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FORORD
økologisk forskning er et møysommelig puslespill hvor omtrent
alle forskningsgrener må taes i bruk for å få brikkene
på rett
plass.
Grenselinjene mellom de tradisjonelle vitenskapsgrenene viskes
ut og botaniske basisdata er like vesentlige for forståelsen
av energitransporten gjennom økosystemet som zoologiske.
Denne rapporten er en popularisert og komprimert utgave av
cand.real
Karin
Skauge Fredriksens hovedoppgave i botanikk.
og har dannet
Oppgaven ble tilpasset Terskelprosjektets behov
endel av grunnlaget
for rapport nr. 10 og for rapporter som er
under utarbeidelse.
Feltarbeidet ble utført somrene 1976 og 1977 og Terskelprosjektet støttet dette økonomisk.
Rapporten er maskinskrevet i NVE av Anne •Berit

Furuly og Britt Eliassen.

P. Mellquist

6
INNLEDNING

I dette arbeidet er det lagt vekt på å beskrive den høyere
vegetasjon i og langs Eksingedalselvens øvre
deler.
Hensikten
er å gi et supplement til de undersøkelser som utføres i Terskelprosjektets

regi.

(Mellquist 1976)

Det er vist i Flere undersøkelser at organisk materiale i form
av strøfall fra den omgivende vegetasjon betyr mye for energiomsetningen i mange elver og vann. Larsson & Tangen (1975)
viste i sine undersøkelser i Heimdalen at opptil 50% av organisk energi som ble tilført innsjøen kunne tilbakeføres til
slik tilførsel av materiale fra omgivelsene, også kalt alloktont materiale. I Eksingedalen har Bækken et al. (1979) vist
at hele 75% kommer utenfra.
Denne tilførselen av organisk
stoff utgjør en meget vesentlig del av bunndyrenes næringsgrunnlag, og siden det er sammenheng mellom bunndyrproduksjonen i en elv (eller et vann) og mengden og kvaliteten av
den fisk som finnes der, har det stor betydning å få fastslått
mengden og sammensetningen av denne tilførselen.
Man må anta at en vesentlig del av de partikler som kommer
drivende med vannet i Eksingedalselven og som blir fanget opp
hover ved rutineinnsamlinger stammer fra elvens kantvegetasjon.
For å lette bestemmelsesarbeidet av dette materialet og for å
kunne fastslå hva elvens nærområder betyr i denne sammenheng
er derfor denne vegetasjonsanalysen utført.

METODIKK

Ved de plantesosiologiske analysene er det tatt utgangspunkt i
så homogene bestander som mulig.

I hver bestand er det utlagt

en eller flere prøveflater avhengig av bestandens størrelse.
Kontaktsonen mellom forskjellige vegetasjonstyper har man forsøkt å unngå.
I skogsvegetasjon er analyseflatens størrelse 16 - 25 m2,
eng- og heivegetasjon 4 m2 og på myr 1 m2.
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Området ligger stort sett innenfor bjørkebeltet eller det man
kan kalle "seter-regionen". De lavestliggende områdene domineres helt og holdent av bjørk- og/eller gråorskog og kulturmark.
Skogen grenser til de treløse, alpine områder både i
dalsidene og i øvre ende av dalen. I grenseområdet og ovenfor
er lyngmark, myrer og en lav buskvegetasjon som utgjøres av
bjørk og vier vanlig.
Skogvegetasjonen utgjøres for det meste av bjørk med rogn som
fast innslag.
I tillegg til disse to treslagene finner vi
gråor, hegg, selje og osp.
Gran er plantet på enkelte små felt ved Ekse og Gullbrå, mens
furu bare forekommer som få enkeltstående trær.
Buskvegetasjonen

er sammensatt av vanlig bjørk, lappvier og
sølvvier.
Dvergbjørk er derimot ikke vanlig i området.
De
aller høyestliggende delene av undersøkelsesområdet er
nevnt treløse.
Lyngheivegetasjonen utgjøres av røsslyng, krekling, blåbær og
blokkebær. Bare på de øverste rabbene ved Grøndalsvatnet gjør
rypebær seg gjeldende. For øvrig er fuktighetskrevende gress
og gresslignende planter hyppige innslag i vegetasjonen.
Heivegetasjonen under bjørkegrensen er i stor grad dominert av
finnskjegg.

I likhet med andre strøk med tilsvarende klima
(sub-oceanisk eller oceanisk) er vegetasjonen rik på moser og
fattig på lav. Likeledes er fuktige, bregnerike skoger vanlige og skrubbær forekommer svært hyppig. Det betydelige innslaget av røsslyng
og blåtopp
må regnes som typisk for vegetasjonsbildet i en slik klimatype.
Myrvegetasjonen er, som rimelig kan være, særpreget av fuktighetskrevende arter som tåler de spesielle miljøforhold som man
finner her.
I undersøkelse,mmrådet

utgjøres

relativt

store

arealer av myr,

men i den befolkede del av dalen, dvs, langs elven, er tidligere myrer stort
sett grøftet og ryddet. Ovenfor Gullbrå er
dalbunnen delvis dekket av myr og i dalsidene er myrsamfunn
vanlige innslag i skog- og heisamfunnene. Hyppigheten av myrinnslagene øker nær skoggrensen.
(Se for øvrig vegetasjonsskissene fig. 2).
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1

ELVENS KANTVEGETASJON
Kantvegetasjonen, som har størst betydning for tilførselen av
strøfall til elven, er vist på fig. 4 - 7,
Elvens kantvegetasjon utgjøres i dette området først og fremst
av beite- og slåttemarker, men vierkratt dekker også betydelige strekninger langs elvebredden.
Skogs- og høyurtvegetasjon opptar bare små områder langs bredden.
En vegetasjonstype

som kan karakteriseres

som rik "fukteng"

dekker bare små arealer langs den nordlige elvebredd nederst i
undersøkelsesområdet. Ellers er det en sølvbunkedominert engtype som går igjen.
Denne vegetasjonstypen avløses bare
liten grad av slåttemark med en annen artsammmensetning.

i

Elven er mange steder kantet av et tildels ugjennomtrengelig
vierkratt, og det samme gjelder en rekke av småbekkene som
munner ut i hovedelven. De dominerende vierkrattene er overalt sølvvier og lappvier. Mange steder kan også grønnvier og
vanlig bjørk sette preg på denne vegetasjonstypen.
Vegetasjonsdekket under vierkrattet er de fleste steder preget
av langvarig kulturpåvirkning ved at krattet grenser mot
slåttemark og beiter. Mange av de artene vi finner her er de
samme som vi finner igjen i engsamfunn, f.eks. sølvbunke, rødsvingel, engsyre og vendelrot. Mange steder er marken så tildekket av strøfall fra vierbuskene at mosene ikke greier seg.
Denne vegetasjonstypen tilfører utvilsomt elven betydelige
mengder strøfall, og dette utgjør som tidligere nevnt, en
vesentlig del av energitilførselen til organismene i elven.
Vierkrattet

henger

mange

steder

ut

over

elven

og

i

flom-

perioder sopes store mengder blad, kvister og bark ut i vannmassene. Videre er dette vierkrattet et viktig tilholdssted
for insekter hvorav en del faller ned på vannoverflaten og
blir spist av fisk eller andre vannlevende dyr.
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Fig. 5. øvre del av Eksingedalselven.StrekningenGullbrå - øvre ende av terskelbassenget.

The riversectionfrom Gullbråto upperend of weir basin.
Foto: T. H. Evensen
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Fig. 6. øvre ende av terskelbassenget.

Upperend of weir basin.

Fig. 7. Nedenfor terskelbassenget.

River sectiondownstream
weir.

Foto T. H. Evensen

15

VANN- OG STRANDVEGETASJON

Nesheimvatnet er svært grunt og bunnen er dekket av slam, grus
og vannmoser. På tross av at vannet er svakt surt fins en
velutviklet sumpplantevegetasjon som i vannkanten viser en
tydelig sonering. Innerst mot bredden finnes flaskestarr som
noen få steder er avløst av strandrør. Lengst ute i vannet
vokser elvesnelle.
Myrhatt og trådsiv forekommer spredt der det er grunnest.
Innenfor denne sonen som her er beskrevet går vegetasjonen
over i grasmyr eller enkelte steder i et tett kratt av sølvvier og lappvier.
Av flytebladsplanter finnes flotgras som delvis danner en sone
utenfor sumpplantene, men som også vokser spredt omkring i
vannet.
Vannvegetasjonen for øvrig domineres av sylblad og
slank elvemose.
Dissse to artene danner en tett bunnvegetasjon der også spredte eksemplarer av klovasshår finnes.
Ved siden av slank elvemose er bare to helt vannlevende moser
funnet, nemlig bladmosene Campylium polygamum og Dichelyma
falcatum som begge bare er observert langs bredden.
Trefallvatnet er også grunt. Enkelte steder finnes tørrlagte
banker som i flomperioder oversvømmes. Bunnen er dekket av
slam og grus. Floraen oppviser større artsrikdom enn i Nesheimvatnet, men også dette vannet er næringsfattig. Enkelte
av artene i Trefallvatnet, f.eks. reverumpe-artene, tyder nok
på en gunstig mineraltilgang. Det samme kan imidlertid ogs.å
sies om Campylium polygamum som er funnet i Nesheimvatnet,
selv om bare få eksemplar er observert.
Sumpplantevegetasjonen langs stranden viser den samme soneringen som i Nesheimvatnet, men strandpartier bestående av grus
og

leire

utgjør

en

større

oversvømmes ofte om våren.

del

av

strandlinjen.

Disse

partiene
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Leirstrendene er i stor grad dekket av sylblad, men evjesoleie
dominerer store områder.
Sammen med evjesoleie vokser vassreverumpe og i mindre grad knereverumpe.
Småvasshår finnes
her og der.
En del ugressarter vokser spredt omkring i
strandsonen. De fleste av disse finnes også på elvestrendene.
De vanligste moseartene i strandsonen er bladmosene Bryum spp.,
Dicranella
squarrosa,
vassklomose,
Philonotis
seriata,
Polytrichum

decipiens, og kroktorvmose.
Plantedekket
bankene preges også i stor grad av sylblad og evjesoleie.

på

vann er det flotgras som utgjør de største mengdene, men
også sylblad og Dichelyma falcatum gjør mye av seg der det er
grunt. Noen steder vokser de to artene sammen, andre steder
hver for seg i adskilte bestander.
Klovasshår finnes også
rikelig i vann, likeså småvasshår der det er grunnest.
Små
bestander av hesterumpe og enkelte individer av krypsiv forekommer spredt. Også bladmosen Hygrohypnum alpinum finnes, men
i små mengder.

GRØNDALSVATNET
Vannet har ikke synlig vegetasjon. Den brede reguleringssonen
(HRV=782, m.o.h., LRV=749 m.o.h.) ser svart og død ut.
En
tidligere buskvegetasjon av bjørk og vierarter er helt død.
Bare få levende planter forekommer i dette ekstreme miljøet,
hovedsakelig spredte eksemplarer av myrsnelle, brasmegras og
enkelte bladmoser.

Blant mosene dominerer torvmosen Sphagnum

cf. molle. Ellers finnes vanlig bjørnemose, Pohlia sp, berggråmose, grasmose Hygrohypnum ochraceum og forskjellige torvmoser. Det må tilføyes at disse artene ble registrert tidlig
på høsten etter at vannstanden hadde vært svært lav i lengre
tid.
ELVEN
Med unntak av mosefloraen er den høyere vegetasjonen i elven
svært sparsomt utviklet og forekommer bare i enkelte viker og
bakevjer.
Det ble registrert småvasshår, flaskestarr, elvesnelle, hesterumpe og flotgras.

1T

Tabell 1.

Registrerte strandplanter

Recordedshorevegetation

Engkvein

Agrostis tenuis

Vanlig marikåpe

_

Knereverumpe

-

Alopecurus geniculatus

Sløke

-

Angelica sylvestris

Gulaks

-

Anthoxanthumodoratum

Soleihov

Caltha palustris

Skogkarse

_

Gråstarr

-

Carex canescens

Brearve

-

Cerastium cerastoides

Vanlig arve

_

C. fontanum

Deschampsiaalpina

Sølvbunke

_

D. caespitosa

Dvergmjølke

-

Epilobium anagallidifolium

Setermjølke

-

E. hornemanni

Hvitmjølke

E. lactiflorum

Myrmjølke

_

E. palustre

Åkersnelle

-

Equisetum arvense

Snøull

-

Eriophorum scheuchzeri

Rødsvingel

-

Festuca rubra

Åkergråurt

-

Gnaphaliumuliginosum

Sveve

-

Hieracium spp.

Skogsiv

-

Juncus alpinus

Paddesiv

-

J. bufonius

Trådsiv

_

J. filiformis

Myrhatt
Fjellbunke

Følblom
Engfrytle

-

Alchemillavulgaris coll.

Cardamine flexuosa

Comarum palustre

Leontodon autumnalis
Luzula multiflora

Aksfrytle

_

L. spicata

Myrfrytle

-

L. sudetica

Kildeurt

Montia fontana

Fjellsyre

_

Fjelltimotei

-

Phleum commutatum

Tunrapp

-

Poa annua

Oxyria digyna
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Markrapp

_.

P. trivialis

Harerug

-

Polygonum viviparum

Engsoleie

.._

Ranunculus acris

Krypsoleie
Evjesoleie

R. repens
R. reptans

Engsyre

...

Småsyre

...

R. acetosella

Høymole

-

R. longifolius

Tunarve

...

Sagina procumbens

Sølvvier

-

Salix glauca

Lappvier

-

S. lapponum

Grønnvier

-

S. phylicifolia

Stjernesildre

-

Saxifraga stellaris

Småsmelle

_.,

Silene rupestris
Veronica alpina

Snau veronika

_.

V. serpyllifolia

Myrfiol

-

Viola palustre

Engsmelle
Fjellveronika

Rume acetosa

S. vulgaris

Funnetbarepå strendene langs den nordlige sideelv på Ekse:
Found only on the banks of the northern tributary to Ekse:
Gulstarr

-

Carex flava

Skjørlok

_.

Cystopterisfragilis

Kildemjølke

-

Epilobium alsinifolium

Bergmjølke

-

E. collinum

Vanlig bakkestjerne -

Erigeron acer

Rabbesiv

-

Juncus trifidus

Jåblom

-

Parnassia palustris

Flekkmure

-

Potentilla crantzii

Bleikvier

-

Salix hastata

Gulsildre

-

Saxifraga aizoides

Bergfrue

-

S. cotyledon

Snøsildre

-

S. nivalis

Rødsildre

-

S. oppositirolia

Dvergjamne

-

Selaginellaselaginoides
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Funnet bare på elvestrendenei Grøndalen:
Fjellmarikåpe

-

Alchemilla alpina

Frynsestarr

-

Carex magellanica

Fjellstarr

-

C. norvegica

Blankstarr

-

C. saxatilis

Myrsnelle

Equisetum palustre

Dverggråurt

-

Gnaphalium supinum

Fjellsveve

-

Hieracium alpinum

Blåtopp

-

Molinia caerulea

Musøre

Salix herbacia

Bekkesildre

-

Saxifraga rivularis

Bjønnskjegg

-

Scirpus caespitosus

Rosenrot

-

Sedum rosea
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Hesterumpe er bare funnet et sted, i en rolig vik ved Ekse.
Vi har valgt å skille disse artene fra strandfloraen fordi de
oftest befinner seg helt eller delvis under vann, selv i perioder med svært liten vannføring.
øvre del av strandsonen står svært sjelden under vann, og en
sammenhengende vegetasjon med busker har etablert seg de
fleste steder. Denne sonen er nærmere omtalt under avsnittet
om elvens kantvegetasjon.
De lavere deler av strandsonen og grusørene preges av et usammenhengende plantedekke av vekster som tåler kortere eller
lengre tids oversvømmelse. Spredte gressarter, gresslignende
planter og små, enkeltstående vierbusker dominerer denne vegetasjonstypen. Det vises for øvrig til tabell 1 og figurene
for en mer fullstendig oversikt over de arter som ble funnet.
Mosene som er registrert i elven er ført opp i tabell 2.
Registreringen foregikk ved hjelp av innsamling langs tilfeldige tverrsnitt av elven. Prøver ble også tatt i tre sidebekker. På elvestrendene ble den øvre grense for innsamlingen
satt der det sammenhengende vegetasjonsdekket
begynte. Metoden
gir et brukbart bilde av artenes forekomst, men sier lite om
mengdeforholdene.
Fig. 8 viser hvor i elven de forskjellige
prøver er tatt.
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Innsamlingssteder
for moseprøver.
Moss samplinglocations.
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Tabell 2.
Mosene i elven.
+ Arter registrert.
Prøvenr.

Aquaticmosses.

Species recorded.

Locality number

EJ

Tributary
brook.

Tilløpsbekk.

47 48 38 50 49 46 51 56 54

52

Meter over havet.

Height al-ovesea level,m.

565 567 568 570 572 575 610 610 625 625 675

Bladmoser

Atrichum undulatum- taggmose
Blindia acuta

+

+

Bryum spp.

+

+

Pohlia spp.

+

+

Polytrichum alpinum

+

+

+

+

Calliergoan stramineum - grasmose
+

Dichelyma falcatum

+

+

+

+

+

+

+

+

Dicranella squarrosa
Ditrichum cylindricum
Fontinalis antipyretica - stor elvemose
F. dalecarlica - slank elvemose

+

F. squamosa
Hygrohypnum alpinum
H. ochraceum

+

+

H. polare
Philonotis fontana - vanlig kildemose
P. seriata
+

+

+

+

+

+

+

+

+

P. commune - vanlig bjørnemose
P. longisetum
Rhacomitrium aciculare

butt gråmose

R. aquaticum - bekke-gråmose

+
+

+

+

+

+

R. ellipticum
fasciculare - knippe-gråmose
Schistidum agassizii

Sphagnum riparium - skar-torvmose
subsecundum - krok-torvmose
Levermoser
Blasia pusilla - flekkmose
krokodillemose

Jungermania tristis
Marchantia polymorpha - tvaremose
Marsupella aquatica
Pellia epiphylla

+
+

Scorpidium scorpioides - makkmose

Conocephalum conicum

+

vårmose

Scapania spp. - tvebladmose

+
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ENDRINGER

ETTER REGULERINGEN

I følge egne observasjoner somrene 1976 og 1977 hadde enkelte
arter som for eksempel flotgras, flaskestarr og evjesoleie
øket sitt utbredelsesareal betydelig fra det ene året til det
andre. Dette kunne på tross av det korte tidsrommet på ett
år, observeres flere steder i elven, blant annet på Ekse.
Også i Nesheim- og Trefallvatnet synes enkelte arter å ha øket
sitt areal.
Det kan således antas at den høyere vegetasjon er i ekspansjon
både i elven og i de to nevnte vann.
Det skyldes sannsynligvis den nedsatte vannhastigheten som
følge av vannføringsreduksjonene.
Dette fører til mindre
mekanisk påkjenning for plantene. Selv i løpet av det korte
observasjonstidsrommet ser det ut som om sedimentasjonen,
særlig i bakevjer
bredden, har øket.

og

I følge Quennerstedt

langs

rolige grunne

partier

av

elve-

(1965) er det vanlig at flotgras ekspan-

derer i regulerte elver.
Dette skyldes sannsynligvis den
reduserte vannføring/vannhastighet som gir et mer velegnet
vekstmedium. Imidlertid er det vanlig at sumpplantene utvider
sitt område på bekostning av flytebladsplantene når vannstanden synker (økland 1975). Sikkert er det at flaskestarr
har ekspandert både i Trefallvatnet og Nesheimvatnet, men om
dette er på bekostning av flotgras er usikkert.
På elvestrendene er evjesoleie hittil bare funnet på Ekse, men
i løpet av de siste årene (1976 og 1977) har den spredd seg
raskt og den vokser nå flere steder på Ekse som et tett, sammenhengende plantedekke.

Arten synes å tåle store vannstands-

variasjoner og hyppig tørrlegging godt.

(Lillieroth 1938)
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SUMMARY
nis reportdescribeshigherterrestrial
- and dquaticvegetationin
the upperpart of Eksingedalen
and Grøndalen,
from Ekse to Zake
Grøndalsvatn,
and also highervegetationin lakeTrefallsvatn
and
lakeNesheimvatn.
In orderto understandthe originof plantmaterialin the drift
and simplifyits identification,
the vegetationborderingthe river
was closeZystudied.
The terrestrial
vegetationis mainlycomposedof birchwood,but cultivated land,heathland,
and bogs also cover largeareas. Other types
of woods are og lesserimportance,
but standsof grey alder (24/nus
incana),Norwayspruce(Piceaabies)and other speciesoccur.
The most importantdwarfshrubsare heather(Callunavul aris),
crawberry(Empetrumhermahroditum),
blaeberry (Vaccinium
m rtillus),
"bilberry",
and bog wortleberry(Vaccinium
uli inosum). In addition
to these,dwarfconel (Cornussuecica)and variousfern speciesare
important.The vegetationof the bogs is dominatedby graminidsand
mosses.
The areasalongthe riverare commonlycharacterised
by a thickscrub
dominatedby grey willows(Salixglauca,S. lapponum).Both these
thicketsand the commonesttypesof riverbankvegetation,
i.e. cultivated landdominatedby grass species,nitrophilous
tallherbmeadows
and birchwoods contribute
greatamountsofplant debristo the water.
The higherwatervegetationis ratherpoorlydeveloped,but some species
seem to have increasedtheirareasduringthe lastfew years.
The regulatedlake Grøndalsvatn
seems to be withoutany form of living,
highervegetation.In lake Trefallvatn
and lakeNesheimvatn
floating
bur-reed(S arganiumangustiolium),bottlesedge (Carexrostrata)
and waterhorsetaiZ(Equisetum
fluviatile)
are quantitatively
the most
important,especially
Fontinalisdalecarlica
and Dichelma alcata.In
the riveritself,the mossesconstitutethe greatestpart of the fiora.
Especiallyimportantis Dichelymafalcataand speciesof the general
FontinalisH roh num and Rhacomitrium.
On the rivershores
scattered
speciesnormallyconsidered
as spring-or weedspecies
grow. Yet Ranunculusreptansis foundin continuous
mats,and it seems to be well adapted to the variationsin water leveZ.
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NORSKE OG LATINSKE NAVN PÅ DE ARTER SOM ER OMTALT I TEKSTEN.

NORWEGIANAND LATINNAMESOF SPECIESMENTIONEDIN THIS PUBLICATION.
Berg-gråmose

-

Rhacomitriumhetrostichum

Bjørk

-

Betula pubescens

Bjørnemose

-

Polytrichum commune

Blokkebær

-

Vaccinium uliginosum

Blåbær

-

V. myrtillus

Blåtopp

Molinia caerulea

Dvergbjørk

_

Elvesnelle

-

Equisetum fluviatile

Engkvein

-

Agrostis tenuis

Engsyre

-

Rumex acetosa

Evjesoleie

-

Ranunculus reptans

Finnskjegg

_

Nardus stricta

Flaskestarr
Flotgras

-

Sparganium aagustifolium

Furu

-

Pinus silvestris

Gran

-

Picea abies

Grasmose

-

Calliergon stramineum

Brasmegras

Isoetes cf. lacustris
Betula nana

Carex rostrata

Grønvier

-

Salix phylicifolia

Gråor

-

Alnus incana

Hegg

-

Prunus padus

Hesterumpe

_

Hippuris vulgaris

Klovasshår
Knereverumpe

-

Alopecurusgeniculatus

Krekling

-

Empetrum hermaphroditum

Kroktorvmose

_

Juncus bulbosus f. fluitans

Krypsiv
Lappvier
Marikåpe

Callitriche cf. hamulata

Sphagnum subsecundum

Salix lapponum
-

Alchemilla vulgaris coll.

Myrhatt

-

Comarum palustre

Myrsnelle

-

Equisetum.palustre

Osp

-

Populus tremula

Rogn

-

Sorbus aucuparia

Rypebær

-

Arctostaphylosalpina

Rødsvingel

-

Festuca rubra

Røsslyng

-

Calluna vulgaris

Selje

_

Salix caprea

Skrubbær
Slank elvemose

-

Cornus suecica
Fontinalis dalecarlica

Småvasshår

-

Callitriche palustris

Strandrør

-

Phalaris arundinacea

Sylblad

-

Subularia aquatica

Sølvbunke

-

Deschampsia caespitosa

Sølvvier

-

Salix glauca

Trådsiv

-

Juncus filiforme

Vassklomose

-

Drepanocladusfluitans

Vassreverumpe

-

Alopecurus aequalis

Vendelrot

-

Valeriana sambucifolia
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