært få opplysninger
foreligger.
I viltkartverket
er det kjent
en rekke trekkveger
for eig, bl.a. opp gjennom
Eiterelvdalen
og
over til Skjomen.
Lia på østsida
langs nedre del av vassdraget
er et viktig helårsog kalvingsområde
for arten. Lokalbefolkningen kunne fortelle
om streifdyr
av hjort. Oter har fast
tilhold
i nedre del av vassdraget,
og har hatt ynglehi
i ura
nær veien innover
(Viltkartet/lokalbefolkningen).
Også mink
fast.
forekommer

Sammendra

/konklus'on

Forekomsten
av våtmarksfugler
synes å være representativ
for
regionen,
men noe under middels
både når det gjelder
arter og
individer.
Vadefuglene
er spesielt
svakt representert.
Nedbørfeltet har sin viktigste
funksjon
som hekkeområde,
men også noe
som trekk- og overvintringsområde.
Vassdraget
spurvefugl

er et viktig
synes å være

område for
ordinær.

rovfugl,

mens

forekomsten

av
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KJELDELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Ballangen
1331 IV Evenes
43 c
1980-88
mange besøk

Litteratur

1988
Fjeldså

6.-7.7.
(1980)

Atle-Gunnar Dahl,
Mo i Rana
(AGD)
Jon Bekken

Vassdraget ligger i Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion. Regionen karakteriseres av fjelltopografi, til dels med
alpine former. Forholdsvis kjølig oseanisk til svakt kontinentalt klima med humide forhold. Underregion Ballangen-Bjerkvikområdet har hovedsakelig bjørkeskog på kambro-siluriske
bergarter.
Vassdraget munner ut på sørsida av Ofotfjorden. Nede ved sjøen
krysses elva av riksvei 819 som leder fra Ballangen til Hamnes.
Det ligger en rekke gårder innover langs hoveddalføret. Her
finnes også noen få hytter, og i tillegg ligger det ca 15 hytter ved Fuglevatnet i øst.
Hoveddalføret har svært liten stigning og utpreget U-form.
Her
finnes to mindre vatn på 54 og 76 m o.h. I øst ligger
Fuglevatnet (340 m o.h.), som er sterkt oppdelt av holmer og
nes. Nedberfeltet omgis av fjell av 800-900 meters høyde.
Det er bjørkeskogen som dominerer i nedbørfeltet. Særlig nær
vassdraget er vegetasjonen frodig, med høgstaudesamfunn
mange
steder. Vann og dammer i hoveddalføret har til dels godt utviklede starr- og snellebelter. Vassdraget er her gjødslet ved
tilsig fra dyrket mark. Fuglevatnet har et mye fattigere preg.

Våtmarksfugler
Smålom
Storlom

EHorndykker
Gråhegre
Brunnakke

Krikkand

Stokkand

Fast hekkeplass i tjern WR 669 835 vest for
Fuglevatnet (AGD).
Ifølge viltkartet hekker arten i Fuglevatnet,
men den ble ikke observert under feltarbeidet i
1988. Heller ikke sett her av AGD, til tross
for mange besøk.
Ifølge viltkartet hekket arten i Lysvatnet
like øst for nedberfeltet i 1986.]
1 ind. på østsida av Bakkevatn og 1 ind. ved
småtjerna i nordvest.
Trolig 1 ind. i Bakkevatn og trolig 2 ind. i
tjern 346 m o.h. vest for Fuglevatn. Ifølge
viltkartet hekker arten både i Bakkevatn,
Stopålvatn og Fuglevatn.
2 ind., trolig hunner, skremt opp i Stopålvatn,
senere 1 ind. på motsatt side. En hunn med en
få dager gammel unge i dam nordvest for Bakkevatn.
Nordvest for Bakkevatn: 2 mytende hunner i

Toppand

Bergand

Svartand
Sjeorre
Siland
Laksand
Heilo
Enkeltbekkasin
Småspove
Storspove
Rødstilk
Gluttsnipe

Strandsnipe
Fiskemåke
Rednebbterne
Fossekall
Sivspurv

elva og 3 hanner i et av småtjerna. Ifølge
viltkartet hekker arten både i Bakkevatn,
Stopålvatn og Fuglevatn. Flere par hekker også
langs elva (AGD).
4 hanner og 2 hunner i Stopålvatn, 1 hann i
tjern 346 m o.h. vest for Fuglevatn. Ifølge
viltkartet hekker arten både i Bakkevatn,
Stopålvatn og Fuglevetn.
Ifølge viltkartet har arten hekket både i
Bakkevatnet og Stopålvatnet i 1986. Arten ble
ikke sett under feltarbeidet i 1988, men hanner
er observert i juli i helt tilsvarende vatn i
området av AGD.
Viltkartet omtaler også Fuglevatn som hekkeplass.
Er observert i Fuglevatn (AGD).
Er observert i Fuglevatn (AGD).
En hunn i Stopålvatn og en hunn i elva øst for
Lauvdalen. Hekker ifølge AGD vanlig langs elva.
Sett flere ganger i elva oppover til Bakkevatn,
og hekker sannsynligvis her (AGD).
Stadig hert/sett nord for Fuglevatn.
Varslende individer ved vestenden av Fuglevatn
og ved Kvitforselvas utløp i Bakkevatn.
Er ifølge Fjeldså (1980) "ganske utbredt i
Tjelmarka, Ballangen". Under feltarbeidet ble
den ikke registrert.
1 varslende ind. ca 200 m ovenfor elves utløp.
3-4 ind. ved Fuglevatn, til dels varslende, 1
varslende ind. ved Stopålvatn og 1 varslende
par ved småtjern nordvest for Bakkevatn.
1 varsl. par ved småtjern nordvest for Bakkevatn. Fjeldså (1980) nevner også at arten
hekker i "Tjelmarka i Ballangen".
Registrert flere steder i vassdraget.
1 ind. trolig på reir ved tjern 346 m o.h. vest
for Fuglevatn og 1 varslende ind. ved småtjerna
nordvest for Bakkevatn.
2 ind. ved tjern 346 m o.h. vest for Fuglevatn
og enkeltind. ved Stopålvatn og Bakkevatn.
Et gammelt reir påvist ved elva øst for Lauvdalen.
Registrert flere steder, også reirfunn.

Andre fuglegrupper
Det foreligger

en del opplysninger

Lia øst for Fagerli/Grønli
for orrfugl (viltkartet).

om rovfugl.

er kjent for å være et godt område

Haukugle er vanlig å se, og hekker i distriktet. Hubro ble for
noen år siden hert i østre del av nedberfeltet, og spurveugle
er sett én gang ved Kjeldelva (AGD).
Spurvefugler utenom kråkefugl ble registrert med 18 arter. Med
omtrent samme feltinnsats i 169 Storvatnets nedbørfelt ble 12
arter notert.
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Pattedyr
Opplysningene om pattedyr er svært mangelfulle. I viltkartverket er det kjent trekkveger for elg langs hoveddalføret og
over mot Ringvatnet i servest. Under feltarbeidet ble sportegn
sett flere steder, og en kalv ble sett ved Stopålvatn. Ved
Austvika nær utløpet ble en røyskatt observert.

Sammendra

/konklus'on

Området har en våtmarksfuglfauna
som er representativ for regionen. Alle de viktigste gruppene synes å hekke i vassdraget.
Både ender og vadefugler viser en ganske god artsrikdom, og
flere andearter finnes i noe antall. Områdets verdi er knyttet
til hekkefunksjon.
Nedberfeltet har verdi for rovfugler, og forekomsten
fugler synes å være noe over forventet.

av spurve-
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HEGGEDALSELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Ledingen
1232 III Gullesfjorden
42 c
1988 28.5 og 6.6.
Thor-Ivar
Samlet Plan (1986f)

Guldberg

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Hinneyområdet. Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med
milde vintre. Tindetopografi på gneisbergarter dominerer i
området.
Elve munner ut i den lange, smale Indrefjorden som står
forbindelse med Kanstadfjorden. Vassdraget krysses nederst av
riksvei 19 mellom Bjerkvik og Sortland. Det ligger noen få
gårdsbruk nederst i dalen. Dalen har til dels rik bjørkeskog og
en del plantet gran.
Heggedalen er en relativt trang U-dal, åpnere og bredere ned
mot munningen, med overgang til helt åpent terreng mot Kanstadbotn. Det er ingen vetn i hoveddalen, men elva skifter fra
kulper

og sakteflytende

partier

til

friske

stryk

og småfosser.

De indre delene er omkranset av noe tindetopografi. Dalsidene
er til dels bratte. eist for dalen ligger Svartvatnet og Kvitelvvatnan, og innerst ligger Heggedalsvatnan.
Våtmarksfugler
Ifølge Samlet Plan er området relativt fattig på våtmarksfugl.
Dette ble bekreftet under feltarbeidet. Bare 3 arter ble
påvist: Strandsnipe ble registrert 4 steder langs elva, ett
sted med 2 par. Ca 300 m ovenfor riksveien ble 2 heilo og 1 par
sivspurv observert.
Andre fuglegrupper
Rovfugl- og uglefaunaen er dårlig kjent. Ifølge Samlet Plan er
ørn (havørn ?), spurvehauk og haukugle registrert. Under feltarbeidet ble det funnet to harer som var slått av rovfugl,
trolig kongeørn.
Det finnes bestander

av lirype, fjellrype

og orrfugl.

Under feltarbeidet ble 9 spurvefuglarter notert, blant dem
uventet nok et par vierspurv. Arten ble funnet hekkende i
Gratangen i 1960, ellers er nærmeste hekkeområder i NordSverige. Samlet Plan betegner spurvefuglfaunaen
i området som
ordinær, men nevner spesielt en observasjon av 2 løvmeis. Dette
er langt nord for artens ordinære utbredelse.
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Pattedyr
Ifølge Samlet Plan forekommer elg som fast stamme, og en del
sportegn ble også registrert under feltarbeidet. I viltkartet
er det angitt trekkveier gjennom Vassvikskardet og nord for
Steinhaugen i øvre del av nedberfeltet.
Om de større rovpattedyra foreligger det ikke opplysninger, av
de mindre er oter, mink og rødrev observert. Også hare finnes i
omradet

(Samlet

Sammendra

Plan).

/konklus'on

Vassdraget har et lite utviklet tilbud av biotoper for fugl
knyttet til våtmark. Denne fuglegruppen er derfor svært darlig
representert, bare tre av de helt vanlige artene er registrert.
Området kan ha en viss betydning for rovfugl, og sjeldnere
spurvefugler er påvist, men det er usikkert om disse har fast
tilhold.
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SNEISELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Ledingen
1231 I Lødingen,
1231 IV Raftsundet
42 c
1988 28.5 og 8.6.
Thor-Ivar Guldberg
Samlet Plan (1985, 1986g)
(SP)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Hinneyområdet. Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med
milde vintre. Tindetopografi på gneisbergarter dominerer i
området.
Elva munner ut i Haukfjorden på nordsida av Vestfjorden. Vassdraget krysses nederst av riksvei 837 som går fra Kanstad til
øksneshamn. Det ligger noen gårder ved utløpet, og det er bygd
to hytter og et naust ved Sneisvatnet og ei hytte sør ved øvre
Sørdelsvatnet.
Innenfor Sneisvatnet (18 m o.h.) deler vassdraget seg i tre
dalfører, Sørdalen, Norddalen og dalen inn til Trevatnan.
Sørdalen ligger lavt, med fire vatn i høydelaget 100-200 m o.h.
Vest og nord for Trevatnan
ligger et tinde- og botnlandskap
med
Kvasstinden og Bukketinden, som når opp i 980 m o.h. Vassdraget
viser kontrast mellom fossende bekker/åer og stille- flytende
elver.
Bjørkeskogen har rik utforming med høgstauder mange steder i
vassdraget. I fjellet er vegetasjonen for det meste fattig.

Våtmarksfugler
det privat "fredede- området ved Sneisholmen utenfor utløpet
oppholdt det seg ca 60 ærfugl, 2 par og 3 hanner av siland, et
tjeldepar og 5 par fiskemåker. En del av opplysningene nedenfor
er gitt av en av grunneierne, Sigurd Thoraldsen (ST).
Smålom
Storlom
Gulnebblom
Gråhegre
Krikkand
Stokkand
Siland
Laksand
Enkeltbekkasin
Storspove
Rødstilk
Strandsnipe
Fiskemåke

1 par hekker ved indre del av Sneisvatnet (ST).
1 par hekker ved Sørdalsvatnet (ST), og arten
er også observert i Sneisvatnet (SP).
1 ind. tatt i garn i Sneisvatnet (ST).
Arten fisker av og til i Sneisvatnet (ST).
1 par ved midtre del av Sneisvatnet.
Arten er observert i Sneisvatnet (SP).
1 hann sett nederst i Sneisvatnet, og 2 par ved
øvre del av vatnet.
Arten er observert i Sneisvatnet (SP). ST har
registrert opptil 4 par ved indre del av
vatnet.
Arten er observert i vassdraget (SP).
Arten er observert i vassdraget (SP).
par nederst i elva under feltarbeidet.
Vanlig i ulike deler av vassdraget.
2 par bruker å ha tilhold innerst ved
Sneisvatnet (ST).
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Rednebbterne
Fossekall

1 par bruker å ha tilhold innerst ved
Sneisvatnet (ST).
1 ind. nederst i Sørdalen under feltarbeidet.
ST mener at det er minst 5 par i Sneiselva,
hovedsakelig i fossestrykene i Norddalen.

Andre fuglegrupper
Videre
Det foreligger opplysninger om rovfugl i området.
haukugle og perleugle i området fra tid til annen (ST).

sees

Av hønsefugler forekommer lirype, fjellrype og orrfugl, ingen
av dem i spesielt store bestander (SP). ST nevner at det er mye
orrfugl nord for Sneisvatnet, og under feltarbeidet ble -ganske
mye- lirype registrert.
Spurvefuglfaunaen
elle forekomster.

i området

synes

å være ordinær,

uten spesi-

Pattedyr
Elg synes å forekomme i god bestand. Rødrev finnes spredt i
hele området, og det må antas at røyskatt og snemus finnes.
Mink og oter forekommer også, særlig er oterbestanden god i
Sneisvatnet/Norddalen.
Sammendra

/konklus'on

Vatmarksfugler har varierte leveområder i og ved de mange vatna
under 200 m o.h. De ulike grupper er middels godt til godt representert i nedberfeltet, men de fleste artene synes å forekomme i lite antall. Nedberfeltets viktigste funksjon er som
hekkeområde. Forekomsten synes å være representativ for vassdrag på Hinnøya.
Området har betydning
spesielle forekomster

for rovfugl, mens det ikke er kjent
av spurvefugl.
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ELV I BRESJADALEN

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Ledingen
1231 IV Raftsundet
42 c
1988 28.5 og 7.6.
Thor-Ivar Guldberg
Samlet Plan (1985, 1986g)
(SP)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Hinneyområdet. Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med
milde vintre. Tindetopografi på gneisbergarter dominerer i
området.
Elva munner ut i Bresja på nordsida av Vestfjorden. Utløpet av
vassdraget krysses av riksvei 837 som går fra Kanstad til
øksneshamn. Det ligger et par villaer ved utløpet, og 17 hytter, de fleste eldre, ligger innover langs vassdraget de
nederste 4 kilometrene.
Første, andre og tredje Bresjevatn ligger etter hverandre 16-17
m o.h. og innerst ligger Kvasstindvatnet
(444 m o.h.). Ved
begge ender av tredje Bresjevatn ligger det myrområder i dalbunnen. For det meste stiger lisidene bratt opp mot tindene som
når opp i 600 900 m o.h. på begge sider av dalen.
-

Bjørkeskogen har rikere utforminger flere steder i dalen.
Lågurtskogen er godt utviklet ved nordenden ev tredje Bresjevatn, og lenger opp, over skogen, finnes høgstaudeenger.
Også mellom fjorden og første Bresjevatn vokser lågurtbjørkeskog uten innblanding av gran.
Friluftsliv: Grunneier Gunnar Ellingsen kunne opplyse at det
drives en del fiske i vassdraget. Det selges 30 helårskort, 300
døgnkort og rett til 300 garnsett hvert år.

Våtmarksfugler
Gråhegre
Stokkand
Siland
Strandsnipe
Sivspurv

Forekommer fåtallig i Bresjedalen (SP).
1 par registrert ved sørenden av første vatn.
2 par registrert i tredje vatn. Samlet Plan
oppgir også arten fra Bresjevatna.
Registrert i elva og i alle de tre vatna.
1 par ved tredje vatn.

Andre fuglegrupper
Det foreligger

opplysninger

om rovfugl.

Lirype, fjellrype og orrfugl er vanlig forekommende,
ikke i spesielt store bestander.

men finnes

Spurvefuglfaunaen
ga et forholdsvis rikt inntrykk, uten at
detaljerte undersøkelser er foretatt. Troster, meiser, bjørkefink og sivspurv var tallrike i enkelte områder.
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Pattedyr
Elg synes å forekomme
i god bestand.
Redrev finnes spredt
i
hele området,
og det må antas at røyskatt
og snømus finnes.
Mink og oter forekommer
også (Samlet Plan).

Sammendra

/konklus'on

Nedberfeltet
har
fire arter antas
par av hver art.

en beskjeden
forekomst
av våtmarksfugler.
Bare
å hekke, blant dem to andearter.
Det finnes få
Det er hekkefunksjonen
er viktigst.

Området
har betydning
være over middels
når

for
det

rovfugl,
og spurvefuglfaunaen
gjelder
tetthet.

synes

å
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VESTPOLLVASSDRAGET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Lødingen
1232 III Sortland
42 c / 42 e
1975 7.-11.7.
Steinar Myhr
1988 9.6.
Thor-Ivar Guldberg
Myhr (1975)
Samlet Plan (1984f)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregionene
Hinnøy-området og Lofoten og Vesterålen. Klimaet er kjølig
oseanisk og sterkt humid, med milde vintre. Store relieffkontraster med tinde- og botnstrukturer. Næringsfattige gneiseller eruptive fjellformasjoner
dominerer.
Vestpollelva munner ut i Innerfjorden som står i forbindelse
med Oksfjorden på nordsida av Vestfjorden. Det finnes ikke vei
i nærheten av nedbørfeltet, og det finnes ingen bygninger.
Vassdragets servestre grein har to større vatn, nedre Møysalvatn (178 m o.h.) og øvre Møysalvatn (646 m o.h.). Mellom disse
ligger
mindre
vatn/fleyter.
I nord
ligger
et navnlest
vatn
på
424 m o.h.
Området har spesielle landskapsmessige kvaliteter. Terrenget
har svært store høydeforskjeller og et markant tindepreg med
skarpe og opphakkede rygger og topper. Møysalen med sine 1262 m
o.h. er den høyeste tinden i Lofoten-Vesterålen-Hinnøyaområdet.
Det bratte terrenget gir godt tilsig av løste næringssalter,
slik at plantelivet ofte er rikere enn det den sure bergarten
skulle tilsi. Man finner høgstaudebjørkeskog
under skoggrensa,
og fjellenger og rike sneleier over. Nederst i dalen finnes
fattige myrarealer oppblandet med nøysom blåbær- og lyngbjørkeskog.
Statens Naturvernråd har foreslått at det opprettes en
nasjonalpark i Indrefjord-Oksfjord
(NOU 1986). Vestpollvassdraget vil bli liggende midt inne i et eventuelt
verneområde.
Våtmarksfugler
Havelle
Laksand
Enkeltbekkasin
Strandsnipe
Fiskemåke
Rødnebbterne

1 par i nedre Møysalvatn, og 1 par fast i
utløpsosen i 1975.
1 hann ved utløpet i 1975, syntes ikke
stedfast.
Registrert varslende i Vestpolldalen/dalføret
mot nedre Møysalvatn i 1975.
5 par registrert i nedre del av elva i 1988.
Også sett flere steder i 1975.
1 ind. ved nedre Møysalvatn i 1975.
2 ind. ved nedre Møysalvatn i 1975.

69

Fossekall
Sivspurv

Registrert flere steder i 1975.
Vanlig i området, karakterisert som "tallrikved nedre Møysalvatn i 1975.

Ifølge Samlet Plan har de indre deler av fjorden og Vestpollelva et "godt og representativt utvalg av vadere, sjefugl og
dels andefugl. Sangsvaner er observert". Kartet viser at
svanelokaliteten er ute i fjorden mot Austpollen.
Andre fuglegrupper
Det foreligger

opplysninger

om rovfugl.

Ifølge Myhr (1975) og Samlet Plan opptrer
orrfugl og storfugl.

lirype, fjellrype,

Artsutvalget av spurvefugl er middels godt, med 12 påviste
arter under feltarbeidet i 1975. De mest tallrike artene var
løvsanger, heipiplerke, jernspurv og sivspurv. Like utenfor
nedberfeltet, bl.a. ved Austpollen, ble ytterligere 8 arter av
mindre spurvefugl påvist (Myhr 1975).
Pattedyr
Elg forekommer som fast stamme, og har gode næringsbiotoper
også vinterstid. Det foreligger ikke opplysninger om de større
rovpattedyrene. Redrev, røyskatt, snømus og mink og hare
opptrer. Vestpollen og Vestpollelva er viktige områder for oter
(Samlet Plan).

Sammendra

/konklus'on

Nedberfeltet har en moderat forekomst av våtmarksfugler.
Gruppene ender, vadere og måkefugler er hver påvist med to
arter. Vassdraget har sin viktigste funksjon som hekkeområde,
men de indre deler av fjorden har trolig betydning som rasteplass under trekk.
Området har betydning for rovfugl,
å være noe rikere enn forventet.

og spurvefuglefaunaen

synes
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GARDSELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Andøy
1232 I Kvæfjord
42 c
1988
1.6. Thor-Ivar

Guldberg

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Hinnøy-området. Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med
milde vintre. Tindetopografi på gneisbergarter.
Gardselva munner ut i Forfjorden på østsida av Sortlandsundet.
Riksvei 82 mellom Sortland og Andenes krysser den nederate del
av vassdraget. Det ligger 8-10 gårder og noen villaer langs de
nederste 2 km av vassdraget. Ved Finnseterholen og Langvatnet
finnes ca 10 hytter. Gardselva er kjent for å være ei god
lakseelv.
Dalføret er bredt og åpent, og nesten hele dalbunnen er myrlende. Myrene strekker seg opp til ce 200 m o.h. i Lovikdalen
og langs Eideselva. De største vatna er Finnsetervatnet
(284 m
o.h.) i øst og Langvatnet (42 m o.h.) i nordvest.
Fjellsidene er for det meste bratte, og de høyeste toppene når
opp i 700-900 m o.h. Bjørkeskogen når for det meste opp til
300-400 meters høyde.

Våtmarksfugler
Smålom
Tjeld
Heilo
Småspove

Storspove
Rødstilk
Strandsnipe
Fiskemåke
Svartbek

1 par ved midten av Langvatnet.
1 par ved elvas utløp.
1 ind. ved elvas utløp.
Våtmarksområdet utenfor rikaveien (ca en tredel
tilhører nedberfeltet) er i viltkartet registrert som hekkeområde for ca 4 par. Under
feltarbeidet ble flere ind. registrert ved
utløpet, 1 per mellom rikaveien og Holmen, og
1 par ved Langvatnet.
1 per holdt til ved elvas utløp.
1 par langs elva mellom riksveien og Holman.
Registrert med 1 par ved utløpet, 3 par langs
elva fra riksveien til Holman, og 2 par ved
Langvatnet.
1 par ved utlepet og 1 per i sørenden av Langvatnet.
Våtmarksområdet utenfor riksveien (ca en tredel
tilhører nedbørfeltet) er i viltkartet registrert som hekkeområde for ca 20 par. Området
her en rekke små dammer.

Andre fuglegrupper
Et lirypepar

ble registrert

ved elva nedenfor

Holman.
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Sammendra

/konklus

on

Nedberfeltet har en middels god forekomat av våtmarksfugler. En
sentral gruppe som ender er ikke registrert, men forekommer
trolig. Vadefuglene er bedre representert. Et myrområde på
grensa av nedberfeltet her en forholdsvis stor hekkekoloni av
svartbak. Vassdraget er ikke kjent å ha noen annen funksjon enn
som hekkeområde.

BUKSNESFJORDVASSDRAGET
Kommune
Kartbled
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Andøy
1232 I Kvæfjord, 1232 IV Myre
42 c
1980
14.7.
Fritz Rikardsen
1988 2.-3.6.
Thor-Iver Guldberg
Rikardsen (1980)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Hinnøy-området. Klimeet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med
milde vintre. Tindetopogrefi på gneisbergerter.
Vassdraget munner ut i Buksnesfjorden på østsida av Risøysundet. Like utenfor utløpet krysses fjorden av riksvei 82 mellom
Sortland og Andenes. Det er ingen fast bosetning i nedbørfeltet, men det ligger vel 20 hytter langs hovedvassdraget.
Hoveddalføret er et ca 1,5 - 2 km bredt og 5 km langt myrområde, som i sin helhet ligger under 50 m o.h. Her ligger de
tre vatna Teinvatnet, Mellomvatnet og Langvatnet, fra 3 til 13
m o.h. I sidedaler mot sørøst ligger Skavdalsvatnet, Kringelvatnet og Eikefjellvatne. Fjellene rundt nedberfeltet når opp i
550-750 m o.h.
To områder fredet etter naturvernloven ligger i sin
helhet innenfor nedbørfeltet; Eikelend naturreservat (9100 da)
og Eikefjelldalen landskapsvernområde
(9000 da). Reservatet er
opprettet for å bevare et område med interessante myrtyper og
et variert planteliv mest mulig urørt. Sikring av en lokalitet
med elveperlemusling
er også tillagt vekt. Landskapsvernområdet
er tenkt å bevare et tilnærmet urørt, naturskjønt og karakteristisk landskapselement
i Vesterålen. De to verneområdene
ble opprettet 16. des. 1983, og utgjør tilsammen ca 60 % av
nedberfeltet (Fylkesmannen i Nordland 1980, EDNA-registeret;
verneverdige naturområder)
Våtmarksfugler
Storlom

Gråhegre
Stokkand
Siland
Småspove
Rødstilk
Rødnebbterne/
Makrellterne
Sivspurv

1 par i Mellomvetnet i 1988. I 1980 ver også et
par til stede, tidligere hadde F. Rikardsen
sett flere par her.
Sees av og til i vassdraget. Nærmeste hekkeplass ligger 25 km unne (Rikardsen 1980).
1 par i Teinvatnet.
1 par i Teinvatnet.
1 par ved Teinvatnet og 2 par på myra sør for
serenden av Langvatnet.
1 par ved Teinvetnet.
Begge artene hekket i 1980 på holme i Langvatnet (gammelt kart: Storvatnet), antall
par uvisst.
3 par ved Teinvetnet.

Under feltarbeidet i 1980 ble ikke ender sett i det hele tatt,
mens det altså i 1988 ble observert par av stokkand og siland..
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Andre fuglegrupper
Det ble registrert flere par/kull av lirype begge år, og
spillende orrfugl ble hørt fra lia i 1988.
Sammendra

/konklus'on

Nedbørfeltet
jevn

fordeling

her en moderat
på de ulike

forekomst

ev våtmarksfugler

hovedgruppene.

De fleste

med

hekkende

artene har tilhold i Teinvatnet, mens storlom synes å ha fast
tilhold i Mellomvatnet. Det er ikke kjent at området har noen
annen funksjon enn som hekkeområde. Ca 60 % av nedberfeltet er
fredet etter naturvernloven.
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AELVA

Kommune
Kertbled
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Andøy
1233 II Dverberg,
1233 III Langenes
42 d
1980 mai-juli
Fritz Rikardsen
1988 27.5.
Thor-Iver Guldberg
2.7.
Jon Bekken
Hardeng (1976)
Rikardsen (1980a,b, 1982)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Andøya. Landskapet har forholdsvis små høyder og utbredte lavlandsområder som er mye dekket av myr. Klimaet er kjølig
oseanisk og sterkt humid, med milde vintre.
Vassdraget munner ut i Aholmbukta på vestsida av Andfjorden.
I utløpet krysses vessdraget av riksvei 82 mellom Risøyhemn og
Andenes. Fra brua er det også bilvei tvers gjennom nedberfeltet
til Nordmela på vestsida av øya. Det finnes flere gårder ved A
ved utløpet, ca ti gårder ved Anesvatnet og to ved Skavdal i
nord. Vel 30 hytter finnes vesentlig langs Anesvatnet og Grunnvatnet.

Nedberfeltet består dels av store myrområder med spredte småtjern og dammer, dels av bjørkeskog- og fjellterreng med høyder
opp i 400-600 m o.h.
Friluftsliv: Vassdraget er viktig for sportsfiske etter laks,
ørret, sjøørret og røye. Finn Moen på Anes kunne fortelle at
det for Aneavatnet var solgt 330 døgnkort, 5 ukekort og 50
sesongkort i 1987. Tallene for Aelva ver henholdsvis 570, 9 og
40. Vinterstid er det mye isfiske.

Våtmarksfugler
Storlom

Forekom tallrikt i 1980, men sikre hekkeplasser
ble ikke funnet. Høyeste antall 5 voksne ind. i
Grunnvatn 19.7.
Finn Moen: Arviss hekking de siste årene i
nordenden av Anesvatnet. Et par i Grunnvatnet
27.5.1988.
Horndykker
1 ind. lettet fra tjern WS 337 599 og forsvant
mot nord den 2.7.1988. Neppe hekkende.
(Pelikan sp.
Ifølge artikkel i Aftenposten 20. aug. 1974 med
tittel -Sjeldne fugler på Andøya-, signert
-ug-, skal en pelikan være sett ved Anes
Ifølge Finn
(Hardeng 1976)] Gjess
Moen brukes myrområdene ved sørlige
del av Anesvatnet til natterast for gjess,
trolig kortnebbgjess. Se for øvrig sist
avsnittet.
Krikkand
Hunn med 8 unger i Grunnvatn 19.7.1980.
Heilo
Registrert flere steder begge dager i 1988.
-
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Hørt ved tjern WS 337 599 den 2.7.1988.
Registrert flere steder begge dager i 1988.
1 ind. ved Grunnvatnet 2.7.1988.
Registrert den 27.5.1988 med 2 par ved Grunnvatnet, 4 par ved Anesvatnet og 2 par i tjern
WS 337 599. Den 2.7. varslet det 3 par i dette
tjernet og ved Anesvatnet oppholdt det seg 4
ind.
Jakter jevnlig i dette området (Rikardsen

Rødstilk
Strandsnipe
Hettemåke
Fiskemåke

Jordugle

1980b).

Fossekall

Registrert 2.7.1988 i Bedalselva ca 500 m
nedenfor vatnet, trolig hekkende i området.
1 revirhevdende ind. ved Grunnvatn 19.7.1980.
Registrert 4 steder 2.7.1988.

Sivsanger
Sivspurv

Den grunne Aholmbukta er et viktig næringssøkområde
for fugl på
trekk og for hekkende individer. Den 2.7. furasjerte ca 80
ikke-hekkende ærfugl, ca 15 silender, 6 hanner og 1 hunn av
stokkend. Videre minst 2 per ev tjeld, minst 3 par fiskemåke,
2 par svartbak og ca 5 par gråmåke viste klar hekkeetferd. Ca
10 par rødnebbterne hekket på molo/grusfylling
i nord. I
tillegg mindre antall av andre vanlige arter.
Aholmbukta ble grundig undersøkt 2.-3.7.1975, og tilsammen 22
våtmarksarter, inkludert lappspove, småspove, storspove, myrsnipe, sandlo, steinvender, tyvjo og hvitvingesvartterne,
ble
registrert (Hardeng 1976).
Like sør for utløpet ligger halvøya Aholmen, som er gitt høyeste prioritet i utkastet til verneplan for våtmarker (Fylkesmannen i Nordland 1985). Områdets betydning i vernesammenheng
er først og fremst knyttet til funksjonen som resteplass for
kortnebbgås under vårtrekket. Antallet gjess ken variere fra år
til år, men over 5000 ind. er registrert samtidig (Rikardsen
1980a,1982).
Andre fuglegrupper
Det foreligger

en del opplysninger

Ifølge viltkartet
for fjellrype.

er fjellet

om rovfugl.

rundt Rismålstinden

Spurvefuglfaunaen
er dårlig undersøkt.
foretatt viser et ordinært bilde.
Sammendra

et godt område

De registreringer

som er

/konklus'on

Nedberfeltet har en moderat til god forekomst av våtmarksfugler, uten at noen erter finnes i særlig stort antall.
Gruppen ender er svakt representert. Vassdraget er en del av et
større område på den midtre del av Andøya som har en svært
viktig funksjon både for hekkende og rastende våtmarksfugler.
Nedbørfeltet ser ut til å ha sin viktigste funksjon som hekkeområde. Området er av betydning for rovfugl, og forekomsten av
spurvefugler viser et ordinært bilde.
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MELAELVA

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Litteratur

Andøy
1233 II Dverberg,
42 d
1980 mai-juli
1988 25.-26.5.
3.7.
Rikerdsen (1980b)

1233 III Langenes
Fritz Rikardsen
Thor-Ivar Guldberg
Jon Bekken

Vassdraget ligger i Nordlands kystelpine region, underregion
Andøya. Landskapet har forholdavis små høyder og utbredte lavlandsområder som er mye dekket av myr. Klimaet er kjølig
oseanisk og sterkt humid, med milde vintre.
Vassdraget munner ut i Avika på vestsida av Andeya. Fylkesveien
langs vestsida av øya krysser vassdraget i utløpet. Videre gjør
veien sørøstover til A, og to veier inn til hyttefelter, de
indre deler av nedberfeltet lettere tilgjengelig.
Den nedre del av vassdraget domineres av Melavatnet (14 m
0.h.), som er omgitt av videtrakte,
flate myromr&der.
Videre
innover ligger Nøssdalsvatnet
(22) og Finnkongdalsvatna
(41,
57). Fjellene som omkranser vassdraget når opp i vel 500 m o.h.
Melaelve fra Melavatnet og ut til sjøen (ca 2,5 km) er delvis
omgitt av tett vier/bjerkekratt.
Elva synes å være påvirket av
avrenning fra dyrket mark, nederst er den nesten igjengrodd av
tette bestander av bl.a. soleihov og bukkebled.
Våtmarksfugler
Smålom
Storlom

EHorndykker
Gråhegre
Grågås
Erfugl
Stokkand
Siland
Tjeld
Heilo
Brushane

Enkeltbekkasin
Småspove

1 ind. i Melavatn 6.6.1980, ellers sett i flukt
over. Ikke observert i 1988.
Stadig sett i 1980, men hekkeplasser ikke
funnet. 1 par sannsynligvis hekkende i tjern WS
262 645 ved serenden av Melavatn 25.5.1988.
Hekket i Litlandsvatn like vest for nedbørfeltet i 19803
1 furasjerende ind. ved Melaelva 25.5.1988.
Sannsynlig hekking ved sørenden av Melavatn,
flere overflygninger,
i 1980.
Ser ut til å trekke opp i ferskvatn i mindre
antall. Høyst sannsynlig hekking i Melavatn i
1980.
2 hanner i Melaelva nær tettstedet a.d.
2 par og i tillegg 2 hanner ved utløpet fra
Melavatn 25.5.1988.
1 par ved Melaelva nær tettstedet s.d.
Anslagsvis 4 par innover langs elva s.d.
2 haner og 3 hener ved Melaelva nær tettstedet
s.d. Funnet hekkende ved Litlandsvatn like vest
for nedberfeltet i 1980.
1 spillende hann langs Melaelva 25.5.1988.
3 ind. nær tettstedet og 1 par lenger opp langs
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Storspove

Strandsnipe
Tyvjo
Mettemåke
Fiskemåke

Gråmåke

Jordugle
Sivspurv

elva s.d.
1 varslende par ved utløpet fra Melavatnet i
begge perioder, og 1 par på estsida av Nessdalsvatnet 26.5.1988.
2 par ved nedre Finnkongdalsvatn s.d.
1 ropende/varslende
ind. ved Melaelva
25.5.1988.
Koloni med 14-15 par i Litlandsvatn like vest
for nedberfeltet i 1980]
1988: Koloni på Vassøya i Melevatn med ca 60
ind. 25.5., ca 50 ind. til stede 3.7. I tillegg
3 par langs elva nær tettatedet 25.5.
Ca 10 utfargede ind. på Vassøya 3.7.1988. Også
denne arten hekker trolig på øya. I tillegg ca
100 stormåker, mest ungfugler, som hvilte på
myra nord for vatnet samme dag.
Jakter jevnlig i området (Rikardsen 1980b).
1 hann ved elva nær tettstedet 25.5.1988.

Ved utlepet lå det 3.7.1988 10 hunner/unghanner av ærfugl, i
tillegg en hunn med 4 unger. Videre 1 per siland og 1 sterkt
varslende svartbakpar, trolig med unger på en liten holme.
Det store gruntvannsområdet
utenfor Nordmele har flere atore
grasholmer med strandenger og stort tidevannsareal. Området er
viktig for våtmarksfugl, bl.a. gjess. Ytterst ligger Skarvklakken med kolonier ev storskarv og havaule (Folkested 1978).
Andre fuglegrupper
Det foreligger en del opplysninger om rovfugl.
registrert nær utløpet fra Melavatnet 25.5.

Sammendra

To lirypeper

ble

/konklus'on

Nedbørfeltet har til tross for beskjedent areal en god forekomst av våtmarksfugler. Det er god fordeling på de ulike
grupper, og flere arter forekommer i bra antall. Vassdraget er
en del av et sterre område på den midtre del av Andøya som har
en svært viktig funksjon både for hekkende og rastende våtmarksfugler. Nedberfeltet synes å he sin viktigste funksjon som
hekkeområde, med nederste del av elva og Melevatnet med
omkringliggende våtmark som de mest interessante delområder.
Områdets betydning for rovfugl øker verneverdien.
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ALSVAGVASSDRAGET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

øksnes
1232 IV Myre
42 e
1988 29.5.
Thor-Ivar

Guldberg

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Lofoten og Vesterålen. Næringsfattige eruptive fjellformaoner. Store relieffkontraster
med tinde- og botn-strukturer.
Klimaet er kjølig oseenisk og sterkt humid, med milde vintre.
Vassdreget munner ut i Bussingvika på vestsida av Gavlfjorden.
Fylkesveien mellom Alsvåg og Myre krysser vassdraget ved utløpene fra Alsvågvatnet (8 m o.h.) og Servågvatnet (5 m o.h.).
I området langs veien ligger ca 25 gårder og like mange
villeer. Rundt Alsvågvatnet finnes vel 40 hytter.
Alsvågvatnet er stort med lenge viker, holmer og nes, og sammen
med Sørvågvatnet dominerer det de nedre deler av nedberfeltet.
I de indre deler finnes bare mindre vetn/tjern. Særlig mellom
Alsvågvatnet og sjøen finnes store myrområder.
Fjellene

som omkrenser

nedbørfeltet

når opp i vel 600 m o.h.

Våtmarksfugler
Storlom

Stokkand
Siland
Tjeld
Heilo
Småspove
Rødstilk
Strandsnipe

Fiskemåke
Sivspurv

Alvågvatnet: 1 fiskende ind. i nordvestre vik
og 1 par ved holmen i vestre vik. Også et
fiskende ind. i Servågvatnet.
1 hann i vestre vik av Alavågvatnet og 1 hann i
Litlevatnet.
1 par og 1 hunn i nordvestre bukt av Alsvågvatnet, 3 par og 1 hann i Litlevatnet, 1 hann i
Svartbotnvatnet.
1 per ved Alsvågvatnet nær veien i nord.
1 par ved Alsvågvatnet nær veien i nord.
2 par ved Alsvågvatnet nær veien i nord.
2 par ved Alsvågvatnet nær veien i nord.
2 par i vestre vik, 2 par nær veien i nord ved
Alsvågvatnet, 1 par ved Litlevatnet og 1 par
ved Svartbotnvatnet.
3 par ved Alsvågvatnet nær veien i nord, 4 par
ved Melvoll i nordvest og 1 per ved Servågvatnet.
Registrert ved Litlevetn.

I selve utløpsdeltaet ble 2 par grågås, 5 stokkandhanner
mindre antall av andre vanlige arter registrert.

og

Såvidt grensende til nedbørfeltet i nord ligger det foreslåtte
Grunnfjorden naturreservat. Området har fått høyeste prioritet
i utkast til verneplan for våtmarker (Fylkesmannen i Nordland
1985). Det 3900 da store området byr på særlig gunstige biotoper for de fleste grupper av våtmarksfugl. Området har en
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svært viktig funksjon som rasteplass under vår- og høsttrekket.
Selv om systematiske tellinger bare er gjennomført én sesong,
er hele 44 våtmarksarter påvist. Eksempelvis er inntil 2000
gressender og 250 polarsniper registrert.

Andre fuglegrupper
Det foreligger

en del opplysninger

om rovfugl.

Under feltarbeidet ble lirype registrert med et par og en hann
i utløpsdeltaet, og et par ved Svartbotnvatnet.
En del orrfugl
ble hørt/sett i området ved Svartbotnvatnet.
Sammendra

/konklus

on

Nedberfeltet har en moderat til god forekomst av våtmarksfugler. Alle hovedgruppene er representert, med litt varierende
entall av de ulike artene. Det store og oppdelte Alsvågvatnet
huser de aller fleste av de påviste artene. Hekkefunksjonen er
viktigst, men i nord grenser området til det foreslåtte Grunnfjorden naturreservat, som er en svært viktig rasteplass for et
vidt spekter av våtmarkfugler.
Forekomsten

av rovfugler

er med på å øke områdets

verneverdi.

FRØSKELANDSVASSDRAGET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

økanes, Sortland
1232 IV Myre
42 e
1988 31.5.
Thor-Ivar

Guldberg

Vassdraget ligger i Nordlands kystelpine region, underregion
Lofoten og Vesterålen. Næringsfattige eruptive fjellformaoner. Store relieffkontraster
med tinde- og botn-strukturer.
Klimeet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med milde vintre.
Vassdraget munner ut i Grindbogen innerst i Eidsfjorden. Nede
ved utløpet krysses vassdraget av rikavei 820 fre Sortland til
Bø, mens rikavei 821 fra Frøskeland til Myre går på langs av
hele vassdraget. Det ligger 6 gårder og like mange villaer
nederst i vassdraget, og ved Storvetnet (80 m o.h.) finnes ca
15 hytter.
Nederat i vassdraget ligger Kalvvetnet, Bekkevatnet og Straumvatnet (6-7 m o.h.). Den vike som ligger nærmest veien og vika
ved WS 063 278 har frodig vannvegetasjon. Både i området ved de
nevnte

vatne,

og

helt

nord

i området

finnes

en

del

myrområder.

Våtmarksfugler
Horndykker

Brunnakke
Stokkand
Toppand
Siland
Heilo
Brushane
Rødstilk
Strandsnipe
Fiskemåke

Fjeldså (1980) nevner påviate og sannsynlige
hekkinger i flere venn ved Frøskeland. I 1988
et par i sørligste del av Kalvvatnet.
3 hanner i Kalvvatnet nærmest veien og 1 hann i
vestre del av Streumvatn.
1 par i Kalvvatnet nærmest veien og 1 hann vest
i Straumvatnet.
2 par og 5 hanner i søndre del og 2 par ved
veien i Kalvvetn, 1 hann også i vestre del av
Straumvatn.
1 par i Kalvvetnet nærmest veien.
1 ind. i vestenden av Straumvatnet.
1 hane ved Bekkevatnet.
1 par ved søndre del av i Kalvvatnet.
1 par i elva nedenfor Kalvvatn, 1 per i Bekkevatn og 1 par vest i Straumvatnet.
1 per vest i Straumvatnet og 2 par i Storvatnet.

Et område som omfatter Straumsvatnet, Kalvvetnet, Bekkevatnet
og også Svanevatnet (utenfor nedberfeltet) er registrert i
viltkartet som et lokalt viktig hekkeområde og rasteplass for
våtmerksfugler.
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Sammendra

/konklus'on

Til tross for beskjeden størrelse har nedberfeltet en forholdsvis god forekomst av våtmarksfugler. Gruppen lom mangler, mens
flere mer krevende arter hekker. Disse er vesentlig knyttet til
Kalvvatnet. Hekkefunksjonen er viktigst, men området antas også
å ha betydning som rasteplass.

FØREVASSDRAGET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Litteratur

Be
1132 II Stokmarknes
42 e
1972-73
Alv Otter Folkestad
1981 5.-6.7.
Svein Karlsen
1987 30.-31.5.
Lars Edenius
1988 23.-24.5.
Thor-Ivar Guldberg
Gjerde (1973), Folkestad (1978),
Fjeldså (1980), Karlsen (1982),
Edenius (1987)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Lofoten og Vesterålen. Næringsfattige eruptive fjellformaoner. Store relieffkontraster
med tinde- og botn-strukturer.
Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med milde vintre.
Objektet består egentlig ev to vassdrag, Førevatnet i ser som
munner ut i Førepollen, og Saltvatnet med tilløp som munner ut
i den langgrunne tidevannslagunen
Skjørisen. Vassdragene krysses nær utløpene av riksvei 820 fra Sortland til Bø. Fra
tettstedet

Straume

i nordenden

av Saltvatnet

fører

en fylkesvei

østover. I nærheten av denne ligger Haversvatn, Fagerhaugvatn,
Børgevatn, Langmovatn og Kringelvatn, fra 8 til 26 m o.h.
Førevatnet er et lite, grunt og svært vegetesjonsrikt vatn på
marine avleiringer. Elvesnelle og flaskestarr danner tette
belter langs strendene og delvis ute på vannspeilet. Vatnet er
blitt senket for jordbruksformål, og har tilsig fra dyrket
mark. Riksveien går inntil vatnet på vestsida.
Saltvetnet er snaut 2 km langt og har i nordenden samme vegetasjon som Førevatnet, mens det ellers har lite vegetasjon
lengs strendene. Fuktenger og våte myrpartier med smådemmer
finnes. Riksveien går inntil vatnet på vestsida.
Heversvetnet og Bergevatnet er små og har noe vegetasjon av
elvesnelle og flaskestarr. De er omkranset av myr, fukteng,
dyrket mark og krattskog av bjørk og vier. Bilveien passerer
nær Bergevatnet på sørsida.
Fjellene som omgir nedbørfeltene
400-500 m o.h.

i nordvest

og sørøst når opp i

Et 1700 da stort område som omfatter Førevatnet, Saltvatnet og
den grunne bukta Skjørisen er i verneplanen for våtmarker foreslått fredet som naturreservat
(Fylkesmannen i Nordland 1985).
Området er vurdert å være av nasjonal, muligens internasjonal
verdi pga. den uvanlig rike og spesielle fuglefaunaen som har
tilhold her.
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Våtmarksfugler
S=Saltvatnet

Smålom
Storlom

B: 1 par 1988.
1 voksen med unge i Kringelvatn i 1981. Også
observert i ett av vatna, ikke navngitt, i
1973.
S: 1 per 1973, 4-12 ind. i 1982, 3 par i sør og

Horndykker

2 par

og

1 ind.

H=Haversvatnet

B=Børgevatnet

F=Førevatnet

i nord,

tils.

11 ind.

i 1988.

H: 1 par både i 1973 og 1988. B: 5 par i 1973,
1 par i 1988. I tillegg 1 par i Lille Bergevatn
1988.
Storskarv
1 ind. i S 1987.
Grahegre
Opptrer fåtallig i alle vatna, i 1973 ble
hekking påvist ved F.
Sangsvene
F: Arten hekket årvisst 1973-75, muligens hvert
år fram til 1987, i 1988 hekket den ikke her.
Fjeldså (1980) omtaler et par som i 1973 fikk
fram 4 unger i "Straumsjøen, Bø", det må være
samme lokalitet.
Kringelvatn: Arten hekket 1986 (viltkartet), og
1 ind. var til stede i 1988.
Brunnakke
Hekker med flere par i de fleste vatna, f.eks.
inntil 1 par og 5 hanner i F 1981, og 7 par og
3 hanner i S 1988.
Krikkand
I 1973 mer fåtallig enn stokkand, de fleste i
F. I 1981 minst 4 hanner og 1 hunn i S. I 1988
1 hann i F, 1 hann nord i S og 2 par i Langmovatn.
Stokkend
"Vanlig hekkefugl i elle vatna" i 1973. I 1987
20 ind. i S, i 1988 ble tilsammen 16 hanner
registrert, et tall som antyder minimumsbestanden.
Stjertand
S: Trolig observert i hekketida i 1973. En hann
observert i 1987.
Skjeand
Ble ikke observert i 1972-73 eller 1981, heller
ikke nevnt i verneplan for våtmarker (Fylkesmannen i Nordland 1985). I 1987 2 ind. i S, i
1988 1 par i F, 4 par og 2 hanner nord i S.
Toppand
Tilsammen 7 par og 3 hanner i 1973 og min. 26
ind. i 1981. I 1988 i alt 10 per og 2 hanner.
Erfugl
S: Opptil 7 hunner i 1973, 2 par og 1 hann i
1988.
Kvinand
S: 3 hanner og 2 hunnfargede i 1981. Siland
S: Inntil 7 ind. i 1973, 2-3 ind. i 1987 og 1
hunn i 1988.
H: 1 per 1988. Samme år tilsammen 3 par og 3
hanner i Fagerhaugvatnet.
Laksand
S: Inntil 6 ind. 1973.
Tjeld
F: 1 par 1988.
Vipe
Flere ind., trolig hekkende i 1973, 2 par ved F
i 1988.
Brushane
1973: Tilsammen 8 haner og 3 høner ved F/S.
1987: 15 ind. ved S.
1988: 5 haner og 2 hener nord i S.
Enkeltbekkasin
1973: Ble funnet spillende ved F, S og H.
1987: 3 ind. ved S.
1988: 2 spillende hanner ved F, 1 sør i S.

Svarthalespove

Småspove

Storspove

Rødstilk
Strandsnipe
Svemmesnipe
Tyvjo
Hettemåke

Fiskemåke

Sildemåke
Gråmåke
Svertbak
Krykkje
Makrellterne

Rednebbterne
Sivsanger

Sivspurv

Først funnet hekkende ved S i 1972 (Gjerde
1973). 1973: Minst 4 per ved S, 2 par ved H og
1 par ved F. 1981: 2 par ved S. 1987: 2-3 ind.
ved S, spill. Ikke observert i 1988, dette kan
muligens skyldes at erten ennå ikke ver kommet.
1973: Arten notert tilfeldig i området. 1981: 1
ind. ved S. 1987: 1 ind. ved S. 1988: 1 ind. i
sørenden av Langmovatn.
1973: Ble betegnet som vanlig, men mer fåtallig
enn svarthalespove. 1981: 1 ind ved F. 1988:
Par registrert ved F, ved H og i vestenden av
Fagerhaugvatn.
1988: 1 par i F og 1 par nord i S.
1988: 2 par ved østenden av Fagerhaugvatn.
1973: 1 ind. i S. 1987: 1 ind. i S. 1988: 2 par
nord i S.
1 "spillend&" ind. ved lille Børgevatn i 1988.
1973: Inntil 5 ind. i F. 1987: Min. 8 reir ved
S. 1988: 17 par og i tillegg 13 furasjerende
ind. i nordenden ev S.
I 1972 hekket ca 50 par i nordenden av S
(Gjerde 1973).
Ifølge viltkartet ca 20 hekkende par på holmer
i Langmovatnet ce 1986. 1988: 8 par i Langmovatnet. I tillegg tilsammen 38 par fordelt på
området, flest i S; 17 par.
1973: Ble observert fåtallig.
Sees i de ulike deler av vassdraget. 1 par
muligens hekkende ved Veavatnet i 1988.
Sees i ulike deler av vassdraget. 6 ind. i
nordenden av S i 1988.
1988: Ca 80 furasjerende ind. i S.
1973: Ble betegnet som tallrik. Ifølge viltkartet 15 hekkende par på holmer i Langmovatn
ca 1986. 1988: 8 ind. nord i S, trolig var ikke
alle ind. ennå ankommet.
1973: Mer fåtallig enn makrellterne. 1987: 4050 ind. ved S. 1988: 2 ind. sør i S.
1973: Minst 4 syngende hanner ved S, 2 ved H og
1 ved F. 1981: Minat 1 ved F. Ikke ankommet
under felterbeidet 1988.
Tallrik over hele området.

Andre fuglegrupper
Lirype synes å ha en tett bestand i hvert fall vest i området.
I 1973 ble det registrert minst 5 territoriehevdende
stegger
rundt Seltvatnet. I 1988 2 par ved Førevatnet og 2 par ved
sørenden av Saltvatnet.
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Sammendre

/konklus'on

Området har en hekkefeuna av våtmarksfugler som er ganske enestående, særlig for et så lite areal. Nesten alle artene er
knyttet til Saltvatnet, Førevatnet og de nærmeste vatna øst for
disse, altså til nærområdet til kommunesenteret Straume. Alle
grupper av våtmarksfugl er godt representert, og mange ev
artene hekker i bra antall. Mange arter man slett ikke skulle
vente å finne i det samme miljø, hekker her side om side.
Den høye produksjonen i de fuglerike vatna skyldes for en del
tilførsel av kloakk og avrenning fre dyrket mark. Trolig ville
disse grunne vatne også være ganske næringsrike uten denne tilførselen. Koloniene av fiskemåke og hettemåke virker tiltrekkende på flere av andeartene og antas å øke hekkesuksessen hos
alle arter som holder til i nærheten.
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FISKEBOLVASSDRAGET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Hadsel
1131 I Oddvær
42 e
1988 22.5.
Thor-Ivar Guldberg
1.7.
Jon Bekken

Vassdraget ligger i Nordlands kystelpine region, underregion
Lofoten og Vesterålen. Næringsfattige eruptive fjellformaoner. Store relieffkontraster
med tinde- og botnstrukturer.
Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med milde vintre.
Elve munner ut i Fiskebølvika på sørsida av Hadselfjorden.
Riksvei 19 fre Svolvær fører nordover til Fiskebøl, og herfra
er det ferjeforbindelse
til Melbu. Veien krysser elve mellom de
to tjerna nederst i vassdraget. Det ligger 3-4 gårder på nordsida av nedre del av vassdraget, og ved Dalsvatnet her Fiskebøl
jeger- og fiskerforening ei hytte.
Tjernet nedenfor veien er grunt med en del steiner som stikker
opp, og det er lite vegetasjon. Tjernet ved gårdene gir derimot
et svært

frodig

inntrykk.

Oddvar

Olufsen

og Einar

Jensen,

som

bor i nærområdet, kunne fortelle at kyrne tidligere holdt vegetasjonen nede. I dag er tjernet nesten helt gjengrodd ut på
sommeren av starr og særlig elvesnelle. For at fisken skal
kunne gå opp, er det de siste årene blitt grevd en kanal. Til
dette er det bevilget kr 10.000 fra Direktoratet for naturforvaltning.
Elva ca 1000 meter opp til Dalsvatn (Fiskebølvetn) 19 m o.h.
renner for det meste med moderat fall. Fjellsidene stiger bratt
opp, og toppene på begge sider ligger på ce 900 m o.h. Bjørkeskogen står genske frodig opp til vatnet, og det finnes også
noe bjørk sør for vatnet.
Friluftsliv: Oddvar Olufsen kunne fortelle at Fiskebøl jegerog fiskerforenings 30 medlemmer har fiskekort for hele året, og
i tillegg selges det ca 50 kort hvert år. Noen turister besøker
området, særlig i forbindelse med lang ferjeke. Det er lite
jekt i området.

Våtmerksfugler
Storlom

Gråhegre
Grågås
Krikkand
Stokkand

Ifølge Oddvar Olufsen her et par årvisst
tilhold i Dalsvatn. Ved første besøk var vannet
islagt, ved andre var det for dårlig sikt til å
observere ev. lom i vatnet.
Arten søker føde i tjernet (ved gårdene), og
oppsitterne forsøker å jage den ved å fyre av
skudd.
1 par i tjernet ved gårdene 22.5.
4 hanner i tjernet 1.7.
Ifølge Oddvar Olufsen har ca 5 par tilhold ved
tjernet hvert år.
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Ærfugl
Laksand
Tjeld
Vipe
Enkeltbekkasin
Rødstilk

Strandsnipe
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke/
Svartbak
Rødnebbterne
Sivspurv

I de nederste 200 m av elva oppholdt det seg 7
hunner med tilsammen ca 12 unger 1.7.
1 hann i nederste tjern 1.7.
2 ind. nederst ved elva 1.7.
1 par ved tjernet 22.5.
1 varslende ind. ved tjernet 1.7.
1 par ved tjernet og 1 par ca 600 m lenger opp
langs elva 22.5. 1 varslende par ved tjernet,
senere 5 ind. som fløy oppover langs elva 1.7.
1 par med 4 unger ved tjernet 1.7.
1 ind. ved tjernet 22.5.
3 par 22.5., og 2-3 varslende par ved tjernet,
2 unger sett ved utløpet 1.7. Ellers 30-40 ind.
nederst ved elva.
I lite antell ved tjernet 22.5., 10-15 badende
ind. både ved utløpet og i Dalsvatn 1.7.
1 ind. nederst langs elva 1.7.
Varslende ind. 2-3 steder langs vassdraget 1.7.

Andre fuglegrupper
Det foreligger opplysninger om rovfugl. Lirype og orrfugl
registrert 22.5. mellom veien og vatnet. Om spurvefugl
foreligger svært lite data.
Semmendra

ble

/konklus'on

Nedbørfeltet har en moderat til god forekomst av våtmarksfugler. De ulike gruppene er jevnt bra representert, men de
fleste arter forekommer med få individer. Den viktigste
lokaliteten er det grunne, vegetasjonsrike tjernet ved gårdene.
Det er her de fleste ertene hekker, og i tillegg ser det ut til
at en del andre fugler søker næring her. Det antas også at den
aller nederste delen av vassdraget har betydning som næringssøksområde, også for trekkende fugl.
Nedbørfeltet

er også ev betydning

for rovfugl.

BORGEVASSDRAGET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Litteratur

Vestvågøy
1031 I Eggum, 1031 II Leknes,
1131 III Stamsund, 1131 IV Kvalnes
42 e
1974-87
NOF, Vestvågøy lokallag
1988 5.6.
NOF, Vestvågøy lokallag v/
Johan Sirnes, Harald Våge
Såtvedt (1972), Sirnes & Svendsen (1975)
Sirnes (1983)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Lofoten og Vesterålen. Næringsfattige eruptive fjellformaoner. Store relieffkontraster
med tinde- og botnstrukturer.
Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med milde vintre.
Nedbørfeltet ligger rundt de store brakkvannspollene
Lauvåspollen og ytre og indre Borgpollen. Riksvei 19 fra Svolvær
sørover mot Leknes krysser gjennom nedberfeltet. En rekke
sideveier gjør store deler av området lett tilgjengelig, og
det bor flere hundre mennesker her.
De største

vatna

er Lilendsvatn/Rystadvatn

(13 m o.h.),

Lauv-

delsvatnet (41 m o.h.) og Vervetnet (108 m o.h.). Terrenget
veksler mellom dyrket mark, beiter, bjørkeskog og snaufjell.
Fjellene rundt nedberfeltet når opp i ca 400-600 m o.h.
Friluftsliv:

Hele området

er mye benyttet

til sportsfiske.

Våtmarksfugler
Smålom

Storlom

Horndykker
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Sangsvane
Grågås
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Toppand

Såtvedt (1972) observerte ikke arten på Vestvågøy i 1969-70, men ble fortalt at arten skel
hekke i Borge. Dette gjelder fortsatt; i 1988
ble hekking påvist i Sevtjørna VR 500 721.
Furasjerende fugler: 3 ind. i indre og 1 ind. i
ytre poll.
Arten hekket tidligere på en liten holme i
Lilandsvatnet, og hekker sannsynligvis i
området fortsatt. Ikke sett i 1988.
Hekking påvist i Sevtjerna VR 500 721.
1 ind. i ytre poll.
1 ind. i ytre poll.
Ingen konkrete observasjoner, men det er grunn
til å tro at arten forekommer.
Strømmen ut fra ytre poll er Nord-Norges
viktigste vinterplass for arten. Vanligvis
ligger omkring 100 svaner her i januar-februar.
5 ind. i indre poll.
1 hann i Lilandsvatn.
Ingen konkrete observasjoner, men det er grunn
til å tro at erten forekommer.
1 hann på Lauvdalsmyran, 3 hanner i ytre og 2 i
indre poll.
2 par og 5 henner i indre poll, og 2 par i
ytre.
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Bergand
Erfugl

Kvinand

Siland
Laksand
Tjeld
Sandlo
Heilo
Småspove
Storspove
Sotsnipe
Rødstilk
Strandsnipe
Tyvjo
Hettemåke
Fiskemåke

Gråmåke
Svartbak
Makrellterne
Ubest. terne

3 par og 4 hanner i indre poll, 4 par i ytre.
3 hanner i indre poll, tilsammen 84 ind. (mest
hanner) i ytre poll og ca 60 ind. i strømmen
fra ytre poll. Ved gårdene på Nesjeøya hekker
et antall hunner i spesielle reirkasser.
24 hanner og 3 hunner i indre poll. Hver sommer
ligger det flokker av mytende kvinender her. I
var antallet oppe i 84 ind. (Sirnes & Svendsen
1975).
Sett på nesten alle vannspeil i området, flest
i indre poll med 15 ind.
1 hann og 2 hunner i ytre poll.
1 par i indre poll og 5 par i ytre, alle med
tydelig hekkeatferd.
Ikke observert i 1988, men observasjoner
tidligere tyder på at arten hekker.
Ikke observert i 1988, men observasjoner
tidligere tyder på at arten hekker.
1 ind. ved Lauvdalsvatn.
4 ind. på Lauvdalsmyran og 2 ind. ved ytre
poll.
Blir registrert i mindre antell under høsttrekk
ved begge pollene (Sirnes 1983).
Tilsemmen 8 ind. og varsling ved indre poll,
1 ind. ved ytre. 1 ind. ved Sevtjørna.
2 ind. ved Lauvdalsvatn og 1 ind. ved hver av
pollene.
Ikke observert i 1988, men observasjoner
tidligere tyder på at erten hekker.
2 ind. i indre og 1 ind. i ytre poll.
Ca 90 ind. på reir ved indre poll, ved ytre
poll hekker ca 15-20 par. I tillegg ca 5
hekkende par ved strømmen fra ytre poll og 2
par ved Lauvdalsvatn.
6 ind. på reir ved Lilandsvatn.
1 par på reir i hver ev pollene, ellers noen få
ind. observert.
4 ind. ved indre poll.
1 ind. ved Lilandsvatn.

De mange små holmeme i indre Borgpollen
ender, måker og terner.

Sammendra

er hekkeplasser

for

/konklus'on

Nedberfeltet har en god forekomst av våtmarksfugler. De to
store pollene er viktige næringssøksområder
for et bredt
spekter av arter. Særlig er endene tallrike, og kvinand myter
her om sommeren i betydelig antell. Ytre del av området er en
svært viktig vinterplass for sangsvaner, og også i trekktidene
har området sikkert en viktig funksjon.
Vassdraget har en artsrik hekkefauna ved ferskvann og på
holmene i indre poll. De ulike gruppene er jevnt godt representert.
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FARSTADVASSDRAGET

Kommune
Kartblad
Orn. undersøkelser
Litteratur

Vestvågøy
1031 II Leknes
Naturgeogr. region
42 e
1974-87
NOF, Vestvågøy lokallag
1988 5.6.
NOF, Vestvågøy lokallag v/
Johan Sirnes, Harald Våge
Såtvedt (1971, 1972)
Skaugen (1980a)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Lofoten og Vesterålen. Næringsfattige eruptive fjellformaoner. Store relieffkontraster
med tinde- og botnstrukturer.
Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med milde vintre.
Vassdraget munner ut i brakkvannsbukta Saltisen som står i
forbindelse med Offersøystraumen.
Riksvei 19 mellom Svolvær
Leknes deler nedbørfeltet i to. Det ligger et stort antall
gårder langs riksveien, og flere sideveier gjør deler av
området lettere tilgjengelig.

og

Vassdraget har en østre gren langs riksveien
med Farstadvatnet,
Ostadvatnet og Holddalslivatnet,
og en vestre gren med Reppvatnet, Vikvatnet og Mørkdalsvatnet. Dalføret langs riksveien er
åpent og for det meate oppdyrket. Flere ev vatna er tydelig
påvirket ev gjødsling fre dyrket mark.
Det vokser bjørkeskog opp til 200-300 m o.h., og de heyeste
toppene i øst og vest når opp i ca 700-900 m o.h.
Våtmarksfugler
Islom
Horndykker

Gråhegre
Stork
Kortnebbgås
Grågås
Brunnakke
Krikkand
Stokkand

Toppand

1 ind. i Farstadvatn 21.7.1988
4 ind. i Farstadvatn primo mai 1980 (Skaugen
1980a). Under feltarbeidet i 1988: Farstadvatn:
1 ind. på reir og 3 andre. Skjerpvatn: 3 ind.
Holddalslivatn: 1 ind. på reir og 5 andre.
1 til 2 ind. ved tre av vatna.
1 ind. ved Farstadvatn 29.-31.8.1978.
Markene på Bø og Farstad er rasteplasser for
begge artene vår og høst.
Tilsammen 10 ind., mest hanner, registrert i
fem av vatna.
Tilsammen 11 ind., bare 1 hunn, registrert i
fire av vatne.
Tilsammen 38 ind., bare 4 hunner, registrert i
seks av vatna. Blant disse hele 20 hanner i
Farstadvatn. Observasjonene er i samsvar med
det Såtvedt (1972) fant for hele Vestvågøya:
"Totalt var likevel stokkanda den mest tallrike
av disse to artene." (stokkand og brunnakke).
10 ind. i Farstadvatn primo mai 1980 (Skaugen
1980a). I 1988 tilsammen ca 45-50 ind., mest
hanner. Av disse ca 20 ind. i Reppvatn.
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ffirfugl
Kvinand
Siland
Laksand
Stivhaleand
Sothøne
Tjeld
Heilo
Vipe
Brushane
Enkeltbekkasin
Svarthalespove

Småspove
Storspove
Rødstilk
Strandsnipe
Hettemåke
Fiskemåke

Sildemåke

GrAmåke
Svartbak
Makrellterne
Ubest. terne
Fossekall
Sivsanger
Sivspurv

2 par i Reppvatn og 2 hanner i Farstadvatn.
12 ind. i Reppvatn, 9 hanner i Farstadvatn og 3
hanner i Holddalslivatn.
34 ind. observert fordelt på fem av vatna.
3 hanner og 1 hunn i Ostadvatn.
2 hanner 16.5.-10.6.1985. Andre observasjon i
Norge av denne nordamerikanske arten (Bentz
1987). Fuglene holdt seg her helt til 12.9.
1 ind. 1.6.1986.
Funnet hekkende ved Reppvatn, Farstadvatn og
Ostadvatn, ved Farstadvatn hele 10 ind. Trolig
også hekkende langs elva ut til Saltisen.
1 ind. ved Farstadvatn.
12 ind. ved Farstadvatn, 2 par langs utløpselva
og 2 ind. ved Reppvatn.
5 ind. ved Skjerpvatn, sannsynligvis hekkende.
1 ind. ved Reppvetn.
Ble for ferste gang funnet hekkende på ei myr
ved sørenden ev Farstadvatn i 1970 (Såtvedt
1971). Senere er arten sett hvert år. 6 ind.
ved vatnet 17.6.1988.
1 ind. ved Skjerpvatn.
1 ind. ved Farstadvatn.
Tilsammen 10 ind. sett på fem ulike steder.
Tilsammen 10 ind. sett på fire ulike steder.
Ce 30 ind. ved Reppvatn uten tegn til hekkeatferd.
Ca 70 hekkende par i Holddalslivatn, ca 20
hekkende par i Farstadvatn. 10 ind. ved Vikvatn, 7 ind. ved Skjerpvetn, begge steder med
hekkeatferd. I tillegg minst 70 ind. i matsøk
langs utløpselva.
10 hekkende par på holmen i Ostadvatn. Trolig
eneste sildemåkekoloni
i Lofoten. Underarten
Larus fuscus fuscus, som har sin hekkeutbredelse fra Tarva og nordover, har avtatt sterkt i
antell, og anses som direkte truet (DN 1988).
Ca 150 hekkende par på holmen I Ostadvatn. Et
hekkende par også i Skjerpvatn.
1-2 par hekker i Farstadvatn.
10 hekkende par i Farstadvatnet, ellers sett i
mindre antall i flere vatn.
1 ind. ved Vikvatn, 2 ind. ved Skjerpvatn.
Arten skal ha tilhold ved Mørkdalsvatn i
forplantningstida
(Såtvedt 1972).
Syngende hanner ved Reppvatn og Vikvatn.
Registrert ved Farstadvatn og Grønlivatn.

Ved vassdragets utløp i Saltisen ble mange av artene nevnt
ovenfor observert, i tillegg 4 sandloer og 5 myrsniper.
Andre fuglegrupper
Det foreligger opplysninger om rovfugl i området. Lirype ble
påvist fire steder i nedberfeltet under feltarbeidet i 1988.
Såtvedt (1972) omtaler lirype som hekkefugl på Vestvågøya, og
han nevner også at flere fjellryper er skutt.

Spurvefuglfaunaen
er ikke detaljert undersøkt. Utenom kråkefugl
ble 13 arter påvist i 1988. For hele øya nevner Såtvedt (1972)
30 arter utenom kråkefugl.
Sammendra

/konklus'on

Nedberfeltet har en svært artsrik fauna av våtmarksfugler.
Bortsett fra lom er elle hovedgruppene godt representert, og
enkelte ande-, vadefugl- og måkearter hekker med et høyt antall
par. Av ender er det grunn til å tro at minst 100 par hekker.
Farstadvatnet er viktigste enkeltlokalitet,
men de fleste
artene hekker jevnt fordelt utover ved de ulike vatna.
Nordlig sildemåke har en koloni i nedberfeltet. Denne underarten avtar raskt i entall over hele utbredelsesområdet,
og
blir i dag ansett som direkte truet. Forekomsten av rovfugl er
med på å øke områdets verdi.
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SØRVAGVASSDRAGET

Kommune
Kartblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser

Litteratur

Moskenes
1830 I Lofotodden
42 e
1983-88
Robert Walker
1988
14.6.
NOF, Vestvågøy lokallag v/
Johan Sirnes, Harald Våge
Samlet Plan (1986h)
Walker (1988)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Lofoten og Vesterålen. Næringsfattige eruptive fjellformaoner. Store relieffkontraster
med tinde- og botnstrukturer.
Klimaet er kjelig oseanisk og sterkt humid, med milde vintre.
Vassdraget munner ut i Servågen på østsida av Moskenesøya
Lofoten. Utløpet krysses av riksvei 19 som ender i Å ca 2,5 km
lenger sør. Servågen har tett bebyggelse og flere fiskeforedlingsbedrifter.
Vatna Servågvatn, Tindsvatnet og Stuvdalsvatnet ligger alle
lavt. Ved sistnevnte er det oppført 7 hytter. Tindavatnet har
utløp både til Stuvdalsvatn og direkte til sjøen. Fra ca 100
til 370 m o.h. ligger Tridalsvatn, Fjerdedalsvatn, Trolldalsvatn og Mengelsdalsvatn. Tindene som omgir nedberfeltet når opp
i fra 500-600 til 940 m o.h. Det finnes dype botndannelser, og
landskapet gir et mektig inntrykk.
Friluftsliv: Ifølge Ottar Schiøtz er Servågvassdraget
opp til
Fjerdedalsvatn Moskenesøyas mest brukte friluftslivsområde
til
alle årstider. Servågvatn benyttes til fiske og bading. Det er
lysløype rundt vatnet, og denne og andre stier blir mye brukt.
Enkelte av hyttene ved Stuvdalsvatn (drikkevannskilde) blir mye
brukt, og det fiskes fra båt og strend. Det går ei turløype
herfra via Fjerdedalen til Forafjorden. Spesielt er Studalen et
yndet rekreasjonsområde.
Turiattrafikken
i området er økende.

Våtmarksfugler
Siland
Tjeld
Storspove
Fiskemåke

1 ind. i Servågvatnet.
1 hekkende par ved Sørvågvatnet.
1 ind. ved Sørvågvatnet.
Hekker ved Servågvatn og Tindsvatn i lite
antall. 10 ind. i Stuvdalsvatn.
Gramåke
4 ind. ved Stuvdalsvatn.
Stormåke ubest. Ca 50 ind. både ved Servågvatn og Stuvdalsvatn,
ca 20 ind. både ved Tindsvatn og Trolldalsvatn.
Krykkje
Ca 150 badende ind. ved Servågvatn.
Fossekall
1 ind. i åe mellom Tindsvatn og sjøen 29.6.
1988, trolig ikke hekkende her (J. Bekken).
Alle vatna er ekstremt næringsfattige. Fuglelivet er dominert
av badende måker. I Tridalsvatn ble ingen fugl registrert, i
Fjerdedalsvatn
(delvis isdekt) bare en stormåke, i Trolldalsvatn (isflak) ca 20 stormåker.

Robert Welker nevner i sin oversikt at stokkand, siland og
trolig toppand, samt tjeld, heilo, enkeltbekkasin og storspove
hekker i eller i nærheten av nedbørfeltet. Han nevner også at
fossekall forekommer.
Andre fuglegrupper
Det foreligger opplysninger om rovfugler. Av ugler er haukugle
påvist to genger. Lirype og fjellrype hekker i området (Walker
1988).
Av spurvefugler utenom kråkefugler har Walker (1988) påvist 13
arter hekkende og 2 arter trolig hekkende. I tillegg er ytterligere 13 arter observert, blent dem munk og tornsanger.

Pattedyr
Ifølge Samlet Plan finnes det få arter i området,
mink finnes i gode bestander. Dessuten forekommer
hare.

Sammendra

men oter og
røyskatt og

/konklus'on

Nedberfeltet her en fattig fauna av hekkende våtmarksfugler.
Under feltarbeidet ble bare tjeld og fiskemåke funnet hekkende.
I tillegg kan trolig enkelte andre arter, f.eks. ender, hekke i
lite antell.
Vatna i området synes å ha sin viktigste funksjon som badevatn
for måker. Under visse forhold kan flere hundre individer sees
samtidig.
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AVATNET

Kommune
Kertblad
Naturgeogr. region
Orn. undersøkelser
Litteratur

Moskenes
1830 I Lofotodden
42 e
NOF, Vestvågøy lokallag v/
1988
14.6.
Johan Sirnes, Harald Våge
Samlet Plan (1986h)

Vassdraget ligger i Nordlands kystalpine region, underregion
Lofoten og Vesterålen. Næringsfattige eruptive fjellformaoner. Store relieffkontraster
med tinde- og botnstrukturer.
Klimaet er kjølig oseanisk og sterkt humid, med milde vintre.
Vassdraget munner ut i tettstedet A på østsida av Moskenesøya i
Lofoten. Utløpet kryases av riksvei 19, som ender her i A. Innover langs det vel 2 km lange vatnet ligger det fire hytter.
Nedbørfeltet her ingen andre vatn enn Avatnet. For det meste
hever landskapet seg bratt opp mot mektige tinder, i vest med
høyder over 800 m o.h. Ytterst på nordsida, og innerst, finnes
noe flatt lende nær vatnet.
Våtmarksfugler
Storspove
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
StormAke ubest.
Krykkje
Terne ubest.
Sivspurv

1 ind.
1 hekkende par
Ca 10 badende ind.
2 badende ind.
8 ind.
Ca 20 badende ind.
1 ind.
observert

Vatnet er næringsfattig, og fuglelivet er dominert av badende
måker. Den 29.6. var antallet måker ca 15-20 (J. Bekken).
Se også Robert Walkers observasjoner nevnt under Servågvasadraget.

Pattedyr
Ifølge Samlet Plan finnes det få arter i området,
mink finnes i gode bestander. Dessuten forekommer
hare.
Sammendra

men oter og
reyskatt og

/konklus'on

Nedbørfeltet har et enkelt vannsystem og en svært fattig hekkefauna av våtmarksfugler. Bare fiskemåke syntes å hekke her i
1988. Sin viktigste funksjon har vatnet trolig som badevatn for
måker.

DISKUSJON

OG KONKLUSJON

De 40 vassdragene
marksfugler.

viser store forskjeller

Antallet

påviste

40. Felles for alle områdene
sjon som hekkeområder,
omfeng rasteplasser

i forekomst

arter varierer

av våt-

fra én til over

er at de har sin viktigste

i tillegg

og områder

funk-

har mange av vassdragene

med overvintrende

i noe

våtmarksfug-

ler.
For å komme fram til en rangering
ornitologiske

verneverdi,

oner. Deretter
langs skalaen

av vassdragene

må man først dele fylket

kan man sammenligne
liten, middels,

143

kystalpine

-

region,

151

( 8

dem

ligger

alle

satt opp.

i Nordlands

kysten Alstadhaug

1977). Her er det Helgåga

elva som har best representasjon
marksfugl.

og plassere

av vassdragene

objekter)

underregion

(Nordisk Ministerråd

områdene,

inn i regi-

stor eller meget stor verneverdi.

På neste side er denne rangeringa

Vassdragene

etter deres

- Gildeskål

og Straumdals-

fra de ulike grupper

Noe etter disse kommer Hæstadvassdraget

av våt-

og Kjerring-

åga.

Det er naturlig
nordsida

å betrakte

av Saltfjellet

Nordlands

maritime

nordover

bjørke-

Det meat representative

de 14 vassdragene
til Hamarøy

og furuskogsregion)

område

(vesentlig

nedbørfelt,

som inneholder

biotoper,

også i svært rike utforminger,

er utvilsomt

et vidt spekter
fra høyfjell

av fjellområder

i

som en enhet.

for hele regionen

Lakselvas

til sjøen. Det store arealet

152 - 168 på

av
og ned

og av ulike skog-

typer gir også stor verdi som referanseområde.
Blant de øvrige vassdrag

er det Varpelva

Her mangler

helt, men artsmangfoldet

fjellområder

høyt. En rekke av de mer fåtallige
mange par. I tillegg
grupper
fugler.

og sjeldne

til våtmarksfugler

godt representert,

som rangerer

dette gjelder

høyest.

er svært

artene finnes med

er også andre fuglesærlig mindre spurve-
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Ran ert liste over de undersøkte

Verneverdi:

** 143
144
** 145
146
*** 147
*** 149
** 150
** 151
****
**
**
***
**
**
**
***
****
***
***

152
154
155
156
157
158
159
160
161
164
165
166
167
168

*
**
***
****

ob ektene

liten
middels
stor
meget stor

Hæstadvassdraget
Silavatnet
Kjerringetga
Flostrandvatnvassdraget
Helgåga
Straumdalselva
Reipelva
Revaelva
Lakselve
Soksenvikelva
Ingeborgelve
Laksåga
Sagelva
Groelva
Trollelva
Elv fra Lappvatnet
Bonnåe
Lommerelve
Muskvikelva
Varpelve
Elv fre Kilvatnet
Elv fra Brennvikvatnet

** 169
*** 170
171
** 172
** 173
*** 174
*** 175
**
*** 176
**** 177
*** 178
***
****
*** 179

Elv fra Storvatnet
Kjeldelva
Heggedalselva
Sneiselva
Elv i Bresjadalen
Vestpollvassdraget
Gardselva
Buksnesfjordvasadraget
Aelva
Melaelva
Alsvågvassdraget
Frøskelandsvassdraget
Førevassdraget
Fiskebølvassdraget

****
**** 180
181
182

Borgevassdraget
Farstadvassdraget
Servågvassdraget
Avatnet

I den videre rangeringen
Kilvatnet

er Laksåga,

og Brennvikvatnet

skogsområder

omfatter

Lommerelva,
tillegg

gitt stor verneverdi.

vannsystemet

for våtmarksfugler,

steder er spesielt

de samme kvaliteter

nederst

redusert.

en ganske artsrik

og i

har en del av

Varpelva,

Elva fra Brennvikvatnet

for det lille nedberfeltet

kommer

og overvint-

Elva fra Kilvetnet

som nabovassdraget

noen

i vassdraget,

som trekkrasteplass

i utløpsområdet.

til

Laksåga

uten at forekomstene

rike. Som nummer fire i regionen

en viktig funksjon

er betydelig

I tillegg

og derved de mest vari-

som har en rik forekomst

ringsområde

og elvene fra

de to første også fjellområder.

har det mest sammensatte
erte biotopene

Lommerelva

men mangfoldet

har til troas
hekkefauna

av våt-

marksfugler.
I Ofoten/Vesterålen
planen.

Frøskelandavassdraget

våtmarksfugler

øverst

i rangering.

godt representert,

En rekke av regionens

Vatna lengst vest i området

et verneverdig

fugleliv.

"meget stor verneverdi".

Både Melaelvas

må Ferevassdraget

med klar

Her er alle grupper

fåtallige

av
i bra

arter hekker også.

å være naturlig

synes

Melaelva

næringsrike,

ville ha rik vegetasjon

og

er også ført til kategorien

Nedberfeltets

felles med Førevassdraget,

og Førevass-

og mange arter hekker

slik at de også uten kloakktilførsel

lavere.

med i verne-

i økenes/Sortland

i Bø. Av alle disse objektene

margin plasseres

antall.

14 vassdrag

Tre av disse er senere tatt ut: Buksnesfjordvassdraget

i Andøy,

draget

var opprinnelig

fuglefauna

men artautvalget

har mye til

er betydelig

og Aelvas nedbørfelter

er deler av et

større område på den midtre del av Andøya som har en svært
viktig funksjon

som rasteplass

Vestpollvassdraget
verneverdi".
nevnte

og Kjeldelva

Til samme kategori,

i verdi, er Gardselva,

bølvassdraget
I Lofoten

bl.a. for gjess. Aelva,
er ført til kategorien

men noe etter de tre foran-

Alsvåg-,

Frøskelands-

Farstadvassdraget

våtmarksfugler,
en totalvurdering
vassdraget,

og Fiske-

ført opp.

har både Borge- og Farstadvassdraget

verneverdi.

"stor

og antallet

meget stor

har størst artsrikdom

av hekkende

par særlig av ender er høyt. Ut fra

må dette vassdraget

som har sin funksjon

plasseres

foran Borge-

både som hekkeområde

for

et
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vidt spekter

av arter, og som myte-, vinter-

plass. Borgevassdraget
De to andre vassdragene

og trekkraste-

ble seint i 1988 tatt ut av verneplanen.
i Lofoten

har liten verdi for våtmarks-

fugler.

Tabellen

på de to neste sidene viser forekomst
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arten høyst sannsynlig
direkte
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