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1. FORORD

Denne rapporten inneholder en oversikt over forekomsten av vilt
i nedslagsfeltet til Kosåna og brukerinteressene som er knyttet
til viltet.
konsekvensene av
Undersokelsene er
Vassdragsforsk ved
institusjon har
ferskvannsbiologi,
Rapporter fra disse

Undersokelsen er et ledd i 3 kartlegge
en eventuell kraftutbygging i vassdraget.
finansiert av Vest- Agder Elektrisitetsverk.
Universitetet i Oslo fikk oppdraget, samme
ogs& utfort undersokelser innen geofag,

botanikk og ornitologi i samme området.
undersøkelsene er publisert.

Undersokelsene til denne rapporten ble gjennomfort i lopet av
1985. I tillegg er det benyttet en del materiale fra de
ornitologiske undersøkelsene som ble gjort i 1981. Innbefattet
i undersøkelsen er alle viltarter, som ifølge viltloven av 1981
omfatter alle landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Det er
spesielt lagt vekt på de jaktbare artene og brukerinteressene
knyttet til disse. Det er utarbeidet to utgaver av viltkart for
området, det ene er trykket i denne rapporten. Det andre som
inneholder opplysninger som ikke kan offentliggjøres, finnes
hos miljøvernavdelingene i Agderfylkene, Direktoratet for
naturforvaltning i Trondheim og hos oppdragsgiveren.I alt ble
det brukt 54 feltdager i området. Som feltmedarbeidere virket i
hver sin tidagersperiode hhv. cand. mag Kurt Jerstad og cand.
mag Leif Kastdalen. Som feltassistenter ved de ornitologiske
undersøkelsene i 1981 deltok cand. mag. Kurt Jerstad og cand.
real. Jan Lifjeld. Ansvarlig for feltundersøkelser og
rapportskriving ved begge undersøkelsene har vært undertegnede.

Undersøkelsen er planlagt i samarbeid med viltkonsulenten ved
miljøvernavdelingen i Vest-Agder. Alle som på en eller annen
måte har bidratt til denne rapporten takkes på det varmeste.

Skien, mai 1986

• 6vein.
Rune Bergstrom



SUHHARY

In connection with the proposed regulation of the Kosåna water-
course (Fig. 1) for hydroelectric power, studies on the occurrence
of game and the user interest in game species have been carried
out.

The Kosåna watercourse is a tributary of Mandalselva and is
situated on the boundary between Aust- and Vest-Agder in southern
Norway. The catchment has an area of c. 212 km, mostly between
250 and 400 m a.s.l. Hard weathering granite and gneiss with
sparse moraine cover give rise to poor vegetation dominated by
heather pine forests interspersed with oligotrophic bogs. Smaller
areas with a richer vegetation are present. The climate is domi-
nated by westerly winds which bear humid Atlantic air, giving rise
to relatively mild winters and cool summers.

A total of 141 different species have been recorded from the area:
27 mammals, 107 birds, 4 reptiles and 3 amphibians. Otter and
brown bear have not been recorded in recent times. The area pro-
bably more species of small mammals than have been recorded. 67
bird species have been recorded as breeding, in addition to an
additional 26 species which probably breed.

The number of breeding birds within such a small and homogeneous
area is a relatively high. This is because the area is situated
in a boundary zone between different nature types. Among endange-
red species, Black-Throated Diver, Goshawk and Black Woodpecker
breed in the area, while Golden Eagle and lynx have occasionally
been observed. In the Kosåna area several species have been re-
corded outside their previously known breeding range.

A game map hav been contructed for the catchment, showing areas of
special value for game (Fig. 6).

The number of cervids in the study area during the winter varies
according to snow conditions. In the late winter of 1985 there
were large amounts of snow in the catchment and the cervids moved
down to lower parts. In the lower parts of the Kosåna catchment
about 10 roe deer and 28 elk grazed during the winter, while dur-
ing the summer many more moved into the area. They were then
spread over the whole area. Roe deer had a tendancy to remain
near cultivated land, while elk remained up in the hills along the
main river during summer and autumn. Red deer are possibly esta-
blishing themselves permanently in the lower parts of the catch-
ment.

30 bever huts have been recorded, which is equivalent to a popula-
tion of about 100-150 animals. The small mammal population was
high during the early spring of 1985, but fell somewhat during the
course of the summer.

Ducks and waders were relatively uncommon in the catchment. How-
ever, in the area between Grunnaloni and Gåseflåkilen there was a
rich occurrence of these groups. Black-Throated Diver, Wood Sand-
piper and Whimbrel, rare species in this part of the country, bred
by Gunnarsvatn in 1981. The area has been proposed as a nature
reserve by the Environmental Department of Aust-Agder County on
account of the its rich bird fauna. Breeding birds have been re-



corded in 1981 and 1985 and there was little difference between
the years.

15 Black Grouse and 6 Capercaille courtship 'leks' were recorded
in the area. The number of courting males observed per lek was
2.6 for Capercaille and 5.5 for Black Grouse.

The population of owls was low in 1985 despite a good small mammal
population.

Passerines were registered by different methods, but there was
little variation in the main structure of the bird population in
the dominant nature type. Parrot Crossbill and Great Spotted
Woodpecker showed an increase in numbers on account of the good
conifer seed production during 1984 and 1985. Willow Warbler,
Chaffinch and Tree Pipit were the dominant species. A breeding
density of 422 pairs/km in 1981 and 450 pairs/km in 1985 was
estimated for the dominant vegetation type of heather-pine forest
and oligotrophic bogs. In 1985 species diversity was 2.7, which
is similar to results from neighbouring catchments.

Hunting within the catchment is at present concentrated on elk,
while small game hunting is less popular. During later years
Tetraonidae have been protected by the landowners. About 600-700
hunting days have been recorded in the area. There is a limited,
but increasing interest in roe deer hunting.

About 30 elk are shot annually in and around the catchment. Aver-
age numbers shot (1984) vary between 1.3/10 km in Evje and Horn-
nes to 5.0 in Marnardal. Almost 100 small game animals are felled
annually. Hare hunting is most popular.

Development of the area for hyroelectric power will lead to small
consequences for the populations of cervids and forest game birds,
but the bird fauna associated with Gunnarsvatn will have its habi-
tat destroyed. These are rich areas for wetland birds within the
region. Bird densities are not high, but are higher than other
areas in this part of the country. Several rare bird species also
breed in the area. For game birds the effect of development will
be small. The numbers of bever, waders and ducks will however be
reduced.

The area has value as one of the last watercourses in the region
unaffected by power development. The selection of species is
typical of this part of the Agder counties and parts of Telemark.
The representation of rare and endangered species is good.
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2. SAMMENDRAG

Det er utført undersøkelser av viltforekomster og bruker-
interesser knyttet til viltet i Kosanas nedslagsfelt.
Oppdraget er gitt av, og finansiert av Vest Agder
Elektrisitetsverk. Undersøkelsene er utført av Vassdragsforsk
ved Universitetet i Oslo.

Rapporten inneholder en oversikt over kvalitative og kvan-
titative forekomster av vilt i nedslagsfeltet til Kosana. Alle
viltarter etter det nye viltbegrepet i viltloven av 1981 er
behandlet. Utnyttelsen av viltet i dag er kartlagt. Virkningen
av en vannkraftutbygging på viltet og interesser knyttet til
dette er vurdert.

Kosånavassdraget er et sidevassdrag til Handalselva og ligger
p3 grensa me]lom Aust- og Vest - Agder. Nedslagsfeltet er p
ca. 212 km og ligger i deler av kommunene Åseral, Audnedal,
Evje &. Hornnes og Marnardal. Mesteparten av feltet ligger
mellom 250 0g %00 m o.h. Harde grunnfjellsbergarter med lite
løsmassedekke gir opphav til en fattig vegetasjon dominert av
lyngfuruskoger iblandet fattigmyrer. Mindre lokaliteter med
rikere utforming av vegetasjonen finnes. Klimaet domineres av
vestlige vinder som fører med seg fuktig atlanterhavsluft.
Dette gir relativt milde vintre og kjolige somre. En del hytter
og veier finnes i området. Utmarksressursene ble tidligere
utnyttetsterkerenn de blir i dag.

Det foreligger tre forskjellige utbyggingsplaner. Felles for
alle er at området ved Gunnarsvatn er påtenkt som magasin. I
dette området ligger de største konfliktene med vilt-
interessene. De forskjellige alternativene har derfor bare
liten variasjon i konsekvensene for viltet.

Det ble i alt brukt 5 persondogn til innsamling av data i felt
i 1985. Materialet fra en ren ornitologisk undersøkelse i 1981
er også benyttet en del i denne rapporten. Artene og deres
antall ble kartlagt ved forskjellige metoder . Data om viktige
viltområder med forskjellige funksjoner til forskjellige tider
av 5ret ble innsamlet. Hele nedslagsfeltet ble undersokt, men
arbeidet ble konsentrert om de områdene som vil bli mest berørt
ved en utbygging. Mange lokalkjente ble intervjuet om
viltområder og om hvordan jakt drives i området i dag.

Det er registrert 141 forskjellige viltarter i
pattedyr, 107 fugler, krypdyr og 3 amfibier. Oter
ikke registrert i nyere tid. Av sm&pattedyr finnes
flere arter enn det som hittil er påvist. Det er 67
som er registrert hekkende, pluss ytterligere
trolig hekker.

omr&det; 27
og bjørn er
det trolig
fuglearter

26 arter som

For fugler er dette et relativt høyt antall arter innen et lite
og tildels svært ensartet område. Dette skyldes at området
ligger i en overgangssone mellom forskjellige hovednaturtyper
som forskjellige fuglarter er bundet til i sin utbredelse. Av
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sårbare arter hekker storlom, hønsehauk og svartspett i
omradet, mens kongeporn og gaupe ses p streif. En rekke
fuglearter er i Kosånaområdet funnet hekkende utenfor sitt
tidligere kjente hekkeomr&de i Norge.

Det er laget viltområdekart for nedslagsfeltet som viser
områder av spesiell verdi for viltet. Kartet er fremstilt i en
offentlig og en "hemmelig" utgave. Det sistnevnt inneholder
opplysninger om leikplasser for skogsfugl og bebodde
beverhytter. Dette kartet oppbevares hos Direktoratet for
Naturforvaltning og fylkesmennenes milj@overnavdelinger i Agder-
fylkene.

Antall hjortedyr i undersøkelsesområdet vinterstid varierer mye
etter ulike snømengder. Det var på ettervinteren 1985 mye snø i
nedslagsfeltet. Hjortedyrene hadde da trukket ut og ned til
lavereliggende områder. I de nedre deler av Kosånavassdraget
var det ca. 10 radyr og 28 elger som gikk pa vinterbeite.
Sommerstid trekker det langt flere hjortedyr inn i området. De
finnes da spredt ut over hele nedslagsfeltet. Rådyrene har en
tendens til å holde seg i nærheten av kulturmark, mens elgen
sommer og høst holder seg mye oppe i åsene langs
hovedvassdraget. Hjort er muligens i ferd med å etablere en
fast stamme i de nedre deler av vassdraget.

Det ble registrert 30 bebodde beverhytter som skulle tilsvare
en bestand p$ 100 150 dyr. Smagnagerbestanden var hoy
tidlig på våren 1985, men gikk noe tilbake utpå sommeren.

Forekomsten av andefugler og vadefugler er relativt sparsom i
nedslagsfeltet. På strekningen fra Grunnaloni - Gåseflåkilen er
det rikere forekomster av disse fuglegruppene. Ved Gunnarsvatn
hekker storlom, grønnstilk og småspove ( i 1981). Dette er
sjeldne arter for denne delen av landet. Området er av
miljøvernavdelingen i Aust - Agder foreslått vernet pga. sin
fuglerikdom . Hekkefuglbestanden i dette området ble taksert i
1981 og i 1985. Det var liten variasjon i fuglesamfunnets
sammensetning i de to årene. Av leiker for skogsfugl ble det
funnet 15 orrfuglleiker og 6 storfuglleiker. Antallet spillende
hanner var 2.6 tiur pr. leik og 5.5 orrhaner pr. leik.
Bestanden av ugler i området var lav i 1985 til tross for en
god smagnagerbestand. Spurvefuglfaunaen ble taksert ved for-
skjellige metoder. Materialet fra takseringer i 1981 ble
sammenliknet med resultatene i 1985. I hovedstrukturen av
fuglesamfunnet i den dominerende naturtypen er det liten
variasjon mellom disse to årene. Furukorsnebb og flaggspett
viser en økning i antall. Dette kan nok forklares ved den gode
frøsetningen det har vært på bartrær i området i 1984 og 1985.
Lovsanger, bokfink og trepiplerke er de dominerende artene. Det
er beregnet en hekketetthet på 422 par pr. km i 1981 og 450

2 . . . .par pr. km 2 1985 1 den dominerende vegetasonstypen av
lyngfuruskog oppblandet med fattigmyrer. Artsdiversiteten ble i
1985 beregnet til 2.7, dette er som forventet ut fra
sammenlikninger med Vegårsvassdraget.
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Jakten innen nedslagsfeltet er i dag særlig konsentrert om
elgjakt. Skogsfuglen har av grunneierne vært fredet over store
deler av nedslagsfeltet i de senere årene. Det er idag ca. 75
jegere som jevnlig jakter innen nedslagsfeltet. Disse driver
mest med elgjakt. Det er bare 20 prosent som kun driver med
småviltjakt. Det brukes årlig ca. 600 700 jaktdager i
omradet. Interessen for rdyrjakt i omrdet er liten, men
stigende.

Det felles årlig ca. 30 elg i forbindelse med nedslagsfeltet.
For kommunene i området varierer fellingen (1984) fra 1.3 pr.
10 n i Evie & Hornnes til 5.0 dyr pr. 10 a i Marnardal.
Småviltjakten utnyttes lite. Det felles  i  underkant av hundre
småvilt i året. Harejakt er mest populært. Jaktmulighetene
i området kan utnyttes langt bedre i fremtiden.

Vannkraftutbygging i omradet vil £$ sm& konsekvenser for
bestanden av hjortedyr 0g skogsfugl. Fuglelivet knyttet til
våtmark ved Gunnarsvatn vil få ødelagt sine leveområder. Dette
er idag innen regionen rike områder or vatmarksfugl. Tettheten
av fugl er ikke stor, men større enn det en finner andre steder
i  landsdelen. Flere sjeldne arter hekker  i  dette området. For
arter som i dag utnyttes til jakt vil effektene bli relativt
små ved en vannkraftutbygging. Forekomst av bever, vadefugl og
ender vil gå tilbake.

Området har verdi som et av de siste vassdrag i regionen som er
uberørt av kraftutbygging. Artsutvalget en finner er typisk for
denne delen av Agderfylkene og deler av Telemark.
Representasjonen av sjeldne og truete arter er god. Områdets
referanse- og produksjonsverdi må betegnes til 5 vere av
middels verdi. Området brukes en del til rekreasjon av
lokalbefolkning, hytteiere og turister, og noe til amatør-
studier av fugler.
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3. INNLEDNING

I forbindelse med planer om utbygging av Kosånavassdraget til
hydroelektrisk kraftproduksjon, påtok Vassdragsforsk ved
Universitetet i Oslo seg en vilt- og brukerundersøkelse i
nedslagsfeltet. Oppdraget er gitt av, og finansiert av Vest-
Agder elektrisitetsverk.

For fuglelivet finnes det undersokelser utfort i forbindelse
med verneplan for våtmark i Aust - Agder. Disse undersøkelsene
er konsentrert til området rundt Gunnarsvatn. I forbindelse med
konsekvensanalyser av den planlagte kraftutbyggingen ble
fuglefaunaen i nedslagsfeltet undersøkt i 1981. En har benyttet
eh del materialet fra denne rapporten til sammenliknende og
supplerende opplysninger. Det er gjort en del ornitologiske
undersøkelser i andre vassdrag i regionen. Undersøkelser som
går på alle viltarter er det imidlertid gjort lite av. I
forbindelse med samlet plan for utnytting av vannressursene er
det gjort en del viltundersøkelser i regionen. Disse
underskelsene er imidlertid ikke sa grundige at de egner seg
for særlig detaljerte sammenlikninger.

Jeg har forsøkt å kartlegge hvordan nedbørfeltet utnyttes av
viltet til forskjellige årstider. Hvilke arter som finnes og i
hvilke antall de forekommer. Dette materialet er brukt til å
fFremstille viltomr&dekart over omradet. Videre har jeg pr@ovd 5
vise hvilke brukerinteresser som er knyttet til utnyttelse av
viltet i området pr. i dag. Ut fra det innsamlede materialet
har jeg så forsokt $ vurdere hvilke konsekvenser en eventuell
utbygging vil få for viltet og de brukerinteressene som er
knyttet til viltet.

Undersøkelsene er planlagt i forbindelse med lokale
viltmyndigheter. Omfanget av undersøkelsene er lagt opp etter
de krav Direktoratet for Naturforvaltning stiller til
forundersøkelser ved vassdragsreguleringer. For enkelte
områder er undersøkelsene utvidet til åta med mer enn det som
er vanlig ved slike forundersøkelser.

Gunnarsvatn med deler av myrområdene rundt er tatt med i
vtmarksplanen for Aust- Agder. O0mr&det har bade botaniske og
ornitologiske verdier som er interessante. Det er i verneplanen
for vatmark i Aust Agder vurdert til a vare et omrade av
verdi i fylkessammenheng ( vernekategori 2). Det er også
aktuelt som magasinområde ved alle utbyggningsalternativene.
Det er derfor satset spesielt på grundige undersøkelser i dette
omradet.
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4. OMRADEBESKRIVELSE

Kosånavassdraget er et sidevassdrag til Handalselva, som det
munner ut i ved Stedjan, ca. 35 kilometer fra kysten.
Nedbørfeltet er på 212 kvadratkilometer og ligger i kommunene
Aseral, Audnedal og Marnardal i Vest-Agder, og Evje Og Hornnes
i Aust-Agder. Nedbørfeltet strekker seg omlag 26 km nordover
med en bredde på 8-6 km ( Fig.1). Riksvei 9 fra Hornnes til
Kvale deler omradet nesten midt pa ved Bjorndalsvatnet. Hoyeste
punkt er Pikheii i vest på 741 m o.h. Laveste punkt er Stedjan
120 m o.h. hvor Kosånavassdraget munner ut i Handalselva. De
største delene av feltet ligger i hoydesonen 200 - 400 m o.h.
Eget kart over høydeforholdene er vist i figur 2. ( etter
Faugli 198).

Kosånas utspring er i hei- og skogstrøk 400 - 700 m o.h. mellom
Austredalen i Aseral og Dåsvannsdalen i Evje og Hornnes.
Nedboren herfra samles i to lop, Epte&ni og Breidani. Disse
munner ut i Eksåvatn, 334 m o.h. Nedenfor kalles elva
Gunnarsåni. Denne renner gjennom en myrlendt og bred dal og
danner flere vann og våtmarksområder før den munner ut i
Bjorndalsvatn. Etter Bjorndalsvatn gar vannet gjennom st@orre
vann; Kosvatn, Øyvatn, Hyglevatn og Tveitevatn. Fra Tveitevatn
(229 m o.h.) har Kosana sitt største fall ned til Stedjan, på
en ca. 3 km lang elvestrekning er fallet omlag 125 meter.

Fra Eksåvatn og sørover kommer tilsiget mest fra mindre bekker.
Unntak er Kallandsbekken og bekken fra Eptevatn. Disse drenerer
de sørøstlige delene av nedslagsfeltet.

4.1. GEOLOGI - LANDSKAPS FORMER

Området ligger innenfor det
Dominerende bergarter er
Agderkomplekset (Faugli 198).
forvitrende bergarter som gir
jordsmannutvikling og plantevekst.

sornorske grunnfjellsomr&det.
ulike gneiser tilhørende
Dette er harde og langsomt
lite grunnlag for gunstig

Strokretningen er hovedsakelig nord sør, dette bestemmer
hoveddalenes retning i området. En rekke sprekksoner med
tverrsprekker vinkelrett p disse gir omr&det et sm3kupert
preg. Fjellene stiger svakt i høyde nordover og danner en
forfjellsregion. Fjellene er runde og avslepet av innlandsisen.
Noen bratte fjellsider finnes med blokkmark ved rasskrenter.
Bergrunnsgeologisk kart over området er vist i figur 3, side 11
( etter Faugli 1984).

Løsmasser forekommer sparsomt, over det meste av nedbørfeltet
finnes et tynt og lite sammenhengende bunnmorenedekke. Bart
fjell stikker ofte opp i dagen. Helt sør i nedbørfeltet er det
et noe tykkere løsmassedekke som har gitt en noe rikere
utforming av vegetasjonen. Hyr finnes i store mengder i
nedb@rfeltet.
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4.2. KLIMA

Området domineres av vestlige vinder. Disse fører med seg
fuktig luft fra havet og gir et maritimt preget, temperert
klima. Dette gir forholdsvis milde vintre og noe kjølige somre.
Kaldeste måned er januar med en middeltemperatur lik eller over
-4 grader Celsius. Juli er varmeste måned med en
middeltemperatur som ikke overstiger 16 grader Celsius.
Nedbøren er fordelt over hele året, men det meste kommer høst
og vinter. Totalt faller det mellom 1000 og 1500 mm nedbør i
året. Snødekket er ikke bestandig, dvs. at det ofte smelter før
ny snø kommer. Snødekkets varighet er gjennomsnittlig 115 dager
(Naturgeografisk regioninndeling av Norden 1984).

Det finnes ingen meteorologiske stasjoner innen nedbørfeltet,
men stasjonene Gråbein, Bjelland, Skjerka og Aseral ligger alle
mindre enn 10 km fra feltet. Bjelland og Gråbein er
representative for de nederste delene av feltet, mens Skjerka
og seral gjenspeiler de midtre og øvre delene. Tabell 1. viser
nedbør- og temperaturnormaler fra disse stasjonene.

Tabell 1. Nedbør og temperaturnormaler fra meteorologiske
stasjoner nær nedbørfeltet ( etter Drangeid 1983).

Stasjon Obs.per. H.0.h. J F M A M J J A s 0 N D 3+ Beligaenhet
m UTM

a) Temperaturnormaler
Bjelland  1888-1894 110 -4,3 -4,4 -4,3 3,6 8,9 12,5 14,7 13,5 9,6 5,5 1,3 -1,7 4,8 MK 13(14) 72
Gråben 1944-1949 364 -3,1 -2,8 -0,6 3,1 8,7 11,9 14,4 13,7 9,8 5,7 1.9 -0,7 5,2 MK 0971
b) Nedbørnormaler
Bjelland  1887-1972 80 124 87 55 76 60 78 112 143 144 153 167 157 1356 MK 13(14) 72
Skjerka 1969- 263 145 100 70 95 80 105 140 165 184 200 195 190 1670 HK 05 (06) 90 (91)
Aseral 1895- 272 I40 100 70 95 80 105 140 165 184 200 195 185 1660 MK 0898

Vest - Agder Elektrisitetsverk 9pplyser at midlere avlop ved
Myglevatn ligger på 42.6 1 /sek/km ( 30 års periode). Dette
tilsier en nedbørshøyde pr. år på 1345 mm ekskl. fordampning og
forbruk av vegetassjonen. Mars - juni er de nedbørfattigste
månedene, mens august - des ember er de nedbørrikeste.

%.3. VEGETAS JON

Nedbørfeltets vegetasjon er nærmere beskrevet i Drangeid
(1983). Det ligger innen Sørlandets furu- og bjorkeskogregion,
og danner overgangen mellom nemoral og boreonemoral sone. De
harde og seint forvitrende bergartene med lite overdekkende
løsmasser danner grunnlaget for en fattig vegetasjonstype. På
mer gunstige lokaliteter som rasskråninger og sørvendte berg
kan en finne en rikere utforming av vegetasjonen, som fks
lågurtskog og små innslag av edelløvskog.

Dominerende er lyngrik furuskog og blåtoppdominert fuktfuruskog
med innslag av bjørk og osp. I områder over 450 meter dominerer
bjørk som tresort. Store arealer har glissen tresetning på
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nakne rabber. På tørre områder er det ofte store innslag av
einer. Blåbærgranskog finnes på enkelte gunstige lokaliteter
sør i vassdraget. Skoggrensa dannes av bjørk omlag 600 m o.h.

Ved siden av furuskog er det fattigmyrer som setter sitt preg
på området. Disse danner store nettverk i terrenget, men bare
et par steder større sammenhengende myrarealer. Myrene er
utformet i flatt og svakt hellende terreng. I de høyeste delene
( over 500 m) finnes også sterkt hellende bakkeryr (> 5
grader). Dominerende myrstruktur er fastmatter med bjonnskjegg

pors og rome. Høyere opp overtar dvergbjørk for pors. I
myrkantene er det blåtopp som dominerer med en del innslag av
vier og bj@ork.

Innsjøer og vann i feltet er oligotrofe (næringsfattige).
Enkelte mindre tjern i forbindelse med myrer er dystrofe
(humustjern). Rike bestander av elvesnelle og flaskestarr
finnes i bukter og i stilleflytende deler av elveløp i
vassdraget. Nedbørfeltet er sterkt påvirket av langtransportert
forurensning som har ført til sterk forsurning.

%.. KULTURPAVIRKNING

Det er lite fast bosetning innen feltet. En ganske kraftig
utbygging av fritidsboliger har foregatt 0g foreg&r forsatt.
Dette gjelder særlig området ved Sandvatnet, Bjorndalsvatn og
ved Ap3sland. Riksvei 9 gar gjennom omradet. En del mindre
veier går  inn  til gårdsbruk, som finnes spredt over hele
nedbørfeltet. En del private veier finnes også i forbindelse
med skogsdrift og nydyrking. Grofting og oppdyrking av myr har
foregått flere steder. Skogsdriften er lagt til de sentrale
deler av vassdraget. Særlig i de sørlige delene er det drevet
intensiv avvirkning i de senere årene. Produksjonen av
tønnestav har også tatt seg opp igjen. Spor av tidligere
utnyttelse av utmarksressursene ses i form av slåttemyrer,
gamle setre og beitepreget vegetasjon. Vannkraft har tidligere
blitt nyttet i en rekke sager langs vassdraget.
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Fig. • Gunnarsvatn og Øyvasskilen sett sørover.
våtmarksområdet ligger i bakgrunnen mot
S.0. Drangeid 1981.
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Foto: S.O. Drangeid 1981.
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5. UTBYGGINGSPLANER

De planene som foreligger har vært bestemmende
hovedvekten av feltarbeidet skulle settes inn. Det

for hvor
oreligger

tre alternativer for utnyttelse av vannkraften i vassdraget:

1. Utnytte fallet fra Bjorndalsvatn/ Kosvatn til Sveindal med
en kraftstasjon. Vannet vil da også kunne benyttes i
allerede eksisterende Bjelland kraftstasjon.

2. Utbygging i eget vassdrag, med to kraftstasjoner. En vil da
utnytte allet fra Bjorndalsvatn/Kosvatn til Myglevatn
(36m) og fallet fra Myglevatn til Stedjan ved Mandalselva
(16m).

3. Utbygging i eget vassdrag med en kraftstasjon. Fallet
mellom Bjørndalsvatn/ Kosvatn utnyttes i et fall med
kraftverk ved Stedjan ( 200 m ).

Alle de tre alternativene vil ut fra viltinteressene medføre
omtrent de samme fysiske inngrepene i Kosanas nedborfelt. Ved
utbygging i eget vassdrag vil Kosvatn reguleres noe mer ned
(kote 288.5) enn ved alternativ 1. Ved alternativ 3 vil
Myglevatn vere inntaksmagasin for det nedre kraftverket og er
planlagt regulert mellom kote 254 og kote 257. Idag ligger
vannet 255 m o.h.

Gunnarsvatn skal benyttes som hovedmagasin for alle
alternativene. En planlagt dam ved fjellterskelen sør for
Gunnarsvatn vil heve naverende vannstand 1 meter , og det vil
bli dannet et magasin som rommer 19 mill. m vann. Videre er
det planlagt $ overfore en del mindre delnedslagsfelter til
hovedfeltet. Dette gjelder  øvre  del av Kallandsbekken og elva
fra Eptevatn. Det samme gjelder Suppetjernsbekken. Elve- og
bekkelopene nedstroms magasiner og overforingspunkter vil $

endret vannføring, og vil i enkelte perioder trolig bli
tørrlagte.
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6. METODER.

Generelt

Feltarbeidet ble utført i løpet av våren og sommeren 1985. Det
ble totalt brukt 5 feltdager, 34 av disse av undertegnede og
20 av assistenter. Arbeidsprogrammet ble lagt opp p5 forh&nd i
samarbeid med viltkonsulent Tor Punsvik og konsulent Bjørn
Bjerke Larsen ved miljovernavdelingen i Vest- Agder. Dette
arbeidsprogrammet ble også godkjent av Vest Agder
elektrisitetsverk. Følgende program var lagt opp for
undersøkelsen:

Tidsrom
Antall

Program dager

Februar/ Mars

Aprill Mai

Mai/Juni

Juni/Juli

- Sportakseringer, registrere 10
trekkveier og beiteområder
i vinterhalvåret.

- Punkttakseringer av ugler
- Telling og sporkartlegging

av elg fra fly ( NB. ikke
utfort)

- Kveldene brukes til inter-
vjuer og begynnende vilt-
omradekartlegging

Antall
personer

- Sjekk av rovfugllokaliteter
- Skogsfuglregistreringer,

leiker og tellinger på
disse

- Smågnagerfangst
- Ugletakseringer
- Andefuglregistreringer
- Trekkregistreringer
- Intervjuer, viltområde-

kartlegging

- Andefugltakseringer
- Vadefugltakseringer
- Spurvefugltakseringer
- Smågnagerfangst
- Bevertakseringer
- Viltområdekartlegging

- Sommerbeite (biotoper)
hjortedyr

- Våtmarksfugltakseringer
- Spurvefugltakseringer
- Krypdyr/ amfibier
- Smågnagerfangst
- Viltomradekartlegging

2

10 2

7

7



17

Denne arbeidsplanen har blitt fulgt, med unntak av
flytakseringer av elg. Allerede etter 10 dager med
skitakseringer i mars hadde en et godt bilde av hvor mange elg
som var innenfor nedslagsfeltet, og hvor disse holdt seg.
Derfor fant en det ikke nødvendig å foreta ekstra tellinger fra
fly.

Arbeidet er konsentrert mest om de områdene som blir direkte
berort av utbyggingen. Ved sporing og beiteunders@okelser
vinterstid har en tatt for seg hele nedbørfeltet. En har gått
inn for å registrere alle viltarter som finnes i området
(kvalitative metoder) og hvilke områder disse benytter til
forskjellige tider av aret. En har orsokt $ inne relative og
absolutte populasjonstettheter. Relative metoder er sporing,
linjetakseringer og punkttakseringer av fugl , og fellefangst
av smågnagere. De absolutte metodene er direkte tellinger av
vinterbestanden av elg, territoriekartlegging av spurvefugler
og tellinger av hekkende ender og vadere. I tillegg har en
intervjuet lokalkjente og de kommunale viltnemdene. Litteratur
som omhandler vilt i området har blitt benyttet.

6.1. KVALITATIVE METODER.

Intervjuer.

Alle viltnemdformenn og de fleste lederne for elgjaktlagene har
blitt intervjuet. I tillegg har en del småviltjegere og amatør-
ornitologer blitt kontaktet. Spesielt viktige kontakter har
vært Lars og Åsmund Breistøl fra Hornnes og Bill Abusland Fra
Aseral. Intervjuer med disse har gitt mange opplysninger om
forekomst av forskjellige viltarter og hvor de opptrer.

Litteratur.

Den viktigste kilden har vært den rapporten som ble utarbeidet
av Kontaktutvalget for Vassdragsreguleringer ved Universitet i
Oslo ( n? Vassdragsforsk) om fuglelivet  i  omradet (Bergstrom
1983). Mange av de kvantitative fugleundersokelsene som ble
gjennomført i forbindelse med denne rapporten ble gjennomført
også i 1985. Ellers er alt materiale som har blitt publisert
fra Norsk Ornitologisk Forenings atlasprosjekt blitt benyttet.
Artikler i Vest - Agder Ornitologiske forenings tidsskrift har
også blitt benyttet. Området har også blitt undersøkt i
forbindelse med miljøvernavdelingens plan for verneverdige
vatmarker i Aust- Agder.

Observasjoner under feltarbeidet.

Alle viltarter som ble registrert under feltarbeidet i
nedbørfeltet ved sportegn, lyd eller synobservasjoner ble
notert. Også under de ornitologiske undersøkelsene i 1981 ble
observasjoner av pattedyr, amfibier og krypdyr notert i
dagbøker, dette materialet er innarbeidet i denne rapporten.



1 8

6.2. KVANTITATIVE METODER

6.2.1. SEMIKVANTITATIVE METODER.

Sportakseringer p sno

Sportakseringene ble foretatt i de to 10 dagers periodene fra
hhv. 8.3 - 16.3 og 28.4 - 5.5 1985. Hele området ble gått over
på ski eller truger, alle sportegn ble notert. En la særlig
vekt på å registrere vinterbiotoper for skogsfugl, hare og
hjortedyr. Videre ble alle observasjoner av vilt (se
linjetakseringer) notert og spillplasser For skogsfugl
registrert. Det ble gått ca. 300 km sportakseringer. Utbyttet
av disse varierte mye etter værforholdene under og i dagene før
sporing. En fikk et relativt bilde av antallet av de
forskjellige artene.

Linjetakseringer av fugl

Observatøren går gjennom terrenget og noterer alle fugler med
territoriehevdende adferd innen en avstand av ca. 50 meter til
hver side ( Bevanger 1978). Hver enkelt observasjon blir angitt
med vegetasjonstypen den er gjort i. Denne metoden ble benyttet
under alle oppholdene i undersokelsesomradet. P$ denne mten
fikk en dekt de forskjellige artenes optimumsperiode for
territoriehevding. En får ved denne metoden samlet inn et stort
materiale som viser den relative tetthet (dominansverdi) av
hver enkelt art. Metoden er godt egnet til dekke store
arealer. Resultatene fra linjetakseringene ble brukt til å se
om prøve- og linjeflatene var representative for fuglelivet i
vedkommende naturtype. De forskjellige artenes skyhet og
eksponeringsgrad vil være en feilkilde som kommer inn med denne
metoden. En vil derfor få en overrepresentasjon av arter som
det er lett å oppdage. Takseringene ble foretatt på de tider av
doognet da fuglenes sangaktivitet var pa sitt hoyeste, dvs.
morgen og kveld.

Punkttakseringer.

Alle fugler som registreres fra et punkt i løpet av 5 minutter
blir notert. Punktene blir valgt tilfeldig i terrenget med en
innbyrdes avstand på minimum 200 meter. En kan med denne
metoden dekke store områder. Metoden gir et bilde av det
relative forholdet mellom forekomsten av forskjellige
fuglearter. Fugler med stor eksponeringsgrad vil bli
overrepresentert i materialet. Takseringene ble foretatt i
perioder av døgnet med stor sangaktivitet. Punkttakseringer ble
også benyttet ved registreringer av syngende ugler om kvelden/
natten. Bil ble ofte benyttet for å dekke store områder ved
ugletakseringer. Avstanden mellom punktene var da omlag en
kilometer.
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Fellefangst av smågnagere

Som nevnt på side 21 er smågnagerbestanden i et område ofte
avgjørende for i hvilke antall en rekke andre arter forekommer.
For 5 5 et bilde av hvor i smagnagersyklusen omr&det befant
seg ble det foretatt fellefangster. Det ble benyttet
klappfeller av typen "Rapp", itet med veke dyppet i matolje.
Fellerekker bestående av 60 feller med innbyrdes avstand på ca.
10 meter ble satt ut i forskjellige vegetasjenstyper. Foruten å
gi et relativt ml pa tetteheten av smagnagere i omr&det gir
metoden også noe informasjon om hvilke arter som finnes.
Fellene ble satt ut i samme vegetasjenstyper i 1985 som i 1981.
Alle fellene ble sjekket daglig.

6.2.2. KVANTITATIVE METODER

Prøveflatetakseringer

Metoden ble benyttet på området vest for Gunnarsvatn både i
1981 og 1985. Den baserer seg på kartmetoden utviklet av Enemar
(1959) og Svensson (1970). Terrenget deles opp i 100 X 100
meters ruter. Disse markeres med farvebånd i terrenget. Samme
rutemønster er nedtegnet på et kart over området. Ved taksering
blir alle rutene gått igjennom. Alle territoriehevdende fugler
blir plottet på kartet. Ved gjentatte takseringer vil fugler
som hevder fast revir bli registrert flere ganger i samme
området. Metoden er først og fremst beregnet på spurvefugler i
ulike skogtyper. Her fant en at metoden også egnet seg for
registrering av vadere, selv om disse ikke har revirmarkeringer
på samme måte som spurvefugler. Tettheten av vadere i området
er så lav at det ikke er vanskelig å skille de enkelte
vaderparene ifra hverandre. Takseringene ble foretatt tidlig om
morgenen og i de siste timene før skumring på kvelden. Det ble
foretatt hhv. 10 takseringer i 1981 og 11 i 1985.

Linjeflatetakseringer

Takseringsflater med en bredde på 100 meter ble merket langs
midtlinjen med nummererte plastbånd for hver 25 meter.
Avstanden på 50 meter ut til siden ble markert på enkelte
steder. Tre felter ble lagt ut i 1981, et av disse ble taksert
igjen (øst for Gunnarsvatn) i 1985. Linjeflatene ble taksert
10 - 11 ganger i løpet av forsommeren. Alle territoriehevdende
fugler ble plottet på kartet. Resultatene av hver enkelt
taksering ble tegnet over på artskart. Fugler plottet på samme
sted tre ganger eller fler ble regnet som revirhevdende selv om
hekking ikke ble konstatert. I 1985 ble linjeflata gått over
tidlig pa varen for 5 5 riktigere tall for arter som starter
territoriehvding tidlig, som f.eks. spetter og meiser. Metoden
følger retningslinjer utarbeidet av lBCC ( The International
Bird Census Comitee, Svensson 1970).
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Leiktakseringer

I overgangen aprill mai ble alle leiker bes@okt for 5 telle
antall spillende tiur og orrhaner på leikene. Disse leikene var
enten blitt oppgitt av informanter eller ble funnet ved egne
sportakseringer. Tellingene ble foretatt tidlig om morgenen. På
orrfuglleikene som ligger spent var det lett 5 se alle fuglene,
mens for storfugl som spiller spredt i mer halvapen skog er det
lett å overse enkelte fugler. Direkte observasjoner kunne
imidlertid komplementeres med sporstudier senere på dagen.
Tallene vil gi et minimumstall for hvor mange hannfugler av
skogsfugl det var på de undersøkte leikene våren 1985. Trolig
fikk en med seg alle leikene som ligger i tilknytning til
hovedvassdraget. Enkelte orrfuglleiker oppe på fjelltopper mer
perifert i nedslagsfeltet ble imidlertid ikke besøkt. For
storfugl var det en eller muligens to leiker vi ikke fant. Vi
vet imidlertid nokså nøyaktig hvor disse ligger.

Takseringer av lom, ender og gjess.

To ganger i løpet av våren ble hovedvassdraget og de større
sidevassdragene taksert både i 1981 og 1985. Alle observasjoner
ble plottet på kart når en tok seg fram med bil, båt eller til
fots langs vassdraget. Tellingene ble foretatt så tidlig at
hunnfuglene enn3 ikke la pa reir. Andre telling ble foretatt
ca. en uke etter første for å kunne skille ut fugler som bare
rastet på trekket. Antallet par er basert på antall hunnfugler
der disse kan skilles ut. Hos ender er det ofte et overskudd av
hanner i etableringsfasen. Observerte ungekull ble brukt til å
supplere eller bekrefte resultater fra tidligere tellinger. Til
observasjonene ble det benyttet kikkert og teleskop.

Takseringer av vadefugler

Det ble benyttet linjetakseringer ved ferdsel over våtmarks-
områder i nedslagsfeltet. Alle vadere med territoriell adferd
ble registrert og plottet på kart. De fleste vaderarter varsler
intenst ved hekkeplassen og er dermed lette å registrere. En
har også lagt sammen alle enkeltobservasjoner av vadere under
alle former for feltarbeidet for 5 F$ et relativt mil p&
artenes dominansforhold. En har da summert tall fra punkt,
linje og linjeflatetakseringene.

Tellinger av elg

Under sportakseringene i mars var det foruten å finne fram til
beiteomr&dene, mulig $ beregne antallet dyr, kjonns- 0g
aldersfordeling på disse. Elgene stod i denne perioden
konsentrert og vi kunne observere de fleste dyrene. For andre
enkeltdyr og smagrupper kunne en ved folge sporene finne fram
til antallet og størrelse på dyrene. Pga. gunstige
sporingsforhold og enkelte tilfeldige observasjoner fikk vi et
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godt bilde av vinterbestanden i nedslagsfeltet i 1985.
Bestanden resten av året har en imidlertid ikke så gode tall
for. Elgjaktlagene har også i de siste årene rapportert inn
hvor mye elg de har sett i området i tillegg til de som har
blitt felt. Det er imidlertid vanskelig ut fra disse tallene $
vite om det ikke er de samme elgene som er talt forskjellige
dager og av forskjellige jaktlag. Forvaltningen vil benytte
disse elgtellingene mer til se på strukturen i elgstammen og
utviklingen på lang sikt.

Beverregistreringer.

Hovedvassdraget ble undersokt i juni 1985 med bat, eller til
fots der hvor vassdraget ikke var farbart. Alle beverhus ble
plottet på kart med angivelse av om det så ut til at de var
bebodde. Under sporinger på snø vinterstid ble mange av de
mindre vassdragene fulgt på ski. Beveren hadde mange steder
vært aktiv på vinteren. Sportegn av bever ble notert og
supplerer den spesielle bevertakseringen i hovedvassdraget.

7. RESULTATER. DISKUSJON

7.1. VARIASJONER I ANTALL ARTER, OG TETTHETER FRA AR TIL AR.

I et område hvor det skal gjøres inngrep i landskapet og en
skal uttale seg om virkninger dette vil få på faunaen, er det
viktig å få fram mer objektive tall for tettheter og antall de
enkelte arter forekommer i. Området hvor inngrep skal gjøres
kan dermed sammenliknes med nærliggende områder for å se om det
inneholder spesielle verdier. Materialet kan brukes til å
sette området inn i større sammenhenger ved å sammenlikne
resultatene med tilsvarende undersøkelser gjort andre steder.

Det er et karaktertrekk i verdens nordlige økosystemer at
forekomsten av arter, deres antall og tettheter varier mye fra
år til år Pruitt 1978). Disse variasjonene er mer eller
mindre sykliske. Best undersøkt er svingningene i
smågnagerbestandene, disse ser ut til å følge svingninger over
3- 4 &r (Myrberget 1965). Smagnagerne er viktige byttedyr for
en rekke predatorer i disse økosystemene. I år med mye
smågnagere vil disse utgjøre hovednæringskilde for en rekke
ugler, rovfugler og rovpattedyr ( Mysterud 1970). Antallet av
disse og antallet unger de produserer vil være avhengig av
tilgangen på smågnagere. Er denne god vil predatorene i liten
grad utnytte alternative byttedyr som næring. Alternative
byttedyr som f.eks. skogsfugl og rype (Hagen 1952 ) vil da også
produsere flere avkom. Tilsvarende vil en når
smagnagerbestanden avtar 3 en okende predasjon pa de
alternative byttedyrene og dermed en mindre bestand av disse.
Andre svingninger som er mer eller mindre reg:lmessige og s om
spiller en stor rolle for forekomsten av forskjellige arter er
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frosettingen pa gran og furu. Gode "kongle&r" gir okt antall
ekorn, korsnebber, spetter m.fl. Gråsisiken varierer i antall
etter frosettingen p? bjork i fjellbjorkeskogen ( Enemar 1969).
Tidspunktet for snøsmelting ser også ut til å ha betydning for
hekketettheten av spurvefugl i fjellet ( Stenseth et al. 1979).
Disse tildels store variasjonene er det viktig å ta med i
bildet når en diskuterer resultatene fra ett eller noen få års
undersøkelser.

7.2. KVALITATIVE REGISTRERINGER

Totalt er det registret 141 viltarter innen nedslagsfeltet.
Artene ordeler seg pa 27 pattedyr, 107 fugler, % krypdyr og 3

amfibier. Jeg har i de følgende oversiktene benyttet meg av
norske og latinske navn oppgitt i norske dyrenavnlister (Norsk
Zoologisk Forening, 1976) for pattedyr, amfibier og krypdyr.
For fugler har jeg fulgt Navnelisten for norske fugler (Ree
19 8 1) •

Av pattedyrene er ikke oter og bjorn registert i nyere tid.
Gaupe opptrer trolig kun p3 streif innen omradet. Hjort er
muligens i ferd med å etablere en fast stamme helt sør i
nedslagsfeltet, ellers ses den på streif over hele området.
Lemen opptrer kun i år med store bestander høyere til fjells.
Grupper av mindre pattedyr som spissmus-, glattneseflaggermus-,
hamster- og musefamilen er det vanskelig å innsamle
opplysninger om, i disse gruppene vil det trolig være en del
arter som ikke har blitt registrert. En regner som et minimums-
tall at 22 pattedyrarter har fast tilhold innen nedslagsfeltet.

Av de 106 fugleartene som er registrert innen nedslagsfeltet er
det 12 arter som bare opptrer under trekket vår og høst, eller
regnes for å opptre helt tilfeldig i området. Av de resterende
92 fugleartene er det 67 som med sikkerhet er konstatert
hekkende, 20 fuglearter hekker sannsynligvis ( ut ra f.eks.
forekomst og adferd) mens ytterligere 6 fuglearter trolig
hekker. Disse 6 er arter som er sett i hekketida uten at adferd
har tydet p% hekking, men kjennskap til utbredelse og valg av
leveomrade tyder pa at de kan hekke innen omradet.

Krypdyr og amfibier er dyregrupper som er lite representert i
Norge. Det er også grupper det er forsket lite på utbredelse og
forekomst av her i landet Flere av artene påvist i
nedslagsfeltet er funnet utenfor sine kjente utbredelsesområder
(Dolmen 1968 og 1983). De eneste regulært forekommende artene
som mangler i Kosåna er stor salamander, spisssnutet frosk og
slettsnok. Trolig ville nærmere undersøkelser ikke føre til at
disse ble påvist. Tabell 2 viser alle arter som er påvist og
hvor vanlig de forekommer i nedslagsfeltet.
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7.2.1. ARTSLISTE

Tabell 2. Oversikt over registrerte viltarter i Kosanas ned-
slagsfelt pr. 1.1 1986.

Forklaring til oversikten:

Forekomst +++ = forekommer tallrikt
++ = forekommer regelmessig, men relativt tallig
+ = forekommer sporadisk og F5tallig
t observert . trekk I streif= pa
? = status usikker

PATTEDYR Forekomst

DVERGSPISSMUS, Sorex minutus
VANLIG SPISSMUS, Sorex araneus
VANNSPISSMUS, Neomys fodiens
NORDFLAGGERMUS, Eptesicus nilssonii
LANGØRET FLAGGERMUS, Plecotus auritus
HARE, Lepus timidius
EKORN, Sciurus vulgaris
BEVER, Castor fiber
LEMEN, Lemmus lemmus
KLATREMUS, Clethrionomys glareolus
GRÅSIDEMUS Chlethronomys rufocanus
VÅND  ( JORDROTTE ), Arvicola terrestris
MARKMUS, Microtus agrestris
STOR SKOGMUS, Apodemus flavicollis
ROTTE, Rattus norvegicus
RDREV, Vulpes vulpes
BJØRN, Ursus arctos
RØYSKATT, Mustela erminea
SNØMUS, Mustela nivalis
MINK, Mustela vison
MAR, Martes martes
GRVLING, Meles meles
OTER, Lutra lutra
GAUPE, Lynx lynx
HJORT, Cervus elaphus
ELG, Alces alces
RADYR, Capreolus capreolus

++

+++

++

++
+ ?
+++

++

+++

t
+++

+

++

+++

+

+

++

ingen nye obs
++

++

+

++

++

ingen nye obs
t
t
+++

++
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FUGLER

Forklaring til hekkestatus:

A = Observert utenfor hekketiden eller ingen
indikasjon . hekkingpa

B = Mulig hekking
C = Sannsynlig hekking
D = Konstatert hekking

STORLOM, Gavia arctica
GRHEGRE, Ardea cinerea
KANADAGÅS, Branta canadensis
KRIKKAND, Anas crecca
STOKKAND, Anas plathyrynchos
TOPPAND, Aythya fuligula
SVARTAND, Melanitta nigra
SJØORRE, Melanitta fusca
KVINAND, Bucephala clangula
HØNSEHAUK, Accipiter gentilis
SPURVEHAUK, Accipiter nisus
MUSVAK, Buteo buteo
FJELLVÅK, Buteo lagapus
KONGEØRN, Aquila chrysaethos
TÅRNFALK, Falco tinnuculus
DVERGFALK, Falco columbarius
LIRYPE, Lagapus lagapus
ORRFUGL, Tetrao tetrix
STORFUGL, Tetrao urogallus
HEILO. Pluvialis apricaria
VIPE, Vanellus vanellus
ENKELTBEKKASIN, Gallinago gallinago
RUGDE, Scolopax rusticola
SMÅSPOVE, Numenius phaeopus
RDSTILK, Tringa totanus
SKOGSNIPE, Tringa ochropus
GRNNSTILK, Tringa glareola
GLUTTSNIPE, Tringa nebularia
STRANDSNIPE, Actitis hypoleucos
SVØMMESNIPE, Phalaropus lobatus
FISKEMKE, Larus canus
GR&MAKE, Larus argentatus
SVARTBAK, Larus marinus
RINGDUE, Columba palumbus
GJØK, Cuculus canorus
HAUKUGLE, Surnia ulula
KATTUGLE, Strix aluco
HORNUGLE, Asia otus
HUBRO, Bubu bubo
PERLEUGLE. Aegolius funnereus
TARNSEILER, Apus apus
VENDEHALS, Jynx torquilla

forekomst hekkestatus

+ D
t A
++ D
++ D
++ D
t A
+ B
t A
++ D
+ D
+ C
+ C
+ B
+ C
+ D
+ D
+ D
+ + ( + ) 0
j D
t A
++ 0
++ D
++ D
+ 0
+ D
+ C
++ D
t A
+++ 0
t A
++ D
+ A
+ B
++ 0
++ C
t A
+ C
+ D
+ Ingen nye obs.
+ D
++ D
+ ( + ) D
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GRONNSPETT, Picus viridis +

SVARTSPETT, Dryocopus martius +

FLAGGSPETT, Oendrocopos major ++

DVERGSPETT, Dendrocopos minor ++

SANGLERKE, Alauda arvensis +

SANDSVALE, Riparia riparia +

LÅVESVALE, Hirundo rustica +++

TAKSVALE, Delichon urbica ++

TREPIPLERKE, Anthus trivialis +++

HEIPIPLERKE, Anthus pratensis t
S4ERLE, Motacilla flava thunbergi +

LINERLE, Motacilla alba +++

FOSSEKALL, Cinclus cinclus ++

GJERDESMETT, Troglodytes troglodytes +

JERNSPURV, Prunella modularis +++

RØDSTRUPE, Erithacus rubecula +++

BUSKSKVETT, Saxicola rubetra +++

RØDSTJERT, Phoenicurus phoenicurus +

STEINSKVETT, Oenanthe oenanthe ++

RINGTROST, Turdus torquatus t
SVARTTROST, Turdus merula ++

GRATROST, Turdus pilaris ++

MALTROST, Turdus philomelos ++

RØDVINGETROST, Turdus iliacus +++

DUETROST, Turdus viscivorus +(+)

TORNSANGER, Sylvia communis ++

HAGESANGER, Sylvia borin ++

MUNK, Sylvia atricapilla ++

BKSANGER, Phylloscopus sibilatrix +

GRANSANGER, Phylloscopus collybita +

LVSANGER, Phylloscopus trochilus +++

FUGLEKONGE, Regulus regulus ++

GRAFLUESNAPPER, Muscicapa striata ++

SVARTHVITFLUESNAPPER, Ficedula hypoleuca ++

STJERTMEIS, Aegithalos caudatus +

LØVMEIS, Parus palustris +

GRANMEIS, Parus montanuS +++

TOPPMEIS, Parus cristatus +
SVARTMEIS, Parus ater +

BL4MEIS, Parus caeruleus ++
KJOTTMEIS, Parus major +++

SPETTMEIS, Sitta europaea +

TREKRYPER, Certhia familiaris ++

TORNSKATE, Lanius collurio ++

VARSLER, Lanius excubitor +

NTTESKRIKE, Garrulus glandarius +

SKJERE, Pica pica ++

KRAKE, Corvus corone ++
RAVN, Corvus corax +

SlÆR, Sturnus vulgaris ++

GRÅSPURV, Passer domesticus ++

BOKFINK, Fringilla coelebs +++

BJØRKEFINK, Fringilla montifrigilla +++

GRØNNFINK, Carduelis chloris +

GRØNNSISIK, Carduelis spinus +++

BEGIRISK, Carduelis flavirostris t

C
D
D

D
C
B
0
D
D

C
0
D
0
C
D

D
D
C
C
A
D

D
0
D
D

D
C
D
C
B
D

D
0

D
D

C
0
D
C
D
0
C
0

D
C
C
0

D
D
D
D
D
0
C
0
A
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GRASISIK, Carduelis flammeus ++ D
GRANKORSNEBB, Loxia curvirostra + B
FURUKORSNEBB, Loxia pytyopsittacus +++ D
KONGLEBIT, Pinicola enucleator t A

DOMPAP, Pyrrhula pyrrhula + D
LAPPSPURV, Calcarius calcarius t A
GULSPURV, Emberiza citrinella ++ D
SIVSPURV, Emberiza schoeniculus ++ D

KRYPDYR

STALORM; Anguis fragilis
FIRFISLE, Lacerta viviparia
BUORM, Natrix natrix
HOGGORM Vipera berus

AMFIBIER

LITEN SALAMANDER Triturus vulgaris
PADDE, Bufo bufo
FROSK Rana temporaria

+

++

+
++

+
++

++

7.2.2. ARTSOVERSIKT MED KOMMENTARER

Klasse: Pattedyr, Mammalia
Orden: Insektetere, Insectivora

Spissmusfamilien, Soricidae

DVERGSPISSMUS, Sorex minutus
To funn ble gjort under feltarbeidet i 1985. Begge ble
gjort ved Matkroni midt i mai.

VANLIG SPISSMUS, Sorex araneus
Vanlig over hele nedbørfeltet. Forekom i større antall
i 1981 enn i 1985.

VANNSPISSMUS, Neomys fodiens
Et eks. ble funnet død på veien ved Bjørnevatn.

Orden: Flaggermus, Chiroptera
Glattneseflaggermusfamilien, Vespertilionidae

NORDFLAGGERMUS, Eptesicus nilssonii
Trolig den vanligste flaggermusarten i nedslagsfeltet.
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To ble funnet i en stall ved Glomsfoss i slutten av
mai 1981. De fleste flaggermus en kan se i
nedborfeltet pa insektjakt nattestid tilhorer trolig
denne arten

LANGØRET FLAGGERMUS, Plecotus auritus
Et eks. ble funnet i en lave p3 Apisland 1 juli 1981.

NB. Det finnes trolig flere flaggermusarter i området,
bla. ble trolig vannflaggermus sett ved Gunnarsvatn i
juli 1985.

Orden: Haredyr, Lagomorpha
Harefamilien, Leporidae

HARE, Lepus timidius
Vanlig over hele nedslagsfeltet. Forekom tallrikere i
1985 enn i 1981. Holder seg mest vinterstid i
overganger mellom dyrket mark og skog, langs veikanter
og andre steder med tett løvtrekratt.

Orden: Gnagere, Rodentia
Ekornfamilien, Sciuridae

EKORN, Sciurus vulgaris
Knyttet til barskogområdene innen nedslagsfeltet.
Bestanden var ifølge de fleste informantene god i
1985. Trolig har dette sammenheng med at det i 1984 og
1985 var gode kongleår i dette distriktet. Under
sporingene vinterstid var det en tendens til at det
var mest spor nær bebyggelse. Her utnyttet ekornene
trolig en del mat som var lagt ut for fugler. Spor ble
også funnet etter ekorn helt oppe i bjørkebeltet.

Beverfamilien, Castoridae

BEVER, Castor fiber
Området har en god beverbestand. Alle vassdrag i
området viser sportegn etter bever. Flere steder har
beveren felt så mye trær at næringsgrunnlaget har
blitt for darlig. I avstander pa et par hundre meter
fra vassdraget kan all tilgjengelig fode vere
utnyttet. På slike steder har beveren forlatt
lokaliteten og vil ikke vende tilbake før tilveksten
av løvskog igjen har blitt god nok. I de større
vassdragene finner en meget store beverhus som forsatt
er i bruk. Størrelsen vitner om at huset har vært
benyttet i i lang tid. Under sporingene på snø i mars
(8 - 17 mars) var det mye spor av bever som hadde vært
oppe og felt trær.

Hamsterfamilien, Cricetidae

LEMEN, Lemmus lemmus
Ble ikke registrert under feltarbeidet. Skal ifølge
informanter opptre pa hosten over hele omradet nar det
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er lemenår i fjellet. Om lemen formerer seg innen
nedslagsfeltet vet en ikke.

KLATREMUS, Clethrionomys glareolus
Vanlig over hele nedslagsfeltet. Under fellefangst i
begynnelsen av mai 1985 var klatremus den vanligste
arten. I en lyngfuruskog i nærheten av dyrket mark var
det stor tetthet av denne arten.

GRASIDEMUS Chlethronomys rufocanus
Ett dodt eksemplar ble funnet ved Snofjellet 1 mars
1985. Ellers ikke påvist i nedslagsfetet.

VÅND ( JO0RDROTTE ), Arvicola terrestris
Ganske vanlig i forbindelse med dyrket mark i omr&det.
En kunne se jordhauger fra utgravde ganger en rekke
steder i nedbørfeltet.

MARKMUS, Microtus agrestris
Vanlig over hele nedslagsfeltet. lkke fullt så tallrik
som klatremus i fellene i 1981 og 1985. Fellerekkene
var imidlertid ikke satt i optimale bitoper for
markmus.

Musefamilien, Muridae

STOR SKOGMUS,
Et eks. ble
1. juni 1981.

Apodemus flavicollis
sett ved ei tømmerkoie ved Gunnarsvatn

Ellers ikke pvist.

ROTTE, Rattus norvegicus
Finnes nær bebyggelse. Har blitt langt mindre vanlig
de siste årene ifølge informanter.

Orden: Rovdyr, Carnivora

Hundefamilien, Canidae
RDREV, Vulpes vulpes
Ganske vanlig over hele nedslagsfeltet. Tross en god
smågnagerbestand mente de fleste som jaktet rev at
bestanden var gått sterkt tilbake i de senere årene.
Skabb er påvist en gang med sikkerhet i området. I
Åseral betales det ut 200 kroner i skuddpremie for
felling av rev. Sportettheten av rev under sporing i
mars var størst i nærheten av bebyggelse. Smågnagere
ble ofte tatt av de revene som vi sporet under
feltarbeidet i 1985.

Bjornefamilien, Ursidae

BJØRN, Ursus arctos
Den siste bjørnen ble skutt i området på slutten av
1800 - tallet. Det finnes flere gamle "bjonnestiller"
som minner om at bjørnen engang var vanligere i
området. Det er ikke kjent noen nyere observasjoner
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fra omradet.

Mrfamilien, Mustelidae

RØYSKATT, Mustela erminea
Vanlig forekommende, antallet svinger i takt med
smågnagerbestanden. Mye sportegn funnet i 1985.

SNØMUS, Mustela nivalis
Ganske vanlig, antallet er avhengig av tilgangen pa
smågnagere som er hovednæringskilden

MINK, Mustela vison
Kom inn i området på 1950 - tallet, økte raskt i
antall. På åttitallet mener de fleste at bestanden i
området er meget liten. Oen sterke forsurningen med
derav folgende fiskedood har fort til at
hovednæringskilden er borte. En mink ble sett
under feltarbeidet i juni 85 ved Handalselva.

MAR, Martes martes
Sportegn over hele området. Måren farter mye under
jakten og det er vanskelig å si noe om bestanden. To
steder ble det funnet spor av at den hadde fanget
bytte. I et tilfelle var det en orrhane og i det andre
et ekorn.

GREVLING, Meles meles
Vanlig i nedslagsfeltet. Finnes mest i nærheten av
bebyggelse. Et hi ble imidlertid funnet inne på heia
ved Romebergan.

OTER, Lutra lutra
Finnes ikke lenger innen nedslagsfeltet. Oen sure
nedbøren har ødelagt næringsgrunnlaget. På 1930 40
tallet var det jevnlig oterspor å finne vinterstid
langs Kosåna.

Kattefamilien, Felidae

GAUPE, Lynx lynx
Streifdyr forkommer år om annet. Siste kjente
observasjon var ei gaupe som sprang over riksveien øst
for Bjørnevatn ved juletider i 1981. Etter 1983 er det
en godkjent gaupemelding i fra Evje og Hornnes ( Landa
1986), denne er imidlertid gjort utenfor
nedslagsfeltet.

Orden: Partåede klovdyr, Artiodacytyla
Hjortefamilien, Cervidae

HJORT, Cervus elaphus
Streifdyr blir sett over det meste av nedslagsfeltet.
Arten har siden midten av 60-tallet blitt sett stadig
oftere i området. En hind ble sett ved Kalland under
feltarbeidet i begynnelsen av mai 1981. Ved Urdal
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hadde flere
de bratte
informanter
fast stamme.

personer hørt en kronhjort som brølte. I
liene ned mot Mandalselva mente flere
at hjorten var i ferd med  å  etablere en

ELG, Alces alces
Vanlig. Bestanden har de siste 10 - 20 årene tatt seg
sterkt opp i nedslagsfeltet. Dette er en utvikling en
har hatt over det meste av Skandinavia. Elgbestanden
er størst i de nedre delene av vassdraget. Her er det
også elgen har sitt beste vinterbeite. Under sporingen
i mars 1985 var snødybden etter siste snøfall ca. 90
cm. Elgene gikk da ut av de høyereliggende delene av
området og ned mot Myglevatn - Tveitevatn. En del elg
gikk også ut av området. Vinterbestanden var under
denne sporingen på omlag 30 dyr. Flere trekker inn i
området når snødybden avtar. Sommerstid holder de seg
mest i oppe i heiene og ikke så mye nede langs
hovedvassdraget.

RADYR, Caprolus capreolus
Finnes sommerstid over hele nedslagsfeltet. Bestanden
har ifølge de fleste informantene gått tilbake i de
senere årene. Når vinteren kommer trekker nesten alle
rådyrene ut av nedslagsfeltet. I mars 1985 ble et
decapitert (hodelost) rådyr funnet ved en tømmervei
som går ned til Stedjan. Dyret var sterkt avmagret.
Rodrev hadde vert og spist p5 r&dyret. Eneste
vinterområdet finner en nede ved Stedjan - Urdal her
holdt det seg 8 - 10 rdyr vinteren 84/85.

Klasse: Fugler, Aves
Orden: Lommer, Gaviformes

Lomfamilien,Gaviidae

STORLOM, Gavia arctica
Hekket jevnlig i Gunnarsvatn og Kosvatn tidligere. Ved
Gunnarsvatn ble den etter at den ikke lengre hekket
årlig sett på vårtrekk. I 1984 Og 1985 hekket den
igjen i dette området. Reiret lå vest for Gunnarsvatn.
Under næringssøk dro paret i retning av Otra.

Orden: Storkefugler, Ciconiiformes
Hegrefamilien, Ardeidae

GRAHEGRE, Ardea cinerea
Et eks. ble sett ved Matkroni i Juli 1985. Dette var
en ungfugl som kom inn i området etter at den var
blitt flyvedyktig.

Orden: Andefugler, Anseriformes
Andefamilien, Anatidae

KANADAGAS, Branta canadensis
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I Agderfylkene ble de første canadagjessene satt ut i
1976, bla. i Evje og Hornnes ( Hoel 1986). I 1981 var
det bare helt tilfeldige observasjoner som ble gjort i
Kosanavassdraget. Arten har sl&tt til meget godt pa
Sørlandet, ca. 300 fugl er utsatt og i 1985 talte
bestanden ca. 4000 eks. Ungekull har blitt flyttet til
Kosånavassdraget. I 1985 hekket minimum 5 par.

KRIKKAND, Anas crecca
Vanlig hekkende andeart i hele nedslagsfeltet.
bade ved storre vann og mindre tjern.
hovedvassdraget ble det konstatert 22 hekkende
1981 Og 26 par i 1985.

Finnes
Langs

par i

STOKKAND, Anas plathyrynchos
Den vanligste andearten i nedslagsfeltet. Bestanden
langs hovedvassdraget ble i 1981 Og 1985 taksert til i
overkant av 30 par.

TOPPAND, Aythya fuligula
Passerer på trekk i meget små antall. To hanner og en
hunn ble ble sett i det lille tjernet på myra vest for
Gunnarsvatn i slutten av mai 1981. To hanner ble sett
16 mai i Eksvatn i 1985.

SVARTAND, Melanitta nigra
Jevnlig trekkgjest i små antall ved Gunnarsvatn. 5
hanner ble sett flyvende ved Gunnarsvatn 15 mai. I
1981 holdt det seg 2 par i Krokevatn i overgangen mai
- juni.

SJ0O0RRE, Melanitta fusca
To hanner ble sett ved Eksåvatn i slutten av juni
1986.

KVINAND, Bucephala clangula
Hekker jevnt spredt ut over hele vassdraget. Ble
registrert med 11 par i 1981 Og 9 par i 1985. På
vårtrekket forekommer den i større antall enn noen
andre andearter. I Myglevatn ble det i begynnelsen av
mai 1985 registrert 60 eks.

Orden: Haukefugler, Accipitriformes
Haukefamilien, Accipitridae

HØNSEHAUK, Accipiter gentilis
Sett et tall ganger under feltarbeidet bade i 1981
og 1985. Et reir ble funnet i gammel furuskog mellom
Myglevatn og Tveitevatn mai 1985.

SPURVEHAUK, Accipiter nisus
Sett enkelteksemplarer i alt 6 ganger under feltarbeid
i de to årene de er gjort feltundersøkelser. Hekking
er ikke konstatert med sikkerhet, men i 1981 var det
en spurvehauk som pga. adferden trolig hekket i
nordenden av Bjorndalsvatn.
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MUSVAK, Buteo buteo
Ses jevnlig under feltarbeid i området. I juni 1981
ble to eks. sett ved Flystveit. Oen ene hadde da et
ekorn i klørne. Trolig hekket det musvåk i dette
området i 1985. Et par og enkeltindivider ble sett
jevnlig ved Tveitevatn i 1985.

FJELLVAK, Buteo lagopus
Et eks ble sett på trekk
Gunnarsvatn. Skal ifolge
enkelte år i Hovvassheii.

i mai 1985
intervjupersoner

over
hekke

KONGERN, Aquila chrysaethos
Ses jevnlig i nedslagsfeltet, særlig vinterstid. Skal
tidligere ha hekket innenfor området. Ifølge
viltnemdene hekker det et par i Evje Hornnes og et

par i Åseral i ner tilknyttning til nedslagsfeltet. Et
eks. ble sett 30 april 1981 ved Gunnarsvatn ( 2- 3 år
gammel ungfugl). En informant hadde vinteren 1982/83
kommet over en kongeørn som spiste på en tiur ved
Ayvatn.

Orden: Falkefugler: Falconiformes
Falkefamilien, Falconidae

TARNFALK, Falco tinnuculus
Hekket ved Matkroni i 1985. Den ble også sett flere
ganger i dette området i 1981 uten at hekking da ble
konstatert.

DVERGFALK, Falco columbarius
Ble funnet hekkende i et gammelt kråkereir ved
Gunnarsvatn i 1981. Dette reiret var i 1985 benyttet
av et hornuglepar. Dvergfalk ble imidlertid sett en
rekke ganger i 1985 med adferd som tydet på hekking.

Orden: Hønsefugler, Galliformes
Skogshonsfamilien, Tetraonidae

LIRYPE, Lagapus lagapus
Et kull ble funnet nord for Sandvatn 2 juli 1985. Var
for 20 - 30 år siden en langt vanligere hekkeart innen
nedslagsfeltet ifølge eldre jegere. Vinterstid kommer
det inn en del liryper fra høyereliggende deler av de
nordlige kommunene. Vi registrerte rypespor en rekke
steder i nedslagsfeltet i mars. En flokk på 10 liryper
ble skremt opp ved Eptevatn i mars 1985.

ORRFUGL, Tetrao tetrix
Oen vanligste hønsefuglen i området. Finnes over hele
undersøkelsesområdet. Nedslagsfeltet ser ut til å by
på gode biotoper for denne arten. Arten prefererer
kantsoner mellom fastmark og myr (Kolstad et. al
1985). Kosånaområdet med sine mange strengmyrer har
mye av denne typen økotoner. En rekke leiker av
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varierende størrelse ble funnet jevnt fordelt utover
nedslagsfeltet. De siste årene har bestanden vært i
oppgang.

STORFUGL, Tetrao urogallus
Bestanden har gått litt opp igjen etter i en lang
periode å ha vært på et bunnnivå. Arten jaktes nesten
ikke på i nedslagsfeltet fordi at de fleste grunneiere
har innført privat fredning. Bestanden ser ut til å
være noe bedre i de nedre deler av vassdraget.
Tettheten av leiker er også noe større sør i
vassdraget. En fikk i 1985 registrert de fleste
leikene og talt antall tiur på disse.

Orden: Vade-, make- og alkefugler, Charadriiformes
Tjeldfamilien, Haematopodidae

Lofamilien, Charadriidae
HEIL, Pluvialis apricaria
Et eks. ble sett på trekk ved Bjorndalsvatn 28.% 1985.

VIPE, Vanellus vanellus
Hekker spredt og ganske
Vanligst ved dyrket mark,
større myrer.

Snipefamilien, Scolopacidae

3tallig langs vassdraget.
men finnes også ved enkelte

ENKELTBEKKASIN, Gallinago gallinago
Vanlig vadefugl ved myr innen nedslagsfeltet. Hanner i
spillflukt ble registrert en rekke steder. Tettheten
av enkeltbekkasiner var bade i 1981 og 1985 storst ved
Matkroni.

RUGDE, Scolopax rusticola

Rugdetrekk ble registrert en rekke steder i området
under feltarbeidet. Bestanden ser ut til å være god,
arten er imidlertid vanskelig å taksere da den
foretrekker fuktige skogsomrader som oppholdssted.
Forekomstene blir da svært spredt og vanskelig  å
registrere.

SM4SPOVE, Numenius phaeopus
I 1981 ble et par funnet hekkende ved Gunnarsvatn.
Dette er langt sør for den kjente utbredelsen i Norge
( Haftorn 1971). Er siden funnet ved Fiskelandsvatn
øverst i Lyngdalsvassdraget (Bjornstad og Jerstad
1982).

RDSTILK, Tringa totanus
Hekket med to par bade i 1981 Og 1985. Et par ved
Gunnarsvatn/ Grunnaloni og et par ved Sislevatn.
Hekkefunnene ligger nær østgrensen for artens
utbredelse på disse kanter av landet ( Haftorn 1971).
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GLUTTSNIPE, Tringa nebularia
Et eks. ble sett ved Gunnarsvatn
trolig pa trekk.

1. 5 1981. Den var

SKOGSNIPE, Tringa ochropus
To par hekket trolig i 1981. I 1985 var arten
vanligere og 5 par ble registrert. Dette er langt vest
i forhold til artens kjente utbredelse i Skandinavia.

GRØNNSTILK, Tringa glareola
Totalt ble 11 par registrert i 1981. I 1985 ble 9 par
registrert. Flest par ble funnet på strekningen
Grunnaloni Matkroni. Dette er blant de sørligste
funnene i landet ( Haftorn 1971), at den forekommer
såpass tallrikt er derfor interessant. Nyere
atlasundersøkelser ( Bengtsson 1983) viser imidlertid
at arten forekommer noe mer vanlig enn det som var
kjent tidligere.

STRANDSNIPE, Actitis hypoleucos
Den vanligste vadefuglen i området. Finnes overalt
langs vann, elver og bekker. Ankom området 5 mai i
1985.

SVØMMESNIPE, Phalaropus lobatus
Sett på vårtrekk av brødrene Breistøl ved Matkroni på
7O- tallet. Arten har en østlig trekkrute og ses
derfor meget sjelden på trekk i disse delene av
landet.

M5kefamilien, Laridae

FISKEMAKE, Larus canus
Hekker årlig ved Gunnarsvatn, er også funnet ved
Havvatn i 1981. Arten er en sparsomt forekommmende
hekkefugl i indre deler av Agderfylkene.

GRAM4KE, Larus argentatus
Ses som streiffugl i nedslagsfeltet.

SVARTBAK, Larus marinus
Sett ganske jevnlig ved større vann i vassdraget.
Hekking er ikke konstatert. Svartbak er påvist
hekkende like sørøst for undersøkelsesområdet (
Spikkeland 1977). I følge samme skal den ha gått noe
tilbake i antall som hekkefugl i indre deler av
Agderfylkene.

Orden: Duefugler, Columbiformes
Duefamilien, Columbidae

RINGDUE, Columba palumbus
Vanlig hekkefugl i barskogomrader i nedslagsfeltet.

Orden: Gjokfugler, Cuculiformes
Gj@okfamilien, Cuculidae
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GJ0K, Cuculus canorus
Forekommer vanlig i nedslagsfeltet. Sett når den har
forskt  &  parasittere reir av trepiplerke, buskskvett
og steinskvett.

Orden: Ugler, Strigiformes
Uglefamilien, Strigidae

HUBRO, Bubo bubo
Ingen nyere funn er kjent. På 50 - tallet og tidligere
var den ifølge flere informanter ikke uvanlig a se og
hore.

HAUKUGLE, Surnia ulula
Under den store invasjonen på sensommeren og høsten
1983 ble det sett haukugler over hele nedslagsfeltet.
Ved Apasland ble det bla. sett 5 stk. samtidig i
oktober.

KATTUGLE, Strix aluco
Ble sett ved Apsland 28.4 1985. Skal ha fast tilhold
i nærheten av gårdene i dette området.

HORNUGLE, Asio otus
Ble funnet hekkende ved Gunnarsvatn i 1976 ( Breistøl
pers. med.) og i samme området i 1985. Den hekket da i
et gammelt kråkereir som i 1981 ble benyttet av et
dvergfalkpar.

PERLEUGLE. Aegolius funnereus
Vanligste uglearten i omrdet. Er pavist hekkende i
fuglekasser ved Gunnarsvatn. tross god tilgang på
smågnagere var det ikke mange syngende perleugler som
ble registrert i 1985.

Orden: Seilere, Apodiformes
Seilerfamilien, Apodidae

TARNSEILER, Apus apus
Hekker pa bygninger  i  omrdet med muligheter til 3
krype under takstein. Småflokker som er ute på
neringssok kan patreffes over hele omrdet. Vanligst
er de over våtmarksområder hvor insektmengden er
stor.

Orden: Spettefugler, Piciformes
Spettefamilien, Picidae

VENDEHALS, Jynx torquilla
Ganske vanlig i hele området.
fra vassdraget hvor det er
løvtrær

Holder til i lier opp
rike forekomster av

GRØNNSPETT, Picus viridis
Et reir ble funnet ved Myglevatn 18.5 1985. Dette er
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en sjelden spetteart i området.

SVARTSPETT, Dryocopus martius
Bebodd reir ble funnet nord for Eksåvatn 17.5 1985.
Ellers i området finnes det en rekke reirhull etter
arten. Oen er også sett og hørt en del ganger under
feltarbeidet i omr&det.

FLAGGSPETT, Oendrocopos major
Den vanligste spettearten over hele området. Forekom
enda tallrikere i 1985 enn i 1981. Dette har trolig
sammenheng med at det både i 1984 og 1985 var meget
gode forekomster av furukongler i området.

DVERGSPETT, Dendrocopos minor
Ble funnet hekkende på to lokaliteter i 1985. Ved
Gunnarsvatn og ved Heietjorn. Denne spetten ble også
registrert i noe større antall i 1985 enn i 1981.

Orden: Spurvefugler, Passeriformes
Lerkefamilien, Alaudidae

SANGLERKE, Alauda arvensis
Ble flere ganger sett syngende ved Valebrokk, hekker
sannsynligvis i dette området. Ble også registrert ved
Flystveit i 1985.

Svalefamilien, Hirundinidae

SANDSVALE, Riparia riparia
Ses av og til i sm3 antall p
nedslagsfeltet. Hekkeplasser er ikke
undersokelsesomradet.

næringssøk innen
funnet innenfor

LÅVESVALE, Hirundo rustica
Vanlig hekkefugl ved bebyggelse i omradet. Steder hvor
særlig mange er sett jaktende på innsekter, er ved
Viland, ved Gunnarsvatn, i vestenden av Eksåvatn og
ved Tveitevatn.

TAKSVALE, Delichon urbica
Vanlig hekkefugl ved bebyggelse. Ikke så tallrik som
ljvesvale, men forekommer vanlig. De samme omr5dene
utpeker seg som furasjeringsområder for taksvala som
for lavesvala.

Erlefamilien, Motacillidae

TREPIPLERKE, Anthus trivialis
En av de aller vanligste fugleartene i nedslagsfeltet.
De mange og store forekomstene av lyngfuruskog som
særpreger området er gode leveområder for denne arten.

HEIPIPLERKE, Anthus pratensis
Forekommer ganske vanlig på trekk om våren. I
overgangen april/ mai ble flere hundre heipiplerker
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sett ved Viland i 1985. Hekker trolig i høyereliggende
deler av nedslagsfeltet.

GULERLE, Motacille flava
Her: Serle, Motacilla flava thunbergi
Kom inn som hekkefugl ved Gunnarsvatn i 198. Et par
holdt til ved Grunnaloni i 1985. Ellers er det sett
enkelteksemplarer på trekk både i 1981 og 1985.

LINERLE, Motacilla alba
Meget vanlig hekkefugl i nedslagsfeltet. Finnes ved
hytter og annen bebyggelse, og ved alle vassdrag.

Fossekallfamilien, Cinclidae

FOSSEKALL, Cinclus cinclus
I hovedvassdraget hekker den i de nedre delene hvor
det er noen større fall i Kosåna. Lenger opp finnes
den ved mindre sidevassdrag som drenerer ned til
hovedvassdraget. Fire hekkeplasser er påvist.

Gjerdesmettfamilien, Troglodytidae

GJERDESMETT, Troglodytes troglodytes
I 1985 var arten vanligere enn i 1981. Den ble
registrert en rekke steder i nedslagsfelet i 1981.
Dette er også en tendens som er registrert en rekke
andre steder.

Jernspurvfamilien, Prunellidae

JERNSPURV, Prunella modularis
Forekommer tallrikt over det
skelsesomr&det.

meste av under-

Trostefamilien, Turdidae

RØDSTRUPE, Erithacus rubecula
Svært vanlig hekkefugl i nedslagsfeltet i de fleste
skogstyper.

RØDSTJERT, Phoenicurus phoenicurus
Sjeldent forkommende i skogsterreng, 3 observasjoner i
1981 og 2 i 1985.

BUSKSKVETT, Saxicola rubetra
Forekommer svært vanlig i nedslagsfeltet. Den åpne
skogtypen og de mange overgangssonene til myr byr på
gode habitater for denne arten.

STEINSKVETT, Oenanthe oenanthe
Forekommer spredt og fåtallig
Vanligst 3 patreffe i de
nedbørfeltet.

i områder med blokkmark.
høyereliggende delene av

RINGTROST, Turdus torquatus
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Passerer på trekk i små antall om våren, er ikke
registrert med adferd som kan tyde p hekking.

SVARTTROST, Turdus merula
Sparsomt forekommende over hele nedslagsfeltet. Der
hvor skogen blir for åpen med manglende busksjikt
finnes den ikke.

GRATROST, Turdus pilaris
Hekker spredt over det meste av nedslagsfeltet. Ingen
kolonier ble funnet. Vanligst nær dyrket mark.

MALTROST, Turdus philomelos
Oen vanligste trosten i undersøkelsesområdet.
Tettheten var høyest sør i området hvor det er en
rikere utforming av barskogen.

RDVINGETROST, Turdus iliacus
Vanlig hekkefugl i skogsterreng over hele ned-
slagsfeltet.

DUETROST, Turdus viscivorus
Forekommer ganske vanlig i furuskog i området. Blir av
Spikkeland (1982) betegnet som meget sparsomt
forekommende i lavereliggende strøk av Aust- Agder. I
følge Haftorn (1971) følger duetrostens utbredelse
Østlandets barskoger. Kosånavassdraget inneholder mye
tørre koller og åser med furuskog. Det er i denne
naturtypen duetrosten forekommer tallrikest i Norge.

Sangerfamilien, Sylviidae

TORNSANGER, Sylvia communis
Vanlig forekommende sanger
buskvegetasjon.

HAGESANGER, Sylvia borin
Vanlig hekkefugl i omrider
lovtrevegetasjon.

i apne omrider med

med tett og rik

MUNK, Sylvia atricapilla
Hekker i områder med rik forekomst av
lvtrevegetasjon, ganske vanlig i området.

BKSANGER, Phylloscopus sibilatrix
Registrert kun en gang, en syngende hann i et skar med
rik utforming av løvskog ved riksveien øst for
Bjørnevatn, 3.6 1981.

GRANSANGER, Phylloscopus collybita
Sjelden, bare registrert et fåtall ganger
feltarbeidet.

under

LVSANGER, Phylloscopus trochilus
Meget vanlig hekkefugl over hele undersøkelsesområdet.
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FUGLEKONGE, Regulus regulus
Registrert i barskog over det meste av området,
små antall.

men i

Fluesnapperfamilien, Muscicapidae

GRAFLUESNAPPER, Muscicapa striata
Tallrik hekkefugl i nedslagsfeltet. Ble registrert noe
hyppigere i 1981 enn i 1985.

SVARTHVITFLUESNAPPER, Ficedula hypoleuca
Vanlig hekkefugl som påtreffes i hele undersøkelses-
området.

Stjertmeisfamilien, Aegithalidae

ST JERTMEIS, Aegithalos caudatus
Ble registrert fåtallig i 1981. I 1985 ble den funnet
på flere lokaliteter. Flere konkrete reirfunn ble
gjort.

Meisefamilien, Paridae

LØVMEIS, Parus palustris
Registrert et fåtall ganger under feltarbeidet. Ser ut
til å hekke ved Valebrokk.

GRANMEIS, Parus montanus
Meget vanlig forekommende hekkefugl
skogsterreng.

knyttet til

TOPPMEIS, Parus cristatus
Tre hekkefunn er gjort i nedslagsfeltet, arten er
knyttet til barskogen i undersøkelsesområdet.

SVARTMEIS, Parus ater
Registrert ca. 10 ganger under feltarbeidet. Hekkefunn
ved Gunnarsvatn i mai 1985.

BL4MEIS, Parus caeruleus
Finnes spredt som hekkefugl i omradet. Er vanligst 3
finne i nærheten av bebyggelse.

KJTTMEIS, Parus major
Vanlig hekkefugl i nedslagsfeltet.
antall i nærheten av bebyggelse.

Spettmeisfamilien, Sittidae

Finnes i størst

SPETTMEIS, Sitta europaea
Hekkefugl som finnes
Forekomsten av arten ser
rikere forekomster av
gunstige steder.

spredt i nedslagsfeltet.
ut til å være nær knyttet til
osp og eik pa lokalklimatisk

Trekryperfamilien, Certhiidae
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TREKRYPER, Certhia familiaris
Finnes spredt men relativt fåtallig i skog i ned-
slagsfeltet.

Varslerfamilien, Laniidae

TORNSKATE, Lanius collurio
Ser ut til å forekomme ganske vanlig i åpne områder
med en del buskvegetasjon. Hekking ble konstatert
flere steder. Dette er helt i kanten av artens kjente
utbredelse i Norge ( Haftorn 1971). Arten har i de
senere årene øket sin utbredelse på Øst- og Sørlandet.

VARSLER, Lanius excubitor
I 1985 holdt et par seg ved Gunnarsvatn. Adferd tydet
på at fuglene hekket. Til tross for intensiv leting
ble reir ikke konstatert. Dette funnet er gjort langt
sør for artens kjente utbredelse i Norge ( Haftorn
1971). Men det er i senere tid gjort flere funn
utenfor dette området, bla. ved Gyvatn 24.6 1982 (
Spikkeland 1982). Dette funnet ligger bare ca. 5km NØ
for undersokelsesomradet.

Krakefamilien, Corvidae

NØTTESKRIKE, Garrulus glandarius
Ses jevnlig tidlig på vinteren. Når hekketida setter
inn lever den svært skjult og er vanskelig å
registrere. Er ikke med sikkerhet konstatert hekkende.

SKJERE, Pica pica
Vanlig hekkefugl som finnes knyttet til steder med
fast bebyggelse.

KRÅKE, Corvus corone
Hekker spredt og fatallig over hele nedslagsfeltet.

RAVN, Corvus cor ax
Hekkefunn ved Maurelii 15.3
jevnlig over hele området når
næringsplasser.

Sterfamilien, Sturnidae

SlÆR, Sturnus vulgaris
Vanlig hekkefugl ved bebyggelse og i gamle ospelunder
hvor det er tilgang på brukte spettehull.

Spurvefamilien, Passeridae

GRÅSPURV, Passer domesticus
Finnes som hekkefugl ved
nedslagsfeltet.

Finkefamilien, Fringillidae

1985. Blir ellers sett
de flyr til 0g fra

flere gardsbruk i
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BOKFINK, Fringilla coelebs
Meget vanlig hekkefugl knyttet til skog over hele
nedbørfeltet.

BJØRKEFINK, Fringilla montifrigilla
Hekker i skogsterreng over hele nedbørfeltet.
Forekommer noe tallrikere i de høyereliggende skog-
omradene.

GRØNNFINK, Carduelis chloris
Hekker trolig helt sør ved Roland. Ble sett i dette
omr&det bade i 1981 0g 1985.

GRNNSISIK, Carduelis spinus
meget vanlig forekommende hekkefugl i barskog over
hele området.

BEGIRISK, Carduelis flavirostris
Småflokker ble i mai sett på trekk gjennom
nedslagsfeltet i begge undersøkelsesårene.

GRASISIK, Carduelis flammeus
Hekker fåtallig i bjørkeskog innen nedslagsfeltet.
Dette er blandt de sørligste hekkeområdene som er
kjent for denne arten i landet ( Haftorn 1971 ).

GRANKORSNEBB, Loxia curvirostra
To sikre observasjoner ble gjort i slutten av april
1985.

FURUKORSNEBB, Loxia pytyopsittacus
Hekket vanlig i området i 1985. Forekom svært tallrik
under feltarbeidet. Både i 1984 og 1985 var det god
fr@osetning ("kongle&r") pa furu i omradet.

KONGLEBIT, Pinicola
Ble registrert 12.3
sjelden art i dette
invasjonsartet på
kjenner imidlertid
vinteren 1984/85.

enucleator
1985 ved Øyvasskollen. Dette er en
området. Arten opptrer av og til
Sørlandet ( Haftorn 1971), jeg

ikke til at det var noen invasjon

DOMPAP, Pyrrhula pyrrhula
Reirfunn ble gjort i et granplantefelt ved Valebrokk
4.5 1985. Ellers ble den registrert sparsomt over hele
nedslagsfeltet.

Buskspurvfamilien, Emberizidae

LAPPSPURV, Calcarius calcarius
Enkelteksemplarer ble registrert trekkende gjennom
omrdet i siste del av mai i bade 1981 0g 1985.

GULSPURV, Emberiza citrinella
Forekommer over hele nedslagsfeltet. Finnes særlig
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knyttet til områder med dyrket mark og utmarksbeiter.

SIVSPURV, Emberiza schoeniculus
Vanlig hekkefugl over hele nedslagsfeltet. Finnes både
pa torre lyngheier og ved vatmarksomrider.

Klasse padder, Amfibia
Orden: Halepadder, Caudata
Underorden: Salamandere

Salamanderfamilien, Salamandridae

LITEN SALAMANDER, Triturus vulgaris
Ble pavist i ei dystrof tjenn pa myra vest for
Gunnarsvatn i 1981. Området ble besøkt en rekke ganger
i 1985, men liten salamander ble da ikke funnet.

Orden: Haleløse padder, Salientia
Underorden: Padder, Procoela

Paddefamilien. Bufonidae

PADDE, Bufo bufo
Flere observasjoner ble gjort i 1985. Ble funnet i
forplantningstiden i Tveitevatn, Myglevatn og
Gunnarsvatn. Vanlig over det meste av området.

Underorden: Frosker, Diplasiocoela
Froskefamilien, Ranaidae

FROSK Rana temporaria
Sett ved Kosvatn, Eksavatn og Bjorndalsvatn.

Klasse krypdyr: Reptilia
Orden:Skjellberene ogler, Squamata
Underorden: gler,Sauaria

Stålormfamilien, Anguidae

STALORM; Anguis fragilis
Ganske vanlig i nedslagsfeltet. Ble funnet en rekke
ganger under feltarbeidet både i 1981 og 1985.

Firfislefamilien, Lacertidae

FIRFISLE, Lacerta viviparia
Vanlig over hele nedslagsfeltet. Et eks. var aktivt
allerede 14 mars. Denne ble sett klatrende på
teltduken i solvarmen midt på dagen.

Underorden: Slanger, Serpentes
Snokefamilien, Colubridae

BUEORM, Natrix natrix
Et eks ble funnet påkjørt ved en rasteplass ved
Bjørndalsvatn i juni 1981. Ble ikke registrert under
feltarbeidet i 1985. Skal finnes enkelte steder i
nedslagsfeltet i følge informanter.
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Hoggormfamilien, Viperidae

HOGGORM Vipera berus
Vanlig over hele nedslagsfeltet. God tilgang på
smågnagere i 1985 gjorde at bestanden trolig tok seg
noe opp.
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7.3. REPRESENTASJON AV AV SJELDNE G/ ELLER TRUETE ARTER.

I Norge regnes idag 9 viltarter ( 3 pattedyr og 6 fugler) som
direkte truet, 31 viltarter som sårbare, 25 viltarter som
sjeldne og 10 viltarter har en usikker status ( Statens
naturvernråd 1984).

Ingen av amfibiene eller krypdyrene som er registrert i Kosånas
nedslagsfelt regnes til noen av disse gruppene. Regnet til
arter som er sårbare, finner en av fugler storlom, hønsehauk,
kongeørn, hubro og svartspett. Av disse hekker storlom ( 1par),
hønsehauk og svartspett. Svartspetten ser ut til å forekomme
ganske vanlig. Hubro er ikke registrert i nyere tid innen
nedslagsfeltet. Kongeørn har i dag ingen kjente hekkeplasser
innen nedslagsfeltet, men bruker det jevnlig som jaktområde. Av
pattedyr er bjørn, oter og gaupe registrert. Oter og bjørn er
ikke observert i nyere tid innen nedslagsfeltet. Gaupe
forekommer som streifdyr av og til.

Ingen fugler eller pattedyr tilhørende gruppen sjeldne arter er
registrert i undersøkelsesområdet. Av arter med usikker status
er sjøorre og svartand sett på trekk. Svartand er også sett
under omstendigheter hvor hekking ikke kan utelukkes.
Flaggermus regnes også kollektivt til gruppen med usikker
status i Norge. Av truete arter som jevnlig registreres innen
nedslagsfeltet fordeler disse seg som vist i tabell 3.

Tabell 3. Representasjon av truete arter i Kosånas nedslagsfelt
(arter som har forsvunnet fra området er ikke med).

Gruppe

Direkte truet

S&rbare

Sjeldne arter

Usikker status

Art Status

ingen

Storlom
Hønsehauk
Kongeørn
Svartspett
Gaupe

Hekker ( 1 par)
Hekker
Streif/ neringss@ok
Hekker
Streif/ naringssok

ingen

Svartand
Sj@orre
Flaggermus sp.

Trekk/ mulig hekking
Trekk
Fast tilhold

En gjør oppmerksom på at dette er en liste
for hele landet under ett. Når en går inn
og den naturgeografiske regionen vil flere
sjeldne og / eller truet i en slik
forekomster er nærmere behandlet i
dyregeografi.

som er utarbeidet
og ser på landsdelen
arter betegnes som
målestokk. Spesielle
neste avsnitt om
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7.4. DYREGEDGRAFISK INTERESSANTE VILTARTER.

En rekke viltarter som er påvist i Kosånas nedslagsfelt er
funnet utenfor sin hittil kjente utbredelse i landet. For
pattedyr har jeg tatt utgangspunkt i Norges Dyr (Frislid & Semb
Johansson 1982), for fugl i Norges fugler ( Haftorn 1971), for
vadefugler i en publikasjon om vadefuglenes hekkestatus i Norge
med Svalbard ( K&las & Byrkjedal 1981) Og for krypdyr og
amfibier i publikasjoner av Dolmen (1978 og 1983).

PAT TEDYR

Av pattedyr er ingen funnet utenfor sin kjente utbredelse i
landet. Et unntak danner hjort, og muligens gråsidemus som er
pavist en gang. Utbredelsen til spissmus, flaggermus og
smågnagere er ikke fullstendig kjent i landet. Gråsidemusa er
knyttet til fjellregionen og av flere er utbredelsen grovt
avgrenset lengre nord enn undersøkelsesområdet ( bla. Brink
1965). Hjorten er en art som har sin hovedutbredelse på
Vestlandet. I senere år har den spredt seg til Østlandet og
Sørlandet. I Kosanas nedslagsfelt ses den hyppigere og
hyppigere. Ved Urdal har flere hjorter holdt til over lengre
tid.

FUGLER

Av fugler er det gjort en rekke funn som dyregeografisk er
interessante. At så mange arter er funnet utenfor sin hittil
kjente utbredelse betyr trolig ikke at omrdet byr p@ helt
spesielle forhold for disse artene. Vår kunnskap om
fugleartenes utbredelse er mangelfull. Dette viser bla. alle de
nye funn som er gjort i forbindelse med Norsk Ornitologisk
Forenings atlasprosjekt. Dette prosjektet går ut på å
registrere hvilke arter som hekker innen 10 X 10 km ruter over
hele landet. En rekke nye funn er gjort under dette arbeidet,
resultatene er ennå ikke publisert samlet. Når disse foreligger
vil en langt bedre kunne vurdere betydningen av forskjellige
hekkefunn. Undersøkelser gjort i tilgrensende strøk (Wabakken
1979 , Rostad 1981 Og Bjornstad & Jerstad 1982 ), viser ogsa at
en rekke arter forekommer vanligere i regionen enn det som
hittil har vært kjent i litteraturen.

Undersøkelsesområdet ligger også i grenseområdene for en del
hovednaturtyper som forskjellige fuglearter er knyttet til i
sin utbredelse. Nedslagsfeltet ligger i en forfjellsregion til
Langfjella, og en del arter med sin hovedutbredelse knyttet til
Sr - Norges fjellområder vil gå ned i feltet. Arter som følger
Skandinavias barskogområder vil her finne noen av de vestligste
områdene med naturlige granforekomster. Samtidig ligger området
så nær kysten at arter som holder til ved Oslofjorden og ned
langs Sorlandskysten vil ga opp i omradet. Dette gjor at en
rekke arter vil være i grenseområdet for deres utbredelse i
Norge. En kan derfor også forvente å finne ganske store
fluktuasjoner i bestanden av disse artene. Endringer i en arts
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hekkepopulasjon merkes vanligvis først i yttergrensene av dens
utbredelse.

Oe dyregeografisk interessante artene kan deles inn i tre
hovedgrupper:

1. Nordvestlige arter med sin hovedutbredelse knyttet til
alpine strøk og høyereliggende barskoger, med sørøstlig
grense for sitt hekkeområde i eller ner undesookelsesomradet.

SVARTAND
DVERGFALK
LIRYPE

GRNNST ILK
SM4SPOVE
VARSLER

2. Østlige/ kontinentale
grense for hekkeområdet

KVINAND
MUSVAK
SKOGSNIPE

3. Lavlandsarter s om på
utbredelsesgrense for
undersøkelsesområdet.

arter med sin vestlige utbredelses-
i eller nær undersøkelsesområdet.

PERLEUGLE
SVARTSPETT
DUETROST

Sørlandet har
hekkeområdet

sin nordlige/
i eller

øvre
nær

SVARTBAK
HORNUGLE
SPETTMEIS

TORNSKATE
BUKSANGER

AMFIBIER OG KRYPDYR

Dette er de to klassene av vilt hvor utbredelsen er minst
kjent i Norge. Dolmen ( 1978 og 1983) har samlet inn en del
materiale om disse artenes forekomst. Ut fra dette materialet
er en rekke arter funnet utenfor sin tidligere kjente
utbredelse. Dette skyldes trolig mangel pa undersokelser i
denne regionen, og ikke spesielle forhold i Kosånaområdet. De
fleste av disse artene finnes trolig ganske vanlig over det
meste av regionen. Under er alle krypdyr og amfibier som er
påvist utenfor sitt tidligere kjente utbredelsesområde listet
opp.

AMFIBIER:

LITEN SALAMANDER
FROSK
PADDE

KRYPDYR:

FIRFISLE
STAL ORM
BUEORM



47

7.5.  VILTOMRADEKART. ARTENES AREALUTNYTTELSE.

Viltets krav til arealer (biotoper) varierer fra art til art,
og for hver enkelt art varierende etter årstider, og stadiet i
det enkelte eksemplarets livssyklus. Viltområdekartet er en
framstilling av opplysninger om hvilke arter og i hvilke antall
disse forekommer, og hvor de oppholder seg innen området til
forskjellige rstider. Viltnemdene i alle landets kommuner
samlet inn opplysninger om de vanligste viltartenes
arealutnyttelse i 1972 / 1973. Kvaliteten av disse kartene var
svært variabel. Innsatsen som ble lagt ned for 5 skaffe
opplysninger var varierende og viltområdene ble ikke ført over
kommunegrensene. Direktoratet for Naturforvaltning har for
tiden under utarbeiding nye viltomradekart for hele landet.
Disse blir utarbeidet ved miljøvernavdelingen i hvert enkelt
fylke. Opplysningene samles inn av fagpersonell og
opplysningene blir behandlet ved hjelp av EDB. Disse kartene
utarbeides på grunnlag av følgende tre innsamlingsmetoder:

1. Intervjuer av lokalkjente personer

2. Litteraturstudier

3. Feltbefaringer.

Økonomi og tidspress har ført til at det er de to første
metodene som blir benyttet mest. For Kosånas vedkommende har en
benyttet samme metoden, men her har en kunnet gjøre langt mer
omfattende feltundersøkelser. Opplysninger fra de gamle
viltområdekartene og informanter har blitt sjekket i felt. I
tillegg har feltarbeidet gitt en rekke tilleggsopplysninger.

Det er vanlig at en ved framstilling av viltområdekart lager to
forskjellige kart; et "hemmelig" kart og et offentlig. Dette
blir gjort for at opplysninger om hekkeplasser for rovfugl,
leikplasser for skogsfugl al. ikke skal kunne misbrukes. Ofte
blir opplysninger om viltområder av denne typen gitt av
informanter under løfte om at de ikke skal spres offentlig. Det
er ogs5 for Kosana laget to viltomr&dekart. P$ det som trykkes
i denne rapporten er alle leikplasser for orrfugl og storfugl
utelatt, bebodde beverhytter er heller ikke tatt med. De
hemmelige viltkartene finnes hos Vassdragsforsk ved
Universitetet i Oslo, Direktoratet for Naturforvaltning i
Trondheim, miljovernavdelingene i Agderfylkene og hos
oppdragsgiveren.

Ved uttegning av viltområdekart for Kosånas nedslagsfelt har
en konsentret seg om å kartfeste følgende arter og funksjoner:
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Elg:

Hjort:

R&dyr:

Hare:

Viktige vinterbeiter og trekkveier.

Områder med mulig fast bestand.

Viktige vinterbeiter og trekkveier.

Viktige vinterbeiter og områder hvor det
er hare i år med meget liten bestand.

Bever:

Lirype:

Skogsfugler:

Bebodde hytter.

Viktige vinterbeiter.

Viktige hel&rs-
Leikplasser.

og vinterområder.

Lom: Hekke- og furasj eringsområder.

Ender og vadere: Hekkeplasser og rasteplasser under trekket.

Fossekall: Hekke- og furasjeringsområder.

Rovfugl og ugler: Hekkeområder ( også varsler og ravn)

Det ikke offentlige viltområdekartet er laget i målestokk
50 000. For de viktigste viltområdene er det foruten art og
områdefunksjon angitt et nummer. Dette nummeret refererer til
en liste som nærmere beskriver hvert enkelt område. En har på
samme måte laget en nærmere beskrivelse til det kartet som er
vist i figur 6 i denne rapporten. På siden etter kartet følger
en nærmere beskrivelse av de enkelte viltområdene på det
offentlig kartet.
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7.5.1. FORKLARING TIL DET OFFENTLIGE VILOMRDEKARTET

Områdenummerne ( 1 - 18 ) refererer seg til det nummer som er
satt ved det enkelte viltområdet. Bare de viktigste områdene er
nærmere beskrevet, ellers vises til tegnforklaringen på kartet.

Viktig vinteroppholdssted for radyr. 8 - 10 radyr holdt seg
i dette området vinteren 8/85. Snodybden er mindre her enn
ellers i nedslagsfeltet. Lokalklimaet er gunstigere og de
bratte skogkledte liene gjør at det er lettere 5 komme til
nering i busk- og feltsjiktet for radyrene. Radyr som resten
av året holder til i de nedre deler av vassdraget trekker ut
her vinterstid. Resten av nedslagsfeltet er vanligvis tomt
for r&dyr pa det hardeste av vinteren ifolge informanter.
Dette stemmer også med erfaringer fra feltarbeidet i 1985.
Elgen trekker også ned i dette området når snødybden nærmer
seg 3/ meter høyere oppe i vassdraget. Elgen hadde beitet
hardt pa furu, selje og einer i dette omrdet. Tilveksten
var over større områder holdt nede ved beiting. Hjort har i
de senere årene jevnlig blitt sett i området. Brunstbrøl fra
kronhjort i parringstida ble hort hosten 1984. Flere
intervjupersoner mente at hjorten var iferd med å etablere
seg i en fast stamme i dette området.

2 Vinterbeite for elg. Mye beitet på vier langs vassdraget.
Vinteren 84/85 ble det drevet hogst i dette området. Opptil
10 elger utnyttet greinverk fra felte trær i dette området.

3 Eneste trekklokalitet av betydning for
nedslagsfeltet. Observert opptil 60 kvinender,
og 20 krikkender våren 1985.

ender innen
15 stokkender

Noe vadefugl finnes i dette området. Det er nevnt i
verneplanen for våtmark i Aust - Agder. Det ble registret
rugde, enkeltbekkasin, grønnstilk og strandsnipe under
feltarbeidet. Området er imidlertid ikke grundig undersøkt.

5 Viktig elgtrekk som kan bli odelagt ved planlagt kanal-
isering i forbindelse med utbyggingsplanene.

6 Vinterbeite for elg. Ca. 10 elger hadde holdt seg i dette
området fram til februar 1985. Viktigste beiteplante i
området er einer, som her finnes i meget gode bestander.

7 Godt orrfuglterreng hele året.
leiker.

Omradet inneholder flere

8 Godt storfuglterreng. Området har mye storvokst gammelskog
som denne arten prefererer. Det finnes leiker innen området.
I 1985 ble det imidlertid startet en del hogst i området som
vil forringe biotopen for storfugl.

9 Vinterbeite for elg. Ei ku, en okse og en kalv holdt seg i
dette området fram til mars 1985. Da trakk de ut og sørover
pga. det store snøfallet som kom i denne perioden. Mye
beitespor på furu, osp, rogn og einer i dette området.
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Lokalkjente kunne også fortelle at dette er et vinterområde
som jevnlig nyttes av elg. Vanligvis skal det holde seg 5
- 6 elger i dette området om vinteren.

10 Godt storfuglterreng på begge sider av riksveien. En del
gammel barskog finnes ennå selv om det også er en del
flatehugster og nyere plantefelt. Det finnes en god leik i
dette området.

11 Våtmarksområde som er mer næringsrikt enn andre våtmarker i
nedslagsfeltet pga. gjdslingseffekter fra tilgrensende
jordbruk. Mest brukt av krikkender og stokkender. Et par
canadagås hekket i 1985. En del hanner av gressender trekker
til dette området når hunnen har begynt å ruge i andre deler
av undersøkelsesområdet. Noen vadefugler er også registrert.
Gjodslingen fra nybrottet like ved har fort til at det
finnes en ganske frodig vannvegetasjen i dette området. Elg
benyttet dette i noen grad til sommerbeite i 1985.

12 Det viktigste våtmarksområdet i nedslagsfeltet med hekking
av bla. 1 par storlom, par krikkand, 3 par stokkand, 3 par
kvinand, 2 par canadagås, 1 par småspove ( i 1981), 2 par
grønnstilk, 2 par skogsnipe, 3 par vipe ( i 1981) og flere
par enkeltbekkasin. Lokaliteten brukes også noe av ender og
storlom på vårtrekk. Eneste kjente lokalitet i
nedslagsfeltet for liten vannsalamander. Orrfuglleik med 7
spillende orrhaner i 1985. Lite utnyttet som beiteområde for
hjortedyr.

13 Elgomrde som serlig utnyttes p& sommer og host. Elgen
holder seg i disse årstiden mye oppe i de høyereliggende
heiområdene på begge sider av hovedvassdraget.

14% Vtmarkslokalietet med minimum 3
stokkender, 2 par kvinender og
Vadefugler forekommer med 1 par
enkeltbekkasin.

par krikkender, 2 par
et par canadagjess.
grønnstilk og 2 par

15 Område med mye vinterbeiting av hare. Her fant vi størst
sportetthet av hare i nedslagsfeltet på ettervinteren 1985.

16 Godt beite og oppholdsområde for orrfugl hele året.
Hogstflater som ble avvirket for 10 - 15 år siden gir både
godt vinterbeite og godt skjul.

17 Godt vinterområde for lirype. 10 - 15 liryper holdt
dette området i mars 1985.

seg i

18 Vinterbeite for elg. Mye beitespor pa furu, osp og einer. Ei
ku med to kalver holdt seg i dette området på senvinteren
1985. Ifølge lokalkjente var det vinteren 1982 - 83 ca 10
elger som som holdt seg i dette omr&det. Antall dyr som star
så høyt i nedslagsfeltet vil avhenge av snøforholdene.
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7. 6. KVANTITAT IVE DATA

7.6.1. HJORTEDYR

En valgte å registrere antall hjortedyr i vintersesongen. Dette
fordi det er en viktig tid for dyrene, og områdets bæreevne
ofte bestemmes ut fra vinterbeitene. For hjortedyr er det
derfor viktig registrere antall dyr som nytter vinterbeiter
innen et område. Vinterbeiter og deres beskaffenhet har mye
si for elgstammens størrelse og reproduksjon. I dette området
vil elg og rådyr ( de eneste hjortedyrene som har fast tilhold
i området) trekke ut i vekslende antall etter snømengder og
beiteforhold. Vinterstid er det lett å se spor og dyrene er
langt lettere 5 £5 oye pa enn om sommeren.

RADYR, VINTER.

Rådyr trekker vinterstid ned mot Setesdalen i øst og Mandalen i
vest. Bare helt nederst i vassdraget blir det noen dyr igjen.
Det er ifølge informanter vanlig at dyrene trekker ut allerede
ved forste snofall . R&dyr har storre problemer enn elgen med
vinterbeite fordi det utnytter mat i feltskiktet langt mer enn
elgen. I 1985 stod rådyrene i mars helt ned mot Mandalselva.
Det var da 8 - 10 rådyr i dette området. Området strekker seg
utenfor nedslagsfeltet og er trolig mer eller mindre
sammenhengende over lange strekninger i de bratte liene langs
Mandalselva. En har ikke data om kjonn og alder p radyrene. Et
rådyr ble funnet dødt ved en traktorvei like ved Stedjan i mars
1985. Dyret var sterkt utmagret og var trolig selvdødt. Rev
hadde siden vært og spist på kadaveret.

RADYR, SOMMER

Utpå våren trekker rådyrene inn i nedslagsfeltet igjen. I
begynnelsen av mai 1985 var det rådyrspor over det meste av
nedslagsfeltet. Det var da en del snø i bakliene, men mye bart
i soleksponerte partier. Sommerbestanden i nedslagsfeltet er
mangedoblet i forhold til vinterbestanden, men vi har ikke tall
som viser hvor stor bestanden er. Sportegn sommerstid tydet på
at rådyrene holdt seg mest i nærheten av dyrket mark. Spor ble
imidlertid funnet over hele feltet. Rådyrjakten utnyttes lite i
omradet.

ELG, VINTER

Elgen trekker også ut av området vinterstid i større eller
mindre grad. Her skjer vandringen mer gradvis etter som
sn@odybden poker. Hjeljord (1980) angir at kalven far problemer
når snødybden går over 0 cm og voksne dyr når den går over 70
cm. I slutten av februar kom det et stort snøfall på Sørlandet.
I begynnelsen av mars var snødybden 90 - 110 cm over det meste
av feltet (egne målinger). Etter snøfallet hadde elgene i
området stått rolig i et par dager før de hadde gitt seg ut på
vandring for å komme ned i snøfattigere områder. I denne



53

perioden var det godt skiføre og hele nedslagsfeltet ble
taksert. Vi kom da over alle områder hvor det hadde stått elg.
Ved folge sporene kunne vi i områder med beiting se hvor
mange dyr som hadde gatt i samme sporloypa. Vi var ogsa heldige
og fikk sett de fleste av dyrene. Tab. 4 viser sammensetningen
av elgvinterstammen  i  mars 1985 i  nedslagsfeltet. Totalt ble
det observert 28 elger i

Tabell 4. Oversikt over sammensetningen av elgstammen i mars
1985 i Kosåna.

Visuelt obser.
Sett spor
Totalt

Kalv og
9
2

1 1

1/2 3r Ku
8
2

1 0

Okse
5

2

7

nedslagsfeltet under sportakseringene. Forholdene var meget
gode og vi regner med at vi registrerte alle elgene som var i
området i denne tidsperioden. Tallet vil trolig være høyere i
vintre med mindre snø. De viktigste vinterbeitene er markert på
viltkartet. Utenfor undersøkelsesområdet ble det sett mye
elgspor i denne perioden, særlig ned mot Otra.
Intervjupersonene oppgir alle at det er i disse områden elgen i
Kosåna holder seg vinterstid.

ELG, SOMMER

Etter som snøen smelter vandrer elgen inn igjen. Ut fra
fellingskvoter som tildeles jaktlagene skal sommerbestanden
ligge pa omlag hundre dyr. Det er serlig heiomr&dene p begge
sider av hovedvassdraget som er de beste elgområdene sommer og
høst. Det ser ut til at områdene langs hovedvassdraget og
våtmarkene utnyttes lite av elgen til beite. Sportegn i dette
omradet var mest av dyr som bare var pa vandring over dalforet.

7.6.2. BEVER

Materialet stammer fra takseringer utført i juni og er supplert
med observasjoner gjort til andre årstider. I alt ble det
funnet over 60 beverhus. Av disse var det 30 som antagelig var
bebodde. Dette var hus hvor det var ferskt trevirke som var
brukt til reparasjon eller pabygging av hus eller tilliggende
dam. Beverhusenes beliggenhet er plottet på det hemmelige
viltomradekartet. De ligger ganske jevnt fordelt i
nedslagsfeltet men det er en noe lavere tetthet i de nedre
deler av vassdraget. Der har beveren utnyttet det meste av
næringsrikt trevirke i et belte på over hundre meter i fra
vassdraget. Etableringene hoyere oppe i vassdraget og i mindre
sidevassdrag er av nyere dato. Her er forsatt næringstilgangen
god nok til at beveren holder seg i området. Der hvor
næringsvekstene er hardest utnyttet vil det om 10 - 20 år være
gode forhold for beveren igjen. At næringstilgangen er dårlig
mange steder vises ved at beveren har tatt i bruk små bekkesig
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og andre marginale leveområder. Om en regner et gjennomsnitt på
ca. 4 bevere pr. hytte vil det i Kosana vere en beverbestand på
mellom 100 og 150 dyr. Dette er et minimumstall. Mer perifert i
nedslagsfeltet vil det nok finnes beverhytter som ikke har
blitt registrert.

7.6.3. SM4GNAGERE

Betydningen av $ inne ut hvilken fase i syklus smågnagerne
befinner seg i er tidligere nevnt pa side 21. Det ble bade i
1981 og 1985 benyttet samme metode ( se side 17 ). Fellerekkene
bestod begge årene av 60 klappfeller. Inbyrdes avstand var ca.
10 meter. Fellene ble satt ved ved stubber, kvisthauger oa.
steder en trodde smågnagere holdt til. Fellerekka ved
Gunnarsvatn var satt ut i det samme området de to årene. I 198 1
ble ei fellerekke også satt ut ved Myglevatn. Fellene den gang
ble beslaglagt av lensmannen i Marnardal, som trodde de ble
brukt til fange smafugl. Den andre fellerekka i 1985 ble satt
ut ved Matkroni. Fellerekka ved Gunnarsvatn stod i en åpen
furuskog med varierende innslag av bjørk. Noen mindre bestander
av osp fantes også. Feltsjiktet var dominert av røsslyng med
bærlyng på fuktigere steder. Bunnsjiktet bestod av moser, bla.
furumose, og torvmoser på fuktigere steder. De andre
fellerekkene stod i tilnærmet samme vegetasjonstype. Ved
Myglevatn var det en noe rikere utforming av plantedekket. Ved
Matkroni var det mer homogen lyngfurskog. her hadde trolig også
nærheten til dyrket mark en viss innvirkning på forekomsten av
smågnagere. I begge årene var klatremus den vanligste arten i
fellene. Fangstinndeksen (I) er beregnet som antall dyr fanget
pr. 1 00 felledøgn; I= 100 x n , der n er antall fangede dyr og

d
der antall felledøgn. Antall felledøgn er beregnet etter
Fagerhaug Bevanger (1975). Her tar en hensyn til feller som
er klappet igjen og feller som forsvinner.

Tabell 5 . Antall fangede smagnagere og fangstinndeks for
forskjellige lokaliteter i 198 1 og 1985.

Antall Antall ( I ) Fangst pr.
Lokalitet Ar Periode Markmus Klatremus 100 felledogn

Gunnarsvatn 8 1 28.5-2.6 2 1 0 %.9
Myglevatn 8 1 %.6-5.6 0 1 1 . 8
Matkroni 85 2.5-4.5 2 16 16.%
Gunnars vatn 85 1.7-2.7 2 2 7 . 1

Som en ser av tabell 5 var bestanden av smågnagere vesentlig
høyere i 1985 enn i 1981. Bestanden i 1981 må betegnes som en
middels smågnagerbestand mens bestanden i 1985 må betegnes som
høy. I 1985 ser det ut til å ha vært en tilbakegang i antallet
mus fra begynnelsen av mai til begynnelsen av juni. Disse
fangstene er imidlertid ikke gjort på samme lokalitet så lokale
varisjoner kan trolig også være noe av årsaken til de avvikende
resultatene.
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Hagen (1969) oppgir en fangstindeks på minimum 2.0 fangede
gnagere pr. 100 felledøgn for at smågnageravhengige predatorer
(rovfugl og ugler) skal gå til vellykket hekking. Begge disse
årene skulle det være gode forhold for de smågnageravhengige
predatorene. En kunne ut fra disse resultatene kanskje
forventet en enda større tetthet av ugler i 1985 enn det som
ble påvist.

7.6.4. LOM, ENDER OG GJESS

HEKKEBESTAND.

En benyttet samme metoden i 1985 som i 1981 (se side 19). Jeg
har så ut fra takseringene beregnet et minimum antall par av
hver enkelt art som hekket langs hovedvassdraget. Resultatene
er sammenliknet for de to årene i tab. 6.

Tabell. 6. Minimum antall par av lom, ender og gjess som
hekket i Kosånavassdraget i 1981 og 1985.

s K K s C T
T R V T A 0
0 I I 0 N T
K K N R A A
K K A L D L
A A N 0 A T
N N D M G
D D A

s

8 1 85 81 85 81 85 8 1 85 81 85 8 1 85

Sandvatn 2 2 3

Bydalen 2 2 3 3

Havvatn- Sislevatn 8 6 2 3 1 2 1 1 11

E.ksåvatn 4 4 3 2 3 8 9

Grunnaloni-Gunnarsvatn 7 6 6 7 3 2 1 16 17

Matkroni - Gasefl5kilen 4 6 5 6 2 3 1 1 1 6

Bjorndalsvatn - Kosvatn 2 4 1 2 3 3 5 1 1

Myglevatn - Tveitevatn 4 2 4 3 2 4 10 9

TOTALT 32 31 23 25 1 1 18 5 66 80
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Det ble i 1985 funnet 80 par tilhørende denne gruppen fugl,
mens det ble funnet 65 par i 1981. Økningen skyldes at kvinand
har øket i antall og at 1 par storlom og 5 par canadagås har
kommet inne som nye hekkearter. Bestanden av stokkand og
krikkand varierer lite for disse to årene. Stokkand er den
vanligste andearten langs hovedvassdraget. Krikkanda forekommer
også vanlig, den hekker mer ved mindre tjern inne på heia.
Disse lokalitetene er ikke tatt med i denne undersøkelsen, tall
fra disse lokalitetene ville gitt en enda høyere andel
krikkender blandt andefugler i området. Storlom ble ikke funnet
i 1981. Den har hekket for 1981, men ble på begynnelsen av 1980
- tallet kun regnet som trekkgjest i området. Oen hekket
imidlertid igjen i 1984 ( Breistøl pers. med ) og 1985.

Av tab. 6. kan en også se fordelingen av ender i de
forskjellige omradene langs hovedvassdraget. Arealene av
områdene er noe forskjellige, så en direkte sammenlikning av
tallene gir ikke et riktig bilde av hekketettheten. Inndelingen
er foretatt etter naturlige skiller i vassdraget. Området fra
Grunnaloni til Gunnarsvatn og området fra Matkroni til
Gåseflåkilen skiller seg ut med flere par og flere arter.
Tettheten av ender er ingen steder særlig høy.
Sammenlikningsmateriale fra tilsvarende områder foreligger
ikke. Etter at hunnene har startet rugingen samler det seg en
del hanner av stokkand og krikkand fra andre hekkeplasser i
dette omradet. Omradet har rikere forekomster av starr enn det
en finner ellers i vassdraget. Ved Viland ( øst for Matkroni)
er det startet ganske omfattende nydyrking. Sigevann med
næringsstoffer fra jordene har gitt en rikere vannvegetasjen i
dette området og gjort det mer attraktivt for andefugler og
gjess.

Trekk av andefugler.

Eneste lokalitet av noen betydning som rasteplass for trekkende
ender er Myglevatn. På vårtrekket raster det en del kvinender,
stokkender og krikkender på denne lokaliteten. Vannet er grunnt
og byr pa gode neringsomrader for andefugler. Isen ser ogsa ut
til 5 g& tidligere pa dette vannet enn de andre i omradet. I
begynnelsen av mai 1981 ble det sett 53 kvinender. I 1985 ble
det den 28. sett 60 kvinender. I begynnelsen av mai 1985 var
det 45 kvinender, 6 stokkender og 12 krikkender som rastet ved
denne lokaliteten. P$ hosten skal det i folge lokalbefolkningen
ikke være mange ender som bruker Myglevatn som rasteplass. En
del av kvinendene holder seg p& lokaliteten til godt utp&
sommeren. Dette er ikke hekkende unge hanner. Ellers i
vassdraget ser det ikke ut til at det er trekklokaliteter av
betydning.

7.6.5. SKOGSFUGL OG LEIKTAKSERINGER

I alt ble 6 storfuglleiker og 15 orrfuglleiker undersokt. Vi
regner med at dette er alle de viktigste leikene langs
hovedvassdraget. En tiurleik som var oppgitt av en informant
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ble ikke funnet til tross for mye leting i det angitte området.
Denne leiken er nå trolig borte. Enkelte orrfuglleiker finnes
det nok innen nedslagsfeltet som vi ikke har taksert. Disse
ligger i så fall perifert i forhold til hovedvassdraget. Alle
besøkene ble foretatt i slutten av april og begynnelsen av mai.
For storfugl var dette midt i " honeuka" , dvs. den perioden
hvor røyene oppsøker leikene for å bli parret. Tidspunktet
skulle derfor være ideelt for registrering av storfugl.
Orrfuglen spilte også intenst i denne perioden men det var få
orrhøner ved leikene. Antall fugl som ble sett ved leikene er
minimumstall. Resultatene fra leiktakseringene er vist i tab.7 .

Tabell 7 • Resultater fr a tellinger . leiker i Kosånaspa
nedslagsfelt våren 1985.

Antall Min. ant Maks. ant Snitt ant. Totalt ant.
leiker hanner hanner hanner hanner

Storfugl 6 5 2.6 16

Orrfugl 15 2 15 5.5 83

Orrfuglleikene varierer i antall fra 2 haner på de minste til
15 haner på den største leiken, mens storfuglleikene har fra 1

5 tiur.Storfuglleikene ligger mest i de nedre delene av
vassdraget. Det ble imidlertid funnet en storfuglleik nord for
Sislevatn. Skogsbildet er bedre egnet for storfugl i de sørlige
deler av nedslagsfeltet. Av røyer ble det på den største leiken
( med 5 tiur) registrert 11 stk. På de andre leikene lå
antallet røyer p 2- 3 ganger over det antall tiur som ble
registrert. Det skulle bety at det innen nedslagsfeltet er et
sted mellom 30 og 50 røyer.

7.6.6. VADEFUGLER

Samme metode ble benyttet både i 1981 og 1985 for å kunne
sammenlikne resultatene i fra de to årene ( se side 19). På
samme måte som for ender har en forsøkt å sammenlikne de
forskjellige naturlige delomradene langs hovedvassdraget. Av
tab. 8 ser en at strandsnipe er den vanligste arten i området
begge årene. Vipe har gått noe tilbake i antall mens grønnstilk
og skogsnipe har gått fram siden 1981. Rugde har ingen
markering ved reirplassen på samme måte som de andre
vaderartene. Den hekker spredt i skogsterreng og er vanskelig å
taksere. Rugdene er stort sett registrert under "rugdetrekk" p3
kvelden. Rugde forkommer trolig vanligere i området enn det som
framkommer av tab. 8. Det er i alt registrert 11 vadefuglarter
i nedslagsfeltet, av disse opptrer heilo, svømmesnipe og
gluttsnipe bare som sjeldne trekkgjester.
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Tabell 8 . Antall registreringer under feltarbeidet av
vadefugler i Kos5navassdraget i 1981 og 1985.

Art Antall registreringer Dominansverdier
1981 1985 1981 1985

Strandsnipe 97 66 48.0 50.4
Vipe 36 14 17 . 8 10.7
Grønnstilk 23 18 1 1 . 8 13.7
Enkeltbekkasin 18 13 8.9 9.9
Rugde 12 9 5.9 6.9
Sm3spove 8 0 4.0
Skog snipe 4 8 2.0 6 .1
Rodstilk 4% 3 2.0 2.3

Sum 202 1 31 100.0 100.0

Av disse 5tte artene som hekker i omr&det er det vanskelig 5 3
eksakte tall for rugde og strandsnipe når det gjelder antall
par. Strandsnipa påtreffes over alt langs vassdraget, men
reiret kan være plassert langt vekk fra våtmarkene og det kan
være noe vanskelig å skille ut de enkelte territoriene. De
resterende 6 artene er sterk knyttet til myrer i området og er
forholdsvis lette 5 taksere. Enkeltbekkasin var begge årene den
vanligste arten fulgt av vipe. Grønnstilk har holdt seg
konstant artall mens skogsnipe har oket. Sm&spove er ikke
registrert i området etter 1981. At enkeltbekkasin kommer
høyere opp i antall hekkende par enn f.eks. vipe som har en
høyere dominansverdi kommer av at vipa eksponerer seg langt mer
enn enkeltbekkasinen. Områdene er delt inn på samme måte som
for andefugler med det unntak at Sandvatn og Bydalen ikke er
taksert med hensyn på vadefugl. Som en ser av tab. 9 er det de
samme områdene som utpeker seg med større antall vadere som med
ender. Årsakene er trolig de samme som de som ble nevnt under
avsnittet om ender. Generelt var det noe mindre vadefugl i
nedslagsfeltet i 1985 enn i 1985.

Tabell 9. Minimum antall hekkende par vadefugl langs
hovedvassdraget i 198 1 og 1985.

Omr&de Enkelt- Vipe Gr@onns- Skog- Rod- Sum
bekkasin stilk snipe stilk

Ar: 81 85 8 1 85 81 85 8 1 85 81 85 8 1 85

Havvatn - Sislevatn 3 3 2 1 1 1 1 8 7
Eksåvatn 2 2 2 1 2 2 1 7 6
Grunnaloni- Gunnarsvatn 3 2 3 2 3 3 2 1 1 9
Matkroni - G3sel3kilen 4 3 3 3 3 3 1 10 1 a
Bjorndalsvatn - Kosvatn 1 3
Myglevatn- Tveitevatn 2 2 4 4

TOTALT 15 12 1 2 8 9 9 4 7 2 43 37
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Flere av vadefuglartene, dvs; rødstilk, skogsnipe, grønnstilk
og småspove er funnet utenfor eller helt i grenseområdet for
sin tidligere kjente utbredelse i Norge ( Klas Byrkjedal
1981).

7.6.7. HEKKEFUGLBESTAND I MYROMRADET ST FOR GUNNARSVATN

Dette området ble viet spesiell oppmerksomhet ved
undersøkelsene i både 1981 og 1985. Mange interesser er knyttet
til dette området. Grunneiere er interessert i oppdyrking, det

Tabell 10. Taksering av hekkebestanden pa myromradet vest for
Gunnarsvatn i 1981 og 1985.

Art

Sivspurv
Trepiplerke
Bokfink
Løvsanger
Buskskvett
Stokkand
Krikkand
Vipe
Bj@orkefink
Kvinand
Grønnstilk
Skog snipe
Strandsnipe
Rdstrupe
Jernspurv
Rodvingetrost
M3Itrost
Granmeis
Grønnsisik
Enkeltbekkasin
Storlom
Dvergfalk
Hornugle
Småspove
Flaggspett
Linerle
Tornskate
Krake
Duetrost
S/H fluesnapper
Furukorsnebb
Orrfugl

Antall territorier
Antall arter

Antall territorier
198 1 1985

1 2 1 0
1 1 1 1

9 11
8 9
6 7
4 3
4 4
3 1

3 3
2 2
2 2

2

2 3
2 2
2 1
2 2
2
2 2
2 4
1 2

1

1

2

Dominansverdier I.
198 1 1985

13.8 10.9
1 2 . 6 12.0
10.3 12.0

9.2 9.8
6.9 7.6
4.6 3.3
4.6 4.3
3.% 1 . 1
3.4% 3.3
2.3 2.2
2.3 2.2
0.0 2.2
2.3 3.3
2.3 2.2
2.3 1 . 1
2.3 2.2
2.3 1 . 1
2.3 2.2
2.3 4.4
1 .1 2.2
.0 1 .1
1 . 1 0.0
0.0 1 .1
1 . 1 0.0
1. 1 1. 1
1 . 1 1 .1
1 .1 1 . 1
1 . 1 1. 1

1 . 1 0.0
1 • 1 1 . 1

2.2
1 . 1

87
27

92
29
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er foreslått vernet som våtmarksområde og inneholder dessuten
en spesiell myrtype for regionen ( Moen og Pedersen 1981 ). Det
er dette området som vil bli satt under vann av magasinet i
forbindelse med den planlagte kraftutbyggingen. Fuglefaunaen
ble taksert vha. prøveflatemetoden( se side 19 ).
Leikregistrering ble foretatt pa varen og sporundersokelser
etter pattedyr på sommeren. Prøveflaten er inntegnet på
vegetasjenskart over området ( etter Drangeid 1983) på side 67.
Det ble funnet liten variasjon i hekkebestanden i området de to
årene. I 1985 ble det funnet 92 territorier av 29 arter mot 87
territorier av 27 arter i 1981 Det er spurvefugler som
dominere i antall i proveflata. Sivspurv, trepiplerke, bokfink,
løvsanger og buskskvett utgjør over 52 l av antall hekkende par
begge årene. Disse fuglene hekker i randsonene mellom myr og
tørre koller, og / eller inne på disse. Duetrost og småspove
ble ikke funnet i 1985. Storlom, skogsnipe, hornugle,
furukorsnebb og orrfugl var nye arter i forhold til 1981. Vipe
var gatt tilbake ra 3 par i 1981 til et par i 1985. For
regionen har en her mange våtmarksarter innen et begrenset
område. Disse forekommer i små antall. Flere av artene er
sjeldne for området og er funnet utenfor sin tidligere kjente
utbredelse i landet ( K5ljs og Byrkjedal 1981).

Resultatene fra takseringene i dette området er ikke
sammenliknbare med tilsvarende vatmarker i regionen forovrig.
Dette fordi kvantitative undersøkelser av våtmark ikke er
foretatt andre steder innen regionen. Kvalitativt mg en kunne
si at omradet har spesielle verdier ved at det finnes s&pass
mange vtmarkstilknyttede arter som er sjeldne for regionen.
Inne nedslagsfeltet fantes det ingen våtmarksområder som kunne
framvise liknende antall og artsutvalg.

På våren brukes området som leikplass for orrfugl. 7 hanner ble
sett spillende i overgangen april mai. Hjortedyr bruker
området lite som beiteområde til alle årstider. Bever finnes
langs hovedvassdraget.

7.6.8. UGLER

Det ble brukt punkttakseringer for å kartlegge forekomsten
ugler i perioden 8.3 - 16.3 og 28.4 - 5.5 1985 ( metode, se
side 17 ). Takseringene ligger jevnt spredt ut over hele
nedslagsfeltet. De ligger ofte i tilknyttning til vei da bil
ble mye benyttet til takseringene. Tross en meget god bestand
av smagnagere ( se eget avsnitt om smågnagere) var det en liten
tetthet av ugler som ble funnet. Kattugle ble funnet ved et
gårdsbruk sør i vassdraget mens de to andre artene ble funnet
spredt i nedslagsfeltets barskoger. Resultatet er vist under i
tab. 11.
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Tabell 1 1 • Resultater fra punkttakseringer etter ugler våren
1985 i Kosnas nedslagsfelt. Totalt 50
takseringer av 5 minutter.

Art Antall registreringer Antall territorier

Kattugle
Perleugle
Hornugle

3

7
4 3 -2

7.6.9. SPURVEFUGLER

7.6.9.1. LINJETAKSERINGER

Områdets spurvefuglfauna ble relativt grundig undersøkt i 1981.
Resultater fra undersøkelsene i 1981 er benyttet i denne
rapporten. I 1985 foretok vi en del punkttakseringer og
linjetakseringer for å registrere eventuelle forskjeller i
spurvefuglfaunaen mellom disse to årene. Bare et av de tre
områdene som ble linjeflatetaksert i 1981 ble taksert igjen i
1985. En har begge årene delt linjetakseringene inn i to
perioder, en tidlig vår og en sen vår. Dette fordi standfugler
og tidlig trekkende fugler har sitt sangoptimum i perioden
april - begynnelsen av mai. De sent ankommende trekkfuglene
eksponerer seg mest i slutten av mai og første halvdel av juni.
Artsutvalget en registrerer i disse to periodene vil derfor
være svært forskjellig. En har valgt ikke skille mellom
vegetasjonstypen lyngfuruskog og fattigmyrer. Dette fordi
landskapet består av en mosaikk av disse to naturtypene. Det er
svært få større skogområder hvor det ikke kommer inn
strengmyrer i varierende grad. Varierende innslag av impediment
finnes også over det meste av området. Dette er den helt
dominerende naturtypen langs hele hovedvassdraget. Nesten alle
fugleartene som er registert er knyttet til skogsområdene.
Fattigmyrene og impedimentet benyttes i liten grad av fugl.
Overgangssonene mellom myr og lyngfuruskog har varierende
innslag av vier og bjørk. Disse økotonene er viktige
oppholdssteder for en rekke spurvefugler. Resultatene fra
linjetakseringene er sammenliknet for de to årene i tabell 12
og 13. Resultatene fra den tidlige takseringen viser at en del
trekkfugler kom seinere i 1985 enn i 1981. I 1985 ble det
derfor registrert lavere dominansverdier av bla. linerle,
måltrost, jernspurv og trepiplerke. Dette er arter som ankommer
akkurat i denne perioden. Bokfink og rødstrupe hadde imidlertid
ankommet i normale antall. At flere av de antallsmessig
dominerende artene i fuglesamfunnet ikke var ankommet ennå,
gjorde at det i 1985 ble funnet noe høyere verdier for en rekke
standfugler enn i 1981. For furukorsnebb og flaggspett er det
imidlertid en @okning i antall i 1985. Dette skyldes trolig god
tilgang p? furukongler i omradet i 198 0g 1985.
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Tabell 12. Resultater fra linjetakseringer i en mosaikk av
lyngfuruskog/ impediment og fattigmyr i overgangen
april - mai 1981 og 1985.

Art Antall registreringer
1981 1985

Dominansverdier I
1981 1985

Bokfink
Linerle
Grønnsisik
M$ltrost
Jernspurv
Rodvingetrost
Granmeis
Rodstrupe
Stokkand
Krikkand
Heipiplerke
Flaggspett
Sivspurv
Bj@orkefink
Furukorsnebb
Krke
Svarttrost
Kjottmeis
Kvinand
Stær
Ringdue
Trepiplerke
Orrfugl
Enkeltbekkasin
Vipe
Duetrost
Dvergfalk
Bergirisk
Strandsnipe
Gråtrost
Dvergspett
Storfugl
BL3meis
Svartmeis
Stjertmeis
Dompap
Skogsnipe
Svartbak
Fossekall
Steinskvett
Gransanger
Fuglekonge
Gjerdesmett
Toppmeis
Gulspurv
La s urv
Antall reg.
Antall arter
lid taksert min·

120
79
6 6
65
42
37

36
34

3 1
3 1

28
2
20
1 9
1 9
1 6

1 5

14

1 3

1 2
10
10

9
9

8
5

5
4
3
2

2
2

2

2

2

2

89
14

49
22
24

2 1
28
22
29
21
1 1
27
1 2
10
45

9

1 1
8

11
9

5

2

8
5

3
3

2

4
3

3
4

5

2

16 . 9
2.7
9.3
.2
4.6
4.0
5.3
%.2
5.5
4.0
2. 1
5 . 1

2.9
1. 9
8.6
1. 7
2.1
1. 5
2.1
1. 7
1. 0
0.4
1. 5
1 . 0

0.6
0.6

0.%
0.8
0.6
0.6
0.8
0.2

1 . 0

0.2

0.4

2

14. 8
9.8
8.2
8 . 1

5.2
4.6
4.5.2
3.8
3.8
3.5
3.0

2.5
2.3
2.3
2.0
1. 9
1 . 7
1. 6
1. 5
1. 2
1. 2
1. 1
1 . 1
1 . 0
0.6
0.6
0.5
0.5
o.2
0.2
0.2
o.2
0.2
o.2
o.2
o. 1
0 .1
0. 1
0 . 1

o. 1
0 . 1

o.1
0 . 1

0. 1
0. 1

0.%

0.2

809
46

1340

526
37

1035
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Tabell 13. Resultater fra linjetakseringer i en mosaikk av
lyngfuruskog, impediment og fattigmyr i overgangen
mai - juni 1981 0g 1985

Art Antall registreringer
1981 1985

Dominansverdier I
1981 1985

Løvsanger
Bok fink
Linerle
Trepiplerke
Strandsnipe
Grønnsisik
Sivspurv
Stær
M2ltrost
Bjorkefink
Buskskvett
Krikkand
Gråtrost
Svarttrost
Lavesvale
Kr&ke
Gr3fluesnapper
Rodvingetrost
Jernspurv
Granmeis
Tornskate
S/H fluesnapper
Kjottmeis
Flaggspett
Munk
Hagesanger
Vipe
Grønnstilk
Orrfugl
Kvinand
Stokkand
G j@ok

Rodstrupe
Tornsanger
Toppmeis
Svartand
Enkeltbekkasin
Gulspurv
Ringdue
Taksvale
Duetrost
Fuglekonge
Tårnseiler
Dompap
Furukorsnebb
Ravn
Trekryper
Vendehals
Fossekall

213
96

81

8 1

7 1
69
4%1
39
37
35
34
31

29
29
26
1 6
16
16

15
1 4
12
12
11

9

9

9

9

9

8

8

7
7
7

7

6

5

4

4

4
4
4
3

3

3

3

2

2

2
2

127
5
4%3
38
34
45
32
15
23
20
27
1 9

19
12
15

9

10
9

6
6

9
9

3
8

4
3

3

6

2
5

4
4
6
4

1 8. 2
8.2
6.9
6. 9
6.0
5.9
3.5
3.3
3.2
3.0
2.9
2.6
2.5
2.5
2.2
1 . 4
1. 4
1. 4

1 .3
1. 2
1. o
1 • o
0.9
0.8
0.8
0.8
.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0. 2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

18.2
7.7
6. 2
5.4
4.9
6.4
4.6
2 . 1
3.3
2.9
3.9
2.7
2.7
1 . 7

2 . 1
1 . 3

1. 4
1 . 3

0.9
0.9
1 . 3

1 .3
0.4
1 . 1

0.6
0.%
0.4
0.9
0.3
0.7
0.6
0.6
0.9
0.6

3

2

5
6

4

4

21
4

3

2

0.%
0.3
0.7
0.9
0.6
0.1
0.6

3.0
0.6
.1
0.4
0.3
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Steinskvett 2 4 0.2 0.6
Dvergfalk 2 0.2
Rugde 0.2
Svartspett 2 0.2 0.3
Musv5k 0.2
Gr&sisik 0.2
Rodstjert 0.2
Hornugle 1 .1
Stjertmeis 3 0.4

Antall reg. 1173 699
Antall arter 57 51
Tid taksert, min: 1690 824

I den andre perioden har sammensetningen av fuglefaunaen
randret seg mye. Lovsangeren har ankommet og er den
dominerende arten med 18.2 I begge &rene. S3 folger bokfink,
linerle, trepiplerke, strandsnipe og grønnsisik med i overkant
av 5 Z alle sammen. Stæren ser ut til å ha gått noe tilbake i
fra 1981 mens buskskvett og særlig furukorsnebb viser framgang.
Resultatene i fra de to årene ga meget like resultater, selv om
materialet i fra 1981 er basert på mer enn dobbelt så mye
takseringer som i 198 5 .

7.6.9.2. PUNKTTAKSERINGENE

Metoden se side 17) ble både i 1981 og 1985 benyttet til å
taksere spurvefugl i overgangen mai - juni. Resultatene viser
de samme forholdene mellom de vanligste artene som vi fant ved
linjetakseringene. Nedover på listen vil en del arter variere
noe mer i dominansverdier. Dette skyldes mest ulikheter ved de
to metodene. Ved linjetakseringer registreres bare fugler
innenfor en bredde av 50 meter til hver side. Ved
punktakseringer registreres alle fugler uansett avstand til
observasjonen. Dermed vil fugler som eksponerer seg ved høy
sang, lett observerbar flukt el. bli registrert oftere ved
denne metoden. Materialet ifra 1985 er lite ( 19
punktakseringer) i forhold til i 1981 ( 38 punktakseringer) men
avviker lite resultatmessig. Gjennomsnittlig antall fugl
registrert l? begge rene p rundt 13 fugl pr. 5 minutters
periode. Ved bruk av samme metode i Vegårvassdraget i 1979 lå
også gjennomsnittlig antall registreringer på rundt 13 fugl pr.
punkttaksering (Røstad 1981). Metoden er bare benyttet sent på
våren og vil derfor gi en underrepresentasjon av arter som
hekker tidlig i sesongen.
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Tabell 14. Resultater fra punkttakseringer i Kosanavassdraget i
overgangen mai- juni 1981 0g 1985.

Art Antall registreringer
1981 1985

Dominansverdier  l
1981 1985

Lvsanger
Bokfink
Mltrost
Trepiplerke
Grønnsisik
Linerle
Rodvingetrost
Gråtrost
Sivspurv
Svarttrost
Tårnseiler
Bjorkefink
Strandsnipe
Grå fluesnapper
Jernspurv
Buskskvett
Rodstrupe
Hagesanger
S/H fluesnapper
Tornsanger
Stær
Lavesvale
Orrfugl
Grønnstilk
Kjottmeis
Fuglekonge
G jok
Flaggspett
Kr3ke
Krikkand
Enkeltbekkasin
Rindue
Vipe
Gulspurv
Munk
Kvinand
Grønnspett
Granmeis
Duetrost
Vendehals
Sandsvale
Skjere
Bksanger
Dompap
Svartspett

Antall reg.
Antall arter

122
51
34
27
19
19
16

16
15
15
15
1 4
13

1 1
10

9

7
7
6

6

6

6

5

5

4
4
4
4
4
4
3

3
3

2
2

2

2

68
22
16

1 9
12

9

11
5

5

8

1 0
8

10
6

4

7
4
3

2

2
2
7
2

1
2

3

5
1
2

2

24%.2
1 0. 1
6.8
5.%
3.8
3.8
3.2
3.2
3.0
3.0
3.0
2.8
2.6
2.2
2.0
1 • 8

1 . %

1. 4
1. 2
1. 2
1 . 2

1. 2
1 . 0
1. 0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.2
.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

25.6
8.3
6.0
7 . 1
%.5
3.4
%. 1
1. 9
1. 9
3.0
3.8
3.0
3.8
2.3
1 . 5

2.6
1 . 5
1. 1
0.8
0.8
0.8
2.6
0.8
0.4
0.8

1. 1
1. 9
0.4
0.8

0.8

2

1
2

0.4
0.8

0.4
0.8
0.4

0.%

502
4%5

266
37
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7.6.9.3. LINJEFLATETAKSERINGER

I 1981 ble det taksert i tre forskjellige områder for inne
den absolutte tetthet av fugl som hekket i området. Alle
linjeflatene var lagt ut i den dominerende vegetasjonstypen som
består av lyngfuruskog med varierende innslag av bjørk, osp og
fattigmyr. Linjeflatene var lagt ut med en ved Krokevatn, en
ved Gunnarsvatn og en ved Tveitevatn. Dette ga et godt utvalg
av barskog i forskjellige hoyder langs hovedvassdraget.
Resultatene fra disse takseringene er gitt i rapporten som
omhandler fugleundersokelsene i 1981 Bergstrøm 1983). I 1985
valgte jeg å taksere bare en av disse linjeflatene. Dette
fordi metoden er tidkrevende og binder aktiviteten i felt til
det samme området over lengre tid. Jeg visste også fra de andre
takseringene og fra generelle inntrykk under feltarbeidet at
spurvefuglsamfunnet var ganske likt sammensatt i de to årene.

Området som ble taksert ligger like øst for skogsbilveien som
gar ved Gunnarsvatn. Linjeflata var 2200 x 100 meter lang 0g l5
i en svakt hellende li med eksponering mot vest. Linjeflaten er
inntegnet på vegetasjonskart utarbeidet av Drangeid (1981), se
fig. 7, side 67. Resultatene fra linjeflatetakseringene er
sammenliknet for de to årene i tab. 15.

Det bl@ i 1985 unnet en tetthet pa 396 par pr. km mot 369 par
pr. km i 1981. I de to andre linjeflatene b]e det i 1981
funnet tettheter pa hhv. 419 og 477 par pr. km . At tettheten
i linjeflata ved Gunnarsvatn er lavere enn i de to andre
skyldes at det her er mer innslag av pen glissen furuskog og
impediment enn i de to andre linjeflatene. Stigningen ifra
1981 til 1985 skyldes særlig økning i tetthet av bokfink,
flaggspett, buskskvett og furukorsnebb. Flaggspett og
furukorsnebb har økt i antall pga god næringstilgang i form av
konglefrø. En gjorde også noen av takseringene tidligere i 1985
enn i 1981 0g vil da lettere registrere disse artene som hekker
tidlig p v&ren.
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Tabell 15. Resultater fra linjeflatetakseringer i 1981 og 1985
i lyngfuruskog/ fattigmyr ost for Gunnarsvatn

Ant. regi- Ant. terri- Ant. terri- Dominans-
Art streringer torier i

linjeflata
1981 1985 1981 1985

Løvsanger 89
Bokfink 55
Trepiplerke 2
S/H fluesnapper 20
Svarttrost 19
Rodvingetrost 16
Rdstrupe 15
Tornsanger 12
Bjorkefink 11
Kjottmeis 9
Jernspurv 9

Grå fluesnapper 9

M5ltrost 8
Flaggspett 7
Duetrost 8

Buskskvett 5

Grønnsisik 6

Orrfugl
Stær 5
Gråtrost 3

Granmeis 3

Gr&sisik 3
Varsler 3
Sivspurv
Hagesanger
Linerle
Notteskrike
Fuglekonge
Rugde
Vendehals
Furukorsnebb
Dvergspett
Steinskvett

Sum

3

2

71
63
3 1

1 7
12
15
13

5

1 9
4
7

1 1
6

13
3

12
1 1

5

7

5

6

3

3

5
9

4
2

354 364

19 17
1 12
4.5 5
5

3 2
4 4
3.5 3
2

3 4

3 2
3 2
3 4
2.5 2
1. 5 3
1 1
1 3

2 3
1
2 2
0.5

2

2

3

1

80.5 86

torier
pr. a

1981 1985

86
45
20
23

14
18
1 6

9

14
14%

1 4
1 4
11

7
5
5

9

5

9
2

5
5

5
5

77
55
23
1 8

9
1 8
1 4

5

1 8
9

9

18
9

14
5

1 4

14
5

9

5

9

5

verdier
I.

1981

23.3
12.2
5.
6. 2
3.8
%.9

4.3
2.4
3.8
3.8
3.8
3.8
3.0
1. 9
1 • %
1 •
2.4
1 . %

2.4
0.5
1. 4
1. 4
1. 4
1. 4

1985

19.4
13.9
5.8
4.5
2.3
4.5
3.5
1. 3
4.5
2.3
2.3
4.5
2.3
3.5
1. 3
3.5
3.5
1. 3
2.3

1. 3

2.3
1. 3

9 5 2.

5
14

5

5

1 . 3

1 . 3
3.5
1 . 3

1 • 3

369 396

Det er i Norge gjort få beregninger av fugl i tilsvarende
terrengtype. For hele Vegårsvassdraget i 1979 beregnet Røstad
(1981) en tetthet på 490 par spurvefugler pr. km. Dette området
er dobbelt så stort som nedslagsfeltet til Kosåna. Det strekker
seg også helt ut til kysten. En finner derfor en rikere
vegetasjonsutforming i de nedre deler av Vegårvassdraget, dette
forklarer den noe større tettheten som ble funnet der.
Gjennomsnittlig tetthet for Kosana i 1981 var 22 par/ an.om
en regner en økning i ra 1981 til 1985 på 7.3 i.  som en fant
ved Gunnarsvatn, vil da tettheten av spurvefugl være ca. 450
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par / n i 1985.

Lovsanger, bokfink og trepiplerke var de dominerende artene i
fuglesamfunnet begge årene. Dette stemmer godt med det som ble
påvist i Vegår i 1979 ( Røstad 1981 ). I Vegår kommer det så inn
en del arter som en ikke finner i Kosana. Dette er arter som
krever rikere biotoper enn det en finner innen
undersøkelsesområdet.

7.6.9.4. AVLEDET TETTHET

Ut fra linje- og linjeflatetakseringene kan en så beregne
tettheten av alle arter vi registrerte under disse
takseringene. Linjetakseringene dekker langt større arealer enn
linjeflatene. De vil derfor gi et bedre bilde av
dominansforholdene for alle arter, og gjøre at sparsomt
+-orekommende arter blir med i beregningene. For tetthet av fugl
bruker en den tetthet en fant ved linjeflatetakseringene. En
vil her bruke gjennomsnittet av de tre tetthetene funnet i 1981
( 22 par pr km ) og den beregnede tetthet pa 50 par pr. nf i
1985. Dette er en metode som er beskrevet av Enemar og
Sjostrand (1970). Denne metoden har jeg videre modifisert ved  å
bruke dominansverdier fra den av de to linjetakseringsperiodene
hvor hver enkelt art hadde sitt sangoptimum. For arter som
hadde sitt sangoptimum i første periode har jeg beregnet antall
registreringer pr. tidsenhet taksert. Denne verdien har s%
blitt multiplisert med antall tidsenheter det ble taksert i
annen periode. Dvs. at jeg har beregnet hvor mange
observasjoner som ville ha blitt gjort av arten i annen periode
om denne forsatt eksponerte seg like mye. Vadefugl og ender er
utelatt fra denne oversikten da disse er behandlet separat.



69

TYPE· 00 TEGNFORKLARING

::.3.5
tx!

ER?.
-

D

A2
12
G2

13
BA
C2
DI
El

Hl
H2
H3
WJ

N
0
R

.S

p

Rosslyng-trrrhei
Rosslyng-dergbjok fukthe
Seter'loll/naturbeite
llålopp-fukteng

Pioneregetosjoin
F.Aldyrko mark
Bergi dogen

  ·-....
0  -......

lyngrik bjerke-og furuslog
Blåbergronslcog

Blåtoppfuktslcog

Smibregr bjkeslog.Z2-a.4-»
lågurtskog
Hagstaude-fjellbjerkekog
Alme-og lindeskog

Ombrdrof myr
Fattigmyr
Meflommyr
Sumpegetasjon

Grense for
prøveflate

Linjeflate

Figur 7.Vegetasjonskart over
(  e t t (-'r D 1 · angei d 198 1 )

1 i njefla ta V 1-:'cl Gu n n a r s v  a tn



70

Art

Tabell 16. Avledet tetthet i en mosaikk av lyngfuruskog med
varierende innslag av bjork, osp og fattigmyr i 1981
og 1985 i Kosanas nedslagsfelt.

Avledet tetthet, par/ n
1981 1985

Dominansverdier  1.
1981 1985

Løvsanger
Bok fink
Trepiplerke
Linerle
Gronnsisik
M3ltrost
Jernspurv
Rodvingetrost
Granmeis
Rødstrupe
Sivspurv
Stær
Bjorkefink
Buskskvett
Flaggspett
Gråtrost
Svarttrost
Låvesvale
Furukorsnebb
Kjottmeis
Krake
Grå fluesnapper
Tornskate
S/H fluesnapper
Rindue
Orrugl
Munk
Hagesanger
G j@ok
Tornsanger
Toppmeis
Duetrost
Gulspurv
Taksvale
Fuglekonge
Tårnseiler
Dompap
Svartmeis
Ravn
Trekryper
Vendehals
Fossekall
Steinskvett
Dvergfalk
Dvergspett
Stjertmeis
Storfugl
Blameis
Svartspett

14%.5
1 0 . 3
5.5
5.5
%.7
4.2
3.6
3.2
3.1
2.9
2.8
2.7
2.4
2.3
2.0
2.0
2.0
1 . 8

1 . 6
1 . 2

1 . 1
1 • 1

0.8
0.8
0.8
0. 8
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.
0.3
0.3
0.2
o.2
0.2
o.2
0. 1
0. 1
0. 1
0. 1.1
0. 1
0. 1
0 . 1

0. 1
0. 1
0.07

15.4
8.6
4.6
5.2
5.5
2.8
2.3
2. 1
2.7
2.2
3.9
1 . 8

2.%
3.3
2.6
2.3
1 . 5

1 • 8

4.4
1 . 2
1. 1
2 . 1
1 . 1
1 • 1

0.6
0.9
0.5
0.4
0.5
0.5
0.0
0.5
0.0
0.7
0. 1
0.5
0.0
0. 1
0.5
0.4
0.%
0.2
0. 1
0.0
0.5
0.5
0. 1
0. 1
0. 1

6 1
43
23
23
20
1 8
15
13

13
12
11
1 1

10
1 0

8

8

8

7.5
7
5

5

5

3

3

3
3

2
2

2
2

2

2

1

1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.3

69
39

21
23
25
1 3

10
9

13
1 0
1 8

8

1 1
15
1 2
10

7
8

20
5

5
9

5
5

3

4
2
2

2
2

2

3

0.5
2.5
2
2

2
1
0.5

2
2

0.5
0.5
0.5
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Gransanger 0.07 .0 o.3
Rodstjert 0.07 0.0 0.3
Grasisik 0.07 0.0 0.3
Gjerdesmett 0.07 0. 1 0.3 0.5

Tabell 16 viser at det er små forandringer i tetthet og
sammensetning av fuglefaunaen i hovedvegetasjenstypen i
nedslagsfeltet i de to årene. En finner en økning i antall
furukorsnebb og flaggspett, disse hadde gode næringsforhold i
1984 og 1985. Ellers viser grønnsisik, sivspurv , buskskvett og
bj@orkefink noe framgang. Mltrost, jernspurv og rodvingetrost
viser en liten tilbakegang. Det var i perioden fra 1981 til
1985 gjort få fysiske inngrep i form av hogst, veibygging al.
som ville slått ut på sammensetningen av fuglesamfunnet i dette
området.

7.6.9.5. DIVERSITET.

Ut fra de funne verdier som er beregnet over er det mulig å
beregne en verdi for artsdiversiteten (mangfoldet) innen denne
naturtypen. Denne verdien vil øke med økende antall arter innen
området, og med økende antall eksemplarer av hver enkelt art.
Desto flere arter som har relativt høye dominansverdier desto
høyere vil artsdiversiteten bli. Et fuglesamfunn hvor en eller
få arter er sterk dominerende vil få en lav artsdiversitet.
Verdien er et utrykk for hvor sammensatt og artsrik
fuglefaunaen i en naturtype er. En høy diversitet vil ofte
henge sammen med at området inneholder mange habitater for
mange arter og at produksjonsgrunnlaget er godt i området. Det
er ikke dermed sagt at hoy diversitetsindeks gjor at et område
er ekstra verdifullt. Områder med lave diversiteter som fks.
høyfjell og lavfuruskoger kan være like verdifulle ut fra et
menneskelig synspunkt. Verdiene kan best brukes til å
sammenlikne liknende naturtyper innen samme region.

Den vanligste indeks som brukes for å beregne artsdiversiteten
i et fuglesamfunn er Shannon - Wiener funksjonen:

s

H' =  [
i=1

H' = artsdiversitet (artsmangfoldet i omr&det)
s = antall arter
P, - arten i's frekvens i omr&det ( p, = 1

Det er vanlig at denne indeksen beregnes på grunnlag av
spurvefugler hvor arter fra kråkefamilien utelates.
Artsdiversiteten ble beregnet på grunnlag av de avledede
artsdiversitetene i tabell 16. En fant artsdiversiteten; H' =
2.64 i 1981 Og ; H' = 2.73 i 1985. For Vegardsvassdraget fant
Røstad (1981) en artsdiversitet på 2.8. At den ligger noe
høyere der stemmer godt med det større utvalget av naturtyper
en finner i dette nedslagsfeltet. Oppgangen i Kosånaområdet
ifra 1981 til 1985 skyldes at det har vært noe økning i tetthet
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av en del arter. Antallet arter er svært likt de to årene. Ut
fra dette vil jeg slutte at spurvefuglsamfunnet i området er
representativt for regionen og har en tetthet og et artsutvalg
som forventet.

8. VILTETS BETYDNING I KDSANAS NEDSLAGSFELT

Viltet har stor betydning for mange grupper av befolkningen,
den går langt ut over viltets snevre betydning som jaktutbytte.
I en rapport om: "Vilt og ferskvannsfisk og vassdragsvern"
utarbeidet av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk i 1983 er
viltets betydning for den norske befolkning blitt oppsummert
slik: "Viltet har stor verdi for mange grupper av befolkningen.
Ved mange aktiviteter i friluft spiller vilt en vesentlig
rolle. Det knytter seg store vitenskapelige og pedagogiske
interesser til viltet. Pedagogisk er vilt av betydning for
undervisning bade pa universitets-/ hoyskoleniva, i den
videregående skolen og i grunnskolen, foruten på skogskoler og
distriktshøyskoler. I tillegg er vilt og viltopplevelser av
stor verdi for mange mennesker i rekreasjonssammenheng. Vi kan
her neune jakt, fugle- og dyrestudier av mer allmen karakter,
amatorornitologi, dyrefotografering og å se dyr og dyrespor.
Mange planlegger ogs turer med henblikk p$ 5 5 oppleve ville
dyr i deres naturlige miljo."

8.1. GENERELT OM UTVELSE AV JAKT

Retten til
grunneieren.
Grunneieren

å drive jakt og fangst i et område tilhører
Innen Kosånas nedslagsfelt er all grunn privateid.
kan gi andre adgang til å utøve den lovlige jakten

innenfor sin eiendom.

Storviltjakt (her elg 0g radyr) kan bare drives etter
tillatelse fra den kommunale viltnemd. For å felle et dyr
kreves det et vist minimumsareal pr. dyr. Størrelsen av dette
vil avhenge av dyreart, bestandstetthet, skader arten måtte
forårsake i området mm. Minstearealen vil derfor variere fra
kommune til kommune og i visse tilfeller også innen kommunen.

Småviltjakten disponeres av grunneieren. Denne retten til jakt
kan han overdra til andre. Jakt kan bare drives på de arter som
Miljøverndepartementet har definert som jaktbare og innenfor de
jakttider som er gitt av Direktoratet for Naturforvaltning.

8.2. INNSAMLING AV DATA OM JAKTUT@VELSEN I OMRADET.

For å skaffe en oversikt over utøvelsen av jakt i et område er
det vanlig å gå ut fra jegerregisteret i Direktoratet for
Naturforvaltning. En finner da fram til jegere som jakter i de
berørte kommuner og sender ut spørreskjema til disse for å
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finne ut hvor mye tid hver jeger bruker, hvor han jakter og
jaktutbyttet. Denne metoden fant jeg lite nyttig for Kosånas
nedslagsfelt. Feltet berører fire kommuner som hver for seg har
en stor jegermasse. Gjennomsnittsjegeren i disse kommunene vil
ogs5 skille seg ut fra de som jakter i Kos&na. I fks. Aseral er
det en stor mengde jegere som jakter ryper i de høyereliggende
delene, mens jakten p rype er helt ubetydelig i Kosana -
området. En ville derfor fått svar fra en stor jegermasse som
ville være lite representativ for de jegerne som jakter i
Kosånas nedslagsfelt. Siden feltet er såpass lite og jaktretten
så sterkt knyttet til grunneierne valgte jeg isteden å
intervjue de fleste som jaktet innen nedslagsfeltet. Dette vil
gi bedre informasjon om utøvelsen av jakten, samtidig som en
&r inn opplysninger til viltomr&dekart og andre opplysninger
om vilt i området.

Først gikk jeg til de kommunale viltnemdene og hentet inn
opplysninger om elgvald, jaktordninger etc. Så snakket jeg med
elgjaktlagenes ledere. Disse er også grunneiere og kunne ofte
gi nøyaktige opplysninger om utøvelsen av annen jakt i området.
Der det var nødvendig gikk jeg videre til de som drev bare
småviltjakt. Denne metoden er mer ressurs- og tidkrevende enn
å bruke et spørreskjema i posten, men gir et bedre og
riktigere bilde av hvordan jakten utøves i området. Samtidig
unngår en å få inn et stort og lite representativt materiale
fra jegere som jakter i andre deler av de fire kommunene.

8.3. JAKTEN I KOSNAS NEDSLAGSFELT.

I dette området er det elgjakt som utgjør det vesentligste av
all jakt. Denne drives av forskjellige jaktlag som er
sammensatt av grunneiere og slektninger og bekjente av disse.
Det leies ikke ut elgjakt i området. Småviltjakten utnyttes
lite . Bestanden av skogsfugl er av de fleste ansett for å være
så liten at det ikke bør drives jakt på denne. Over store deler
av undersøkelsesområdet har skogsfugl vært underlagt privat
fredning i lang tid. I de nordligste delene rundt Eksavatn og
Flystveit har det blitt jaktet noe pa skogsfugl, og da serlig
orrfugl. Rypene som kommer ned i området på vinteren jaktes det
lite p2. Rdyrjakten utnyttes ogsa lite. Rdyrjakten drives
særlig nord for Bjørnevatn, rundt Matkroni, og i de nedre deler
av vassdraget. Interessen for radyrjakt er i folge flere
viltnemder stigende i området. Det viktigste byttet for
småviltjegerne i området er hare. Hare jaktes over store deler
av nedslagsfeltet, men denne jakten har gått noe tilbake i de
senere årene tross en ganske god harebestand. Bever felles
enkelte steder hvor den gjør skade. Jakt på rødrev og mår har
blitt drevet lite i de senere årene. Jaktutøvelsen i området i
dag er særlig konsentrert om jakt på elg.

8.%. ANTALL JEGERE OG ANTALL JAKTDAGER PR. AR I AGDER- FYLKENE.

I Agderfylkene bodde 6  1.  av alle registrerte jegerne i landet i
1984% (Jaktstatistikk 1984, statistisk sentralbyra), dvs. ca.
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9000 jegere. Gjennomsnittsjegeren i Norge brukte 9 dager til
jakt i sesongen 78/79 ( Reitan 1982 a). De som jaktet kun
småvilt brukte 8,6 dager, og de som jaktet kun storvilt jaktet
7,0 dager. De som jaktet både småvilt og storvilt jaktet
gjennomsnittlig i 13,3 dager. Der hvor jegerne jaktet innen
egen kommune og / eller nær hjemmet jaktet disse
gjennomsnittlig 9,9 dager i året mens utenbygdsboende jaktet
6,2 dager.

På Sørlandet ligger jaktinnsatsen for de forskjellige
jegergruppene noe lavere enn det en finner i landet forøvrig (
Reitan 1982 b ). Sørlandsjegeren brukte i snitt 8,3 dager til
jakt i sesongen 1978/79 de som drev både storvilt- og
småviltjakt brukte 11,7 dager. De som drev kun småviltjakt ca.
9 dager og de som drev bare storviltjakt ca. 6 dager. Disse
tallene, som ble funnet ved en brukerundersøkelse blandt jegere
i de midlertidig vernete vassdrag , region Sørlandet (Reitan
1982 b), stemmer ganske godt med det bildet som har kommet fram
av utøvelsen av jakt i Kosånavassdraget.

8.5. ANTALL JEGERE I KOSNAS NEDSLAGSFELT.

Det er totalt ca. 75 personer som jakter innen Kosånas
nedslagsfelt. Av disse er det omlag 80 prosent som kommer fra
kommunene i området. Av de resterende 20 prosentene har langt
de fleste forbindelse til omradet via slekt og / eller venner.
Det er 14 elgjaktlag som ligger helt eller delvis innenfor
undersøkelsesområdet. Antall jegere i lagene varierer fra l4% - 5
mann og opp til 12 mann. Ut fra størrelsen på valdene i området
kan en beregne at arealet i nedslagsfeltet tilsvarer ca. 8
vald. Gjennomsnitt størrelse på jaktlagene ligger på ca. 7
mann. Det er et sted mellom 50 0g 60 mann som årlig deltar  i
elgjakten i området. Småviltjakten utføres av ca. 35 personer.
Av disse er det omlag 15 som bare driver med småviltjakt. De
fleste småviltjegerne deltar altså også i storviltjakten. I
tabell 17 er det vist den prosentvise fordeling av ulike
jaktformer i Kosånas nedslagsfelt.

Tabell 17 . Prosentvis fordeling av jaktformer i Kosanas
nedslagsfelt sammenliknet med jegerne i Sørlands-
regionen ( Jordhøy 1984). Basert p 75 jegere.

Omr ?de Kun
storvilt-
jakt

Bade stor-
og småvilt-
jakt

Kun sm?-
viltjakt

Ikke
jaktet

Totalt

Kosåna 53

Sorlandsreg. 32

27

34

20

28

0

6

100

100
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Som tabell 17 viser er det en sterk overrepresentasjon av
elgjegere i området. Småviltjakten utnyttes i mindre grad enn i
regionen for@ovrig. Og det finnes ferre smaviltjegere enn det
som er gjennomsnitt for Sørlandsregionen.Dette skyldes som
nevnt tidligere bla. mangel på rype i nedslagsfeltet, og en
tynn skogsfuglbestand som det i lang tid ikke har blitt jaktet
på. På grunn av at en ved denne undersøkelsen intervjuet kun
aktive jegere fikk en ikke inn den gruppe som ikke hadde
jaktet, men hadde betalt jegeravgift. Denne vil en finne ved en
spørreundersøkelsen som er basert på jegerregisteret.

8.6. JAKT INNSATSEN.

Gjennomsnittsjegeren i Kosånaområdet jaktet 8.7 dager i 1985. I
tabell 18 er antall jaktdager i gjennomsnitt til de
forskjellige jaktformene sammenliknet med regionen forøvrig.

Tabell 18. Gjennomsnittlig antall dager brukt til forskjellige
jaktformer i Kosånas nedslagsfelt sammenliknet med
gjennomsnittet for alle jegere i Sørlandsregionen
og landet forøvrig (Reitan 1982 b)

Omr3de Dager Dager, bade Dager til Dager til
storvilt- stor- og småviltjakt jakt i gjen-
jakt småvilt jakt omsnitt

Kos&na 6.3 13.6 8.4 8.7

Sørlandet 6 11.7 9 8.3

Hele landet 7 13.3 8.6 9.0

Som denne tabellen viser er det et "normalt" forbruk av tid
blandt jegerne i området til utøvelse av de forskjellige
jaktformene. Utøvelsen av jakt i området skiller seg mest ut
ved at det er en stor overvekt av storviltjegere i forhold til
småviltjegere mot hva en finner ellers i regionen og landet
forøvrig. Det nedlegges omlag 660 dager til jakt i området pr.
år. Det må legges til at jaktterrengene hvor de spurte jegerne
jakter ikke følger grensen for Kosånas nedslagsfelt. En del av
jaktterrengene strekker seg ut over nedslagsfeltet.

8.7. JAKTUTBYTTE

8.7.1. Storvilt.

Det er 1 elgvald som ligger helt eller delvis innenfor Kosånas
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nedslagsfelt. Flere av disse har hovedarealet utenfor
nedslagsfeltet. Minsteargalet pr. elg er 8 tan' i Evje
Hornnes og Åseral, og 3 km i Marnardal og Audnedal ( Lyngstad
1985 ) Elgbestanden har tatt seg meget sterkt opp i Agder
fylkene de senere årene ( se fig 8, etter Lyngstad 1985).

Figur 8. Avkastningen av elgstammen i Agder- fylkene ifra
1950 og fram t.o.m. 1985.
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Nedslagsfeltet vil etter areal gi fellingstillatelse på omlag
30 elger i 1984. Fellingsprosenten i de fire kommunene varierte
i 1984 fra 100 i  Evje & Hornnes til 71 i. i Åseral. I tabell
19 under er det vist antall dyr tillatt felt og fellingsprosent
i 1984.

Tabell 19 . Elgjakt, antall dyr tillatt felt i 198l,
fellingsprosent og antall felte dyr pr. 10 km .

Kommune Tillatt Fellings-
felt prosent

Evje V Hornnes 58 100
Marnardal 155 97
4seral 39 68
Audnedal 83 93

Felte dyr
2pr. 10 km

1. 3
5.0
2 . 1
4.6
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Som en ser av tabell 19 har kommunene Audnedal og Marnardal en
langt tettere elgbestand enn Evje Hornnes og Åseral. Bare
omlag 15 prosent av nedslagsfeltet til Kosana ligger innenfor
disse kommunene med stor elgbestand. Elgbestanden er stor i de
ytre kommunene i Agderfylkene, men avtar ganske raskt innover.
Kosåna ligger i en overgangssone hva tetthet av elg angår. Det
ble i 1984 felt ca 30 elg i tilknytning til nedslagsfeltet.

. 2 .
Dette tilsvarer ca. 1.9 elg pr. 10 km skog og myrareal 1

området. Statistikken for felling av rådyr er langt mer
usikker, i jaktstatistikk for 1984 er derfor rådyr tatt ut.
Etter opplysninger gitt rundspørring hos jegerne i området ble
det i 1984 felt 7 rådyr. Det tildeles fellingstillatelse for
rdyr til hvert enkelt elgjaktlag. Arealkravet for rdyr i
området var i 1983 på 0.5 km. Fellingsprosenten varierte i
følge jaktstatistikk 1983 fra 5 1. i Åseral til 39  1.  i
Marnardal. Rådyrbestanden er på samme måten som elgbestanden
bedre i de kystnære områdene. Interessen for rådyrjakt er
liten, men stigende ifølge de lokale viltnemdene. De fleste
jegerne betrakter i dag rådyrjakten bare som et supplement til
småviltjakta.

8  .  7  .  2. Små V i 1 t

Som tidligere vist utnyttes småviltjakta lite i området.
Skogsfugljakt drives bare innen noen få begrensede arealer
innen nedslagsfeltet. Over det meste av området er det innført
grunneierfredning av skogsfugl. Det er blandt de fleste enighet
om at bestanden er for svak til å jaktes på. Harejakt er den
form for småviltjakt som drives mest utstrakt i
undersøkelsesområdet. Omfanget av denne jaktformen har i likhet
med de fleste andre former for småviltjakt avtatt noe de siste
rene. Rodrevjakt drives også, det er særlig jakt ved hjelp av
utlagt åte som er populær. Revebestanden har gått noe ned de
siste årene, trolig som følge av skabb. Interessen for
beverjakt er liten, men det felles noe bever som gjør skade.

Figur 9. Småviltjakt i elgvaldene. Skravert er den
prosentandel som utnyttes til jakt på hhv. hare,
skogsfugl og annet småvilt (etter Lyngstad 1985)

H4RE SKOGSFUGL ZRYPE ANNET SMAVILT

0 50 100 0 so 100 0 50 100

IMARNARDAL =
ÅSERAL HI I

AUDNEDAL I I

EVJE /HORN. 3

lV-AGDER

A-AGDER I I I I
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Andejakt drives også i liten utstrekning langs vassdraget. I
figur 9 er det vist hvordan elgvaldene utnyttes til småviltjakt
i Agder fylkene og i de berorte kommuner ( etter Lyngs tad
1985). Som en ser av figur 9 skiller Åseral seg ut med en høy
andel av terrengene som utnyttes til skogsfugl-/ rypejakt.
Dette skyldes at kommunene har gode rypeterrenger nord for
Kosånas nedslagsfelt. Også i Kosåna er det noe mer jakt på
skogsfugl/ rype i de nordligste delene av nedslagsfeltet som
ligger i Aseral. Utbyttet av smavilt for de omlag 35 jegerne
som jakter i nedslagsfeltet varier mye fra 3r til ar, bade ut
fra jaktinnsatsen og tilgangen på småvilt. Ved rundspørring
blant jegerne etter jaktsesongen 1983/ 8 fordelte utbyttet seg
som vist i tabell 20. En har ikke spurt alle jegerne, men
beregnet utbyttet ut fra gjennomsnittet av de jegerne som ble
tatt med  i  intervjundersokelsen. Da det er et lite antall
jegere som jakter småvilt og ikke alle er spurt ( ca. 20), kan
jegere som ks. feller unormalt mye av en eller flere
viltarter, og som ikke har kommet med i dette materialet,
gjøre ganske store utslag på oversikten under.

Tabell 20. Beregnet småviltutbytte i
totalt og fordelt på arter,

Kosånas nedslagsfelt,
jaktsesongen 1983 / 84.

ART ANTALL FELT PROSENTFORDELING

Lirype 7 9

Storfugl 2 3

Orrfugl 17 22
Villduer 4 5

Ender 7 9

Kr&kefugler 1 0 13

Sum fFugler 47 60

Hare 18 23

Rodrev 5 6

Mink 2 3
Bever 3 4

Mir 1 1

Grevling 2 3

Sum pattedyr 31 40

Sum småvilt 78 100
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8.8. OMRADETS FRAMTIDIGE POTENSIALE SOM JAKTOMRADE.

Nedslagsfeltets beliggenhet nær store befolkningssentra, og med
gode kommunikasjonsmuligheter, kombinert med en del hytter og
mindre turistsentra, tilsier at området har et framtidig
potensiale som jaktområde. Pr. idag er utnyttelsen av dette
tilnærmet lik null. Jaktretten leies ikke bort. Ordnede
grunneierlag kunne i framtida drive med salg av jaktkort og
aktivt viltstell i området for oke den jaktbare bestanden.
Foruten direkte inntekter til grunneierne ville en åpning av
jaktmuligheter for utenforstaende gi okonomiske ringvirkninger
i lokalsamfunnet. Pr. idag kjenner en ikke til at det
foreligger planer om utleie av jakt i større målestokk i
omrdet.

8.9. ANNEN BETYDNING AV VILTET.

Det finnes noen fastboende og en god del turister i området.
Foruten jakt betyr dyrelivet en del for disse i forbindelse med
forskjellige naturopplevelser. Aust Agder Ornitologiske
Forening har arrangert ekskursjoner til området ved
Gunnarsvatn. En del lokale amatorornitologer besoker dette
området ganske ofte på vår- og sommersesong. En kjenner ikke
til at omridets dyreliv utnyttes i forsknings- eller
undervisningssammenheng.

9. VIRKNINGER AV EN EVENTUELLVANNKRAFTUTBYGGING PA VILTET.

9.1. VURDERING AV KONSEKVENSER FOR DE ENKELTE DYREGRUPPER.

Hjortedyr, det forventes små virkninger på forekomsten av elg
og rådyr i området. Ikke til noen tider av året ser de ut til å
foretrekke områder som ligger nær inntil hovedvassdraget. Det
er lite utviklede elvekantskoger i området, disse utnyttes
ellers ofte av vilt som vinterbeite. Heller ikke var det
sportegn som tydet på at elgen utnyttet vannplanter i særlig
grad i området i 1985. Kanalisering ved Eptevatn vil få
negative konsekvenser for elgtrekket. Det går et meget godt
elgtrekk gjennom dette området. Isen vil lokalt bli usikker i
regulerte vassdrag og utgjøre en fare for hjortedyr.

Gnagere, eneste gnager en forventer effekter på er bever. Denne
er idag mer knyttet til sidevassdrag enn hovedvassdraget. Det
er bever som holder til i de påtenkte reguleringsstrekningene
som  vil f5 forringet eller odelagt sine leveomrader. Vann og
elvestrekninger som ikke beholder sin naturlige vannføring
vinterstid vil ikke kunne benyttes av bever til anlegging av
dammer og hytter.

Rovdr, det forventes sma effekter pa forekomsten av rovdyr ved
en regulering.
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Skogsfugl, for storfuglen som er knyttet til eldre barskog i
området ventes det ingen særlige effekter av en utbygging.
Orrfuglen har sine beste omrader oppe i heiene pa hver side av
hovedvassdraget, men utnytter myrer langs vassdraget som
spillplasser. En spillplass ved Gunnarsvatn og en ved Kosvatn
vil bli direkte berørt av reguleringen. Orrfuglen stiller
imidlertid ikke så strenge krav til sine spillplasser og en kan
forvente at disse vil flyttes. Nye kraftledninger i området
innebærer en økt fare for kollisjoner.

Lom, den eneste hekkeplassen for storlom i nedslagsfeltet vil
bli ødelagt ved at Gunnarsvatn brukes som magasin. Det har de
siste årene hekket et par storlom i dette området.

ne es , Det er særlig to områder som er viktige for denne
gruppen innen nedslagsfeltet, det er området fra Grunnaloni til
G3sel3kilene og Myglevatn. Myglevatn er eneste trekklokalitet
av betydning innen området. Ved alternativet kraftstasjon ved
Myglevatn vil isløsningen komme enda tidligere enn i dag og
trolig bedre forholdene for ender. Ved de to andre
alternativene vil vannføringen bli redusert og isen vil ligge
lenger enn den gjor i dag. Omrdet vil da f5 mindre betydning
for andefugler pa trekk. For omrdet Grunnaloni - Gseflkilene
finnes det en rikere forekomst av ender og gjess enn det en
finner ellers i nedslagsfeltet. Mesteparten av dette området
vil bli ødelagt ved at det benyttes som magasinområde.
Anlegging av nye kraftledninger vil utgjøre en fare for
kollisjoner for denne gruppen. Området ved Gunnarsvatn er
foreslått fredet av fylkesmannen i Aust Agder som et
verneområde av regional verdi.

Vadefugler, omradet fra Grunnaloni til Gaseflakilen skiller seg
ut som et område med flere arter og større tetthet enn det
finnes andre steder i nedslagfeltet. Mesteparten av dette vil
bli ødelagt ved at det bygges et magasin ved Gunnarsvatn. Flere
av artene som finnes her er sjeldne for landsdelen.

u f er, det forventes små effekter på spurvefuglfaunaen
ved en regulering. Fossekallen vil få ødelagt leveområder ved
at elvestrekninger blir lagt tørre. Fossekallen vil få bedre
overvintringsmuligheter ved utslippene fra kraftstasjonene.

Amfiber o kr dr, det forventes små effekter på disse
gruppene. Forekomsten av liten vannsalamander vil bli ødelagt
ved at Gunnarsvatnomradet nyttes som magasin.

9.2. OMRADETS VERDI

Re res n a 't t, nedslagsfeltet til Kosana representerer et
av de 5 vassdrag som ikke er regulert p? Sorlandet.
Artsutvalget en finner er typisk for skogsområder i regionen.
Fuglelivet knyttet til våtmarker er rikt i deler av området.
Flere av artene som finnes her er sjeldne for landsdelen.
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Referanseverdi, området er lite berørt av menneskelige inngrep.
En del hytter og veier finnes, men omrdet m kunne sies 5 ha
sin opprinnelige karakter. En del dyregeografisk interessante
arter, og enkelte sjeldne arter finnes. Det er gjort få
vitenskapelige undersøkelser i området tidligere.

Pr ks sver området har en middels produkson av jaktbare
arter. Harde grunnfjellsbergarter gir ikke opphav til noen rik
flora. Dette viser seg ved at tettheten av forskjellige arter
generelt er lav. Imidlertid finnes et ganske stort artsutvalg
for regionen.

e reas onsver omradet brukes til 3 oppleve natur og dyr av
et økende antall hyttefolk og turister. Området ved Gunnarsvatn
benyttes til fuglestudier av lokale amatorornitologer. Jakten
er idag først og fremst knyttet til elgjakt. Området har et
potensiale som jaktområde i framtida.

10. KONKLUSJON.

En utbygging vil trolig 3 sm& effekter pa bestand av
hjortevilt og hønsefugl. En viktig trekkvei for elg vil bli
ødelagt ved kanalisering. Usikker is i regulerte vassdrag
innebærer en viss fare for hjortevilt. Kraftledninger som vil
bli anlagt utgør en fare for kollisjoner og korsluttninger for
lom, hønsefugl, ender, gjess, ugler og rovfugler.

De mest negative effektene er knyttet til fugl som lever i
våtmarker. Antallet og artsutvalget som finnes i de våtmarkene
som ligger i eller i nær tilknytning til det påtenkte magasinet
( gjelder alle utbyggingsalternativer) er rikere enn ellers i
nedslagsfeltet. Flere sjeldne arter hekker i dette området. Det
er foreslått fredet pga. fuglelivet. En neddemming av disse
områdene vil føre til at ornitologiske verdier av stor regional
verdi blir odelagt.

Positive effekter kan forventes ved bygging av egen
kraftstasjon ved Myglevatn. Dette vil trolig føre til at
vannets verdi som rasteplass for andefugl poker ved at islosning
kommer tidligere. Det vil bli overvintringsmuligheter for
fossekall ved kraftverkene. Under kraftledninger vil det bli
bedre vinterbeiter for elg. De positive effektene må betegnes
som små.

For de artene som utnyttes til jakt i området idag forventes
det små effekter av en regulering. Forekomsten av bever, ender
og vadefugler vil bli noe mindre.
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