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FORORD
Atnas nedbirfelt ble i

1979 og 1981 underskt

med tanke pd bota-

nisk verneverdi i forbindelse med Verneplan III.
dengang ansatt ved Kontaktutvalget
ansvarlig for undersøkelsene.

Ole O. Moss,

for Vassdragsreguleringer,

var

Undertegnede var med som assistent

en del av tiden.
Et sammendrag av dette materialet ble brukt som bakgrunn for den
botaniske beskrivelsen og vurderingen av Atnavassdraget

i NOU

1983:42, men materialet er aldri blitt bearbeidet til en selvstendig rapport.
Da Atna i 1984 ble valgt ut som et av fire referansevassdrag
landsbasis i NTNF's forskningsprogram
dragsutbygging,"

"Miljvirkninger

på

av vass-

ble det behov for en mer detaljert og omfattende

presentasjon av de botaniske forhold.

NTNF og Kontaktutvalget

(Vassdragsforsk) gikk derfor sammen om å få utarbeidet den foreliggende rapporten.

Fylkesmannen i Hedmark v/miljpvernavdelingen

og Miljpverndepartementet

har ogs

bisttt

konomisk.

Ole 0. Moss har bearbeidet en del av materialet i 1981.

Videre

bearbeidelse og rapportskriving er foretatt av Eirik Skattum.
Rapporten er kritisk gjennomlest av Ole 0. Moss.
En spesiell takk rettes til Rolf Y. Berg, Botanisk Museum i Oslo,
som har stilt sine feltdagbØker til disposisjon, og til Finn Wishmann, også Botanisk Museum, som har hjulpet til med bestemmelse av
endel karplanter.
Takk også til oppdragsgiver v/Britt Hveem for velvillig hjelp
under arbeidets gang.
Blindern, juli 1986

Eirik Skatturn
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INNLEDNING. MATERIALEOG METODER

Formålet med de botaniske fagrapportene fra Kontaktutvalgets
undersøkelser i de 10-års vernede vassdragene var å gi bakgrunnsmateriale for vurdering av verneverdi.

Siden Atnavassdrag nå er

varig verna gjennom vedtak i Stortinget, har verdivurderinger i
relasjon til vern mindre interesse her.
Hovedformålet med rapporten er å gi en oversikt over vegetasjon og
flora i nedbørfeltet.

Siden Atna er pekt ut som et forsknings- og

referansevassdrag, er mulige naturvitenskapelige {botaniske)
brukerinteresser i nedbørfeltet trukket fram.
Fra oppdragsgiver ble det uttrykt ønske om at de botaniske forholdene i størst mulig grad ble sett i sammenheng med andre fagfelter, spesielt fluvialgeomorfologiske forhold langs hovedvannstrengen.

Siden rapporten i det alt vesentlige bygger på tid-

ligere botaniske undersøkelser uten et slikt siktemål, har det
bare i begrenset grad vært mulig å oppfylle dette ønsket.

Bakgrunnen for disse undersøkelsene er kort gjengitt i forordet.
De besto av 21 feltddgn for Ole O. Moss og 14 feltdgn
Skattum.

Av 35 feltdgn

for Eirik

totalt ble 14 dager brukt til detaljert

vegetasjonskartlegging av Atnsjbmyrene.

Dessuten ble 3 "korri-

dorer" på tvers av dalføret gått opp, og endel ruteanalyser av
vegetasjonen utfrt.

Enkelte delomrAder ble underskt

spesielt.

I forbindelse med disse underskelsene

er endel krysslister og
herbariebelegg levert Botanisk Musum i Oslo.

Et av de store "klassiske" verker i norsk plantesosiologi er Eilif

-
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Dahls "Rondane: Mountain vegetation in South Norway and its relation to the environment" (1956).

Av de 440 analyserutene som er

beskrevet her, ligger ca. 217 innenfor Atnas nedbørfelt. samtlige
over skoggrensa innenfor Rondane nasjonalpark.

Plantesamfunnenes

relasjon til ulike Økologiske faktorer er svært grundig behandlet.
Fra den srbstlige

delen av nedbdrfeltet gir Mork og Heibergs "Om

vegetasjonen i HirkjØlen forsøksområde" (1937) et detaljert floristisk og plantesosiologisk bilde av høyereliggende skog og lavalpin fjellvegetasjon.

Arbeidet bygger på 347 analyseflater,

samtlige fra Atnas nedbirfelt.

Forsksomradet

dekker ca. 14 km

med variert og tildels rik vegetasjon rundt Skjerdingfjellet ved
Hira, 725-1060 m o.h ..
Lavrik subalpin vegetasjon ved Atnsjen
i en hovedfagsoppgave av Thgersen

er detaljert beskrevet av

(1977).

I E. Barths bok om Rondane i serien "Norges Nasjonalparker" (Barth
1971) er det bl.a. gitt en oppsummering av floraen i nasjonalparken.

Dette har ansporet botanikere til fornyede botaniske

undersøkelser, og særlig i Vuludalen er det gjort flere nye
plantefunn (Hygen og Hygen 1973, Thdgersen 1974, Schumacher og
Østmoe 1978).
Fra de hoyereliggende delene av nedbrfeltet

foreligger opp-

lysninger av eldre dato i Resvoll-Holmsens "Om fjeldvegetationen i
det stenfjeldske

Norge" (1920) og "Fra fjeldskogene i det østen-

fjeldske Norge" (1918).

Store deler er også beskrevet av Haugen

(1952a, b) og senere Lyftingsmo (1974) i forbindelse med kartlegging av beiteressurser.
Atnsjmyrene

er kort beskrevet av Kraft (1955) og senere Moen

(1970) i forbindelse med Naturvernrådets Landsplan for myrreservater g

IBP-CT-Telmas myrunderskelser

i Norge.

Senere er myra

beskrevet av Bergseth (1976) (undersøkelser av dyrkingspotensiale)
og av Larsen (1984).
mangler imidlertid.

Mer inngående botaniske undersøkelser

-
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Helakmyrene er relativt kort beskrevet av Thorbergsen (1979) i
forbindelse med den norske myrreservatplanen.
Hesjemarka i Sollia er beskrevet av Larsen (1984).
Elvekantvegetasjonen langs de nordlige delene av Atna er undersøkt
av Galten (1978) ved DØrålseter og Elgvassli og av Schumacher
(1977a) ved Straumbu.
Enkelte floristiske data fra nedbørfeltet finnes hos Berg (1962).
I "Oversikt over Ringebufjellets flora" (Schumacher 1975) berøres
de sbrvestre delene av Atnas nedbrfelt.
I forbindelse med prosjektet "Landbruksressurser i midlertidig
verna vassdrag" (Jordregisterinstituttet 1983) er det utarbeidet
arealressurskart for hele nedbørfeltet i m.1:50.000.

For de

høyereliggende delene er dette i praksis vegetasjonskart med brukbar detaljeringsgrad, men med enkelte unyaktigheter.

Et om-

fattende tallmateriale for arealressursene er også utarbeidet, og
som vedlegg til rapporten er artslister for endel vegetasjonstyper
tatt med.
Kartbladet Atnsjen

(M711 1818IV) er i 1985 kartlagt i felt av

Jordregisterinstituttet med tanke på vegetasjonskart i målestokk
1:50.000 (Jordregisterinstituttet in prep.).
Enkelte botaniske opplysninger (særlig om grove trekk i vegetasjonsforholdene) finnes ogs

p

Norges Landbrukshyskole

(1982) og

Statens Skogskole, Evenstad (1974, 1977).
Av mer spesiell interesse kan nevnes flere arbeider om begersopper
på elvestrender (Dissing og Schumacher 1979, Schumacher 1977a,
1978 og 1979).
Omfattende lokalklimatiske undersøkelser i relasjon til skoggrense, gjenvekst og frøsetting hos skogstrær er publisert av Mork
(1957, 1968) fra Hirkjlen

forsksomr&de.

-
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Foruten de publiserte arbeidene ovenfor finnes det også en god del
upublisert materiale, særlig ved Botanisk Museum i Oslo.

Pro-

fessor Rolf Y. Berg har botanisert på flere lokaliteter og har
stilt sine feltdagbØker til disposisjon.

Det foreligger dessuten

en rekke plantekrysslister ved Finn Wischmann og Trond Schumacher.

Wishmann har registrert floraen ved Vollom (NP 64, 33),

Øverdalssetra

(NP 69-72, 48-50) og Hiras nedre deler (NP 92-93,

46) i 1959, og Tanglia (NP 79-80, 51-52) og Lia mellom Fossum og
Reierstua

(NP 87-88, 52-53) i 1985.

Store Ramshgda
Grturbekken

- Blaughgda

Schumacher har inventert ved

- Svabudalen (NP 58-61, 46-49),

inn Bretningsjuvet

(NP 67-68, 46-47) og Sndla

til Enden (NP 62-64, 45-50) (1970).

ned

Dessuten finnes en god del

krysslister fra feltarbeidet i regi av Kontaktutvalget for Vassdragsreguleringer.

Data fra Flora-Atlaskartoteket

Museum har også vært til nytte.

ved Botanisk

Herbariebeleggene her er ikke

systematisk gjennomgått.
Det foreligger 4 upubliserte botaniske ekskursjonsrapporter

som

bl.a omfatter Atnas nedbørfelt (Botanisk ekskursjon 1964, 1965,
1966, 1967).

Ansvarlig var Harald S.

Hydahl,

dengang ved Bota-

nisk Laboratorium, Universitetet i Oslo, nå bosatt i Asker.
Basert på innledende botaniske undersøkelser i Atnavassdraget i
regi av Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer

foreligger også

en upublisert stensil (Schumacher 1977b).
Forut for utarbeidelsen av den foreliggende rapporten fikk Eirik
Skattum 7 feltdØgn til disposisjon sommeren 1985.
til A underske

elvekantvegetasjonen

pa

Disse ble brukt

4 lokaliteter fra fjell

til lavland ved hjelp av transekter, samt til oppske

enkelte

deler av området som ikke var undersøkt tidligere.
To nabovassdrag - Grimsa i nordvest og Imsa i sørøst - er botanisk
beskrevet av h.h.v. Schumacher og LØkken (1981) og Bendiksen og
Schumacher (1982).

- 5 -

For karplanter fplger nomenklaturen Lid (1985), men norske navn er
tildels omskrevet til bokmål.

Dessuten er lappmarihand oppfattet

som et mer omfattende taxon enn hos Lid - se kap. 4.2..
Lav flger

Krog et al. (1980), og moser Pedersen og Vasshaug

(1978).
Norske navn

p

vegetasjonstyper flger

stort sett Fremstad (1984,

1985), som har gjort et forsøk på å standardiserer enheter for
vegetasjonskartlegging i Norge.

På grunn av regionale variasjoner

er dette en vanskelig oppgave, og ikke alle fagmiljøer er like
fornyd

med resultatet.

For Atnas nedbrfelt

kan systemet stort

sett anvendes, men enkelte endringer er likevel foretatt.

-
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BESKRIVELSE AV NEDBØRFELTET

Atnas nedbørfelt dekker ca. 1300 km2 i deler av kommunene StorElvdal, Rendal, Alvdal og Folldal i Hedmark fylke, samt Ringebu,
Nord-Fron, Sel og Dovre i Oppland.

Laveste punkt er 338 m o.h.

ved Atnas utløp i Glomma, mens høyeste er 2178 m o.h. på toppen av
Rondeslottet.
2.

En grov fordeling av hydesonene

framgAr av figur

Omtrent halvparten av Rondane nasjonalpark ligger innenfor

Atnas nedbørfelt.
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Etter "Naturgeografisk regionindelning av Norden" (1984) ligger de
skogkledte delene av nedbørfeltet (ca. 55

av arealet) i den nord-

lige boreale sone, nærmere bestemt i "Forfjellsregioneon med
hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon", underregion "Øvre Østerdalstypen.

Typisk for denne er smalkronet furuskog og bjørkeskog

overveiende på næringsfattig berggrunn, fattige minerogene myrer
og oligotrofe innsjøer.

Furuskogen på permeable løsmasser har

særlig mye lavarter i bunnskiktet.
Resten av nedbørfeltet tilhører den alpine sone, nærmere bestemt
"Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden•, underregion "Ron-

-

dane".
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Typisk for denne er store topografiske kontraster på nær-

ingsfattige bergarter.

Vegetasjonen domineres av lavheier.

Det meste av nedbdrfeltet ligger pa naringsfattig berggrunn.

I

nordvest dominerer lys sparagmitt, en eokambrisk kvartssandstein
med mye feltspat.

Denne forvitrer lett ved frostspregning, men er

meget mostandsdyktig mot kjemisk forvitring.

Jordvann og elvevann

inneholder derfor bare svart sma mengder med opplste

neringssal-

ter.
Øst for Atnsjben stikker et grunnfjellsvindu med granitt og gabbro
opp gjennom det sparagmittiske skyvedekket.

Dette grunnfjellsvin-

duet dekker storparten av nedbørfeltene til sideelvene Veslegryta,
Storgryta og Blankgryta.

Den basiske gangbergarten gabbro finnes

vesentlig i omrAdet Kvislaflyet

- Geitvola - Storha,

hvor den

stedvis gir et noe bedre jordsmonn for fjellvegetasjonen.
Sparagmittdekket

i søndre Atndalen med Hira og Setninga (inkludert

Vulua) er mer vekslende med hensyn til næringsinnhold.
framtrer en mrkt,

Stedvis

fylittisk skifer som er mindre motstandsdyktig

mot vannets nedbrytning samtidig som den har en noe rikere mineralsammensetning

(bl.a. noe kalk).

langs Vaulua og Sndla

Særlig i Setningas dalsider og

gir slik berggrunn et rikt jordsmonn med

frodig plantevekst over store arealer.

Enkelte steder er det ut-

preget kalkrike bergarter som gir grobunn for en typisk kalkflora.
Berggrunnsgeologien

i området med tilgrensende deler av beskrevet

i større arbeider av Oftedahl (1950), Skjeseth (1963) og Werenskiold (1911).

Enklere beskrivelser er gitt av Dahl (1963), NOU

1983:42, Strom (1943) 0g Thgersen

(1974).

Kartet "Berggrunnskart

over Norge" (Sigmond, Gustavsson & Roberts 1984) gir et oversiktsbilde.

Mer detaljerte berggrunnskart er utarbeidet av Siedlecka

(1981a,b, 1984), samt Holmsen & Oftedahl (1956) for den sørøstligste delen.

Lokaliteter der vegetasjonen indikerer klart kalk-

holdig jordsmonn/sigevann framgAr ikke alltid av disse kartene.

-
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I de nordligste delene av feltet (Rondaneområdet)er det store,
avrundete fjellhøyder, tildels med bratte fjellsider og markerte
botner og dalfører. Den kraftige frostforvitringen gir landskapet
i de høyereliggende deler et forrevent preg med mye blokkmark.
I vassdragets sørøstre deler er fjellområdene mer viddepreget med
vide senkninger og laverer fjellhoyder.
De geomorfologiske prosessene i Nordre Atndalen er grundig beskrevet av Gjessing (1960), og er kort sammenfattet i/ NOU 1983:
42.
V

Kartbladet "Hedmark fylke - kvartergeologi og geomorfologi
1:250.000 (Sollid og Kristiansen 1982) viser fordelingen av ulike
typer lsmasser.
11

I hoveddalføret nord for Atnsjøen dominerer mektige avsetninger av
enda høyere.
sortert materiale opp til 800-1000 m o.h., i Drlen
Slike breelvavsetninger danner terrasser, hauger, eskere og mer
uregelmessige former, ofte med ekstremt tørre og næringsfattige
vekstbetingelser for vegetasjonen. Lenger sørvest forekommer
sorterte løsmasser stort sett bare nederst i dalbunnen.
Ellers dekkes mer enn halvparten av feltet av sammenhengende,
usortert morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Usammenhengende og tynt morenedekke med bart fjell innimellom er vanligst
i hyereliggende deler.

2.3,

KLIMA

Iflge kartet "Normal Arsnedbr 1931-1960" (Aune 1981) har storparten av nedbørfeltet en gjennomsnittlig årsnedbør mellom 500 og
650 mm. Bare lengst nord ligger tallene lavere enn 500 mm.
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3.

J

J

Stasjon

Høyde

Sør-Nesset
(Atnsjo)
Hir kjølen

738 m o.h.

Midlere
Løkken

709 m o.h.
månedlig

nedbør

s

A

0

N

Tidsrom

ca. 850 m o.h.

Folldal

gg

Figur

M

F

Arsnedbor

1931-1960

530 mm

.

23 ar i perioden
1935-1965
1931-1960

(Kilder:

Mork

D

(1968),

597 mm
361 mm
Schumacher

(1981)).

Figur 3 viser midlere månedlig nedbør for sør-Nesset værstasjon,
samt tilsvarende data fra nedbørsmålingene
kjØlen forsøksområde.

til Mork (1968) i Hir-

Til sammenligning er også tatt med data fra

nedbørstasjonen Folldal like nord for nedbørfeltet.
merke til at nedbøren er høyest om sommeren.
bren

Man legger

Generelt Øker ned-

med hoyden over havet.

DØrålenområdet lengst nord ligger i regnskyggen av Rondane og tildels Dovre.

Her er trolig nedbørsdata fra Folldal og Hjerkinn mer

representative enn data fra sør-Nesset.

Regionalt er det derfor

- 11

en klar klimagradient mot trrere

-

forhold i nordvest.

Arsnedbren

på Hjerkinn er bare 221 mm i gjennomsnitt for 1931-60.
De store lokalklimatiske forskjellene i nedbørfeltet illustreres
dessuten tydelig ved snøforholdene.

Det er ofte bemerkelsesverdig

lite snø på nord- og østsida av Rondane i forhold til sør- og
vestsida (se bl.a. fotos hos Dahl 1956: 18-19).
Den midlere maksimale snømengde om vinteren er på sør-Nesset ca.
60 cm (Thgersen

1977).

Variasjonen fra år til år kan være stor

(f.eks. 18 cm i 1934 og 113 i 1951).

På grunn av de jevnt lave

temperaturene vinteren igjennom faller snøen lite sammen.
perioden varer fra oktober/november til april/mai.

snø-

Fra de hoyere-

liggende skogsområdene i sør rapporterer Mork (1968) at snøen som
regel ikke forsvinner fr
forsommertrke

fr

i siste halvdel av mai.

Noen utpreget

man derfor ikke, idet nedbdiren i juni vanligvis

er hy.
Flere detaljer om nedbørforholdene for Atnavassdraget finnes
bl.a. hos Dahl (1956),

Mork (1968)

og Thgersen

(1977).

Figur 4 viser månedens middeltemperaturer på sør-Nesset.

Til

sammenligning er også Hjerkinn tatt med, hvor forskjellen mellom
kaldeste og varmeste måned er betydelig mindre.
Temperaturvariasjonen mellom ulike geografiske deler av nedbørfeltet er langt mindre betydelige enn nedbørvariasjonene.
er temperaturforholdene sterkt avhengige av hyden
Dahl (1956:16) gjengir empiriske hydegradienter
i Rondaneområdet.

Derimot

over havet.
for temperaturen

Anvendt på temperaturdata fra sør-Nesset (Bruun

1967) kan disse brukes til å anslå middeltemperaturen på ulike
hbydeniv&er i nedb&rfeltet - se tabell 1.
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Fra sør-Nesset foreligger flere temperaturdata:
midlere dagtemperatur over 10°c.
dvs. antall dgn

Ialt 68 dager har

Den teoretiske vekstsesong,

med gjennomsnittstemperatur over 69C er beregnet

til 122 dgn.
Den midlere daglige temperatursvigning er 9.4c.
Minimumstemperaturen kan falle under Pc i alle sommermanedene.
Det er færrest frostnetter i juli, gjennomsnittlig 0.9.
Lokale temperaturforskjeller i relasjon til skoggrense, frøsetting

m.m. er grundig beskrevet av Mork (1968) fra Hirkjlen forsksområde. Mikroklimatiske forhold, spesielt i tilknytning til lavvegetasjonen, er undersøkt av Dahl (1956)

i Rondane og Thgersen

(1977) ved Atnsjen.

Klimaets humiditet (fuktighet) påvirkes av såvel nedbør som temperatur.

Humiditeten Øker med høyden over havet, både fordi ned-

børen generelt Øker og fordi temperaturen synker slik at fordampningen minker.
Martonnes humiditetsindeks (de Martonne 1926)

er en mye benyttet

indikator på klimaets humiditet:
p

H = --,

T+10

der P er Arlig nedbr i mm
T er rsmiddeltemperatur

i oC.

Anvendt på data fra sør-Nesset gir dette en humiditetsindeks på
49.

Iflge

inndelingen til Hesselmann (1932)

deks fra 40 til 49 et subhumid klima.

gir en humiditetsin-

Til sammenligning har også

værstasjonen Alvdal (485 m o.h.) et subhumid klima (H = 46), mens
Hjerkinn (953

m o.h.) har et arid klima CH=

22).

Hvis man for

nedbørstasjonen Folldal (709 m o.h.) forutsetter samme årsmiddeltemperatur som sør-Nesset, får man der en humiditetsindeks på 33.
IfØlge Sjors (1966:55) er humiditetstall basert på årsmiddelverdier dårlige mål på den klimatiske fuktigheten i svært kalde områder.

Han anser slike tall for å ha liten verdi Norges innland.

Begrepene oseani tet og kontinentalitet knytter seg både til humi-

-
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ditet og til temperaturforskjeller mellom den kalde og varme årstid.

Denne temperaturforskjellen er betydelig større på sør-

Nesset enn på Hjerkinn lenger nordvest - se figur 4.
I Skandinavisk målestokk har hele Atnas nedbørfelt et utpreget
kontinentalt klima, dvs. liten nedbør, kalde vintre og relativt
varme somre når man tar høyden over havet i betraktning.

Den totale menneskelige påvirkning i nedbørfeltet er relativt beskjeden.

Bare 442 mennesker var fast bosatt i 1980, og folke-

tallet har vært sterkt synkende de siste 25 ra

(Andersen 1985).

Befolkningen bor på spredte gårdsbruk og i mindre grender langs
Setninga og Atna opp til overgangen mot Folldal.

Langs en strek-

ning pa vel 10 km ovenfor saml@pet med Setninga er Atndalen helt
ubebodd.
Innenfor nedbørfeltet er det ca. 700 hytter (Eie 1982), hvorav et
strre

hyttefelt pa stsida

av Atnsjen.

Atnas lØP er delvis forbygd i nedre deler og langs de skiftende
elvelpene
Atnsjen

nord for Atnsjmyrene.
har vart noe regulert i forbindelse med tommerfltning.

Riksvei 27 går gjennom dalen med forbindelse mot Ringebufjellet
fra Enden.

Skogsbilveger og store hogstflater setter sitt preg på

søndre Atndalen og Sollia.
Skogsområdene i Nordre Atndalen har vært hogd fra gammelt av.
Etter at gruvedriften i Folldal startet i 1746, ble det produsert
kull i miler helt ned til Atnsjen

(Dahl 1960).

Tmmerdrift

har

jevnlig funnet sted i Nordre Atndalen helt opp til våre dager, og
flere gårder har sine egne sager.

På vestsida av Atnsjen

kan en

se store, gamle hogstflater etter tilvirkning av jernbanesviller
(Thgersen

1977), og en må anta at det har vært drevet hogst

- 15

nesten overalt i barskogsregionen.

I Nordre Atndalen har det tro-

lig med få unntak bare vært plukkhogst.
Lavsanking til dekorasjonsformål
Atndalen.

har lenge vært drevet i Nordre

Laven er også blitt utnyttet som fOrtilskudd til hus-

dyr.
Utmarksslatt ble i eldre tid drevet i stor utstrekning.

Det

finnes fortsatt et stort antall mer eller mindre falleferdige løer

i bjbrkebeltet, og navn som "Hesjemarka" og "Sl&ttbekken" forteller sitt.

Utslåttene kunne ligge så langt fra gården at det

tok to dagsreiser med hest og slede & f& hyet

til gArds (Jo ver-

gaard pers. medd.).
Beitetrykket

fra sau og storfe er stort sett moderat, men kan i

mer frodige "oaser" i det karrige landskapet være temmelig sterkt.

-
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av ulike

h6gdesoner

fra

lavland

til

hoyfjell

er

vist

5.

( 1)

(2 )
(3 )
(4)

(1)
(2)
(3)
()

Figur

338-900
m o.h.
900 m o.h.
- skoggrensa.
Skoggrens
a - 1300 m o.h.
1300-2178
m o.h.

5.

Fordeling

av

Tilsvarer
Tilsvarer
Tilsvarer
Tilsvarer
stedvis

hoydesonene

stort
sett
stort
sett
stort
sett
hoyalpin,
øvre del av

(etter

Sonerud

barskogbeltet.
bjorkebeltet.
lavalpin
sone.
mellomalpin
og
lavalpin
sone.
(1982)).

i

-
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De aller laveste delene av nedbørfeltet ved

Glomma ligger på overgangen mellom lavboreal og mellomboreal sone,
slik denne er definert av Bendiksen & Halvorsen (1981).

Den lav-

boreale sone er kjennetegnet ved forekomst av edle lauvtrær på
steder med gunstig lokalklima og jordsmonn.
bredelsesmnster

er representert i sonen.

Arter med sørlig utGrensa mot mellomboreal

sone settes ved øvre grense for edle lauvtrær.

Etter dette faller

det aller meste av harskogsbeltet i Atnas nedbørfelt klart innenfor mellomboreal sone.

a· rk beltets vegetasjonstyper vil her bli beskrevet separat, adskilt fra de tilsvarende harskogstypene.

Dette fordi de Økologisk

sett og landskapsmessig representerer helt andre miljer.

De

plantesosiologiske forskjellene i feltskiktet mellom denne subalpine (hgboreale)

sonen og den mellomboreale barskogssonen synes

imidlertid å være små i Atnas nedbrfelt.

Grensa mellom subalpin

og alpin sone er her trukket langs den klimatiske skoggrensa,
dvs. linjene mellom skogens øverste utposter (ca. 900-1100 m
o.h.).
Øvre grense for laval in sone settes gjerne der hvor blåbærsamfunn
ikke lenger forekommer (jf Nordhagen 1943, Dahl 1956).

I praksis

kan det enkelte steder være vanskelig å bruke denne definisjonen,
da blåbærsamfunn kan mangle også i lavalpin sone.

Dette gjelder

særlig DØrålenområdet, der gråhvite lavheier som regel dominerer
sterkt i lavalpin sone.
hyt

I Slettlyftet

er blbar

observert sa

som 1600 m o.h. (Dahl 1956:249), men vanligvis er ikke laval-

pin sone mer enn 400 meter i vertikal utstrekning (Dahl op.cit.).
Mellomal in sone består gjerne av lavrike trrgrasheier
karakteristisk, lys rdbrun
rabbesiv og islandslav.

med en

fargetone som skyldes dominans av

Denne sonen har mindre vertikal utstrek-

ning enn lavalpin sone, og kan enkelte steder i de hyereliggende
delene av Rondane mangle pga. det kraftige relieffet og blokkmarka.

I DØrålen går ofte de gråhvite lavalpine heiene direkte

over i de gr& steinurene som karakteriserer hoyalpin sone.
H

al in sone har ingen sammenhengende vegetasjon, bare spredte

tuer og enkeltindivider av hyere

planter.

Blokkmark dominerer.
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Figur

6 •

Søndre Atndalen sett nordover fra Bjørndalsåsen.
Gran- og furuskog
Rondane skimtes i bakgrunnen.
i dalsidene.
Foto:
Geir A. Sonerud.
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Typisk lavfuruskog
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i Nordre

Atndalen.
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Når det gjelder de grove trekk i vegetasjonsbildet, er det betydelige forskjeller mellom den sørlige og den nordlige halvdelen av
nedbrfeltet.
I nord skaper kombinasjonen av næringsfattig berggrunn, tørt klima
og permeable løsmasser et svært karrig grunnlag for plantevekst.
De sammenhengende gråhvite lavheiene over skoggrensa er neppe
bedre utviklet noe annet sted i sør-Norge.

Grana mangler som

skogdannende tre, og myrene er overveiende fattige.

Bare enkelte

steder i bjørkebeltet og langs elver og bekker finnes arealer av
betydning med frodig markvegetasjon.
I sør er forholdene langt mer varierte, selv om lavproduktive
vegetasjonstyper dominerer arealmessig. Granskoger preger i stor
grad dal- og åssidene.

Rik hgstaudevegetasjon

dratkilometer bade i barskogen, bjrkebeltet
srlig

omkring Setninga og Sndla.

myrer er vanlige.

dekker flere kva-

og lavalpin sone,

Rike og tildels ekstremrike

Lokalt kan kalkinnslag i berggrunnen gi en

artsrikdom som mangler i nord.
Figur 8 gir et oversiktsbilde over forekomsten av rike

vegeta-

sjonstyper i alpin og subalpin sone.
En tallmessig arealfordeling for fjellvegetasjonen er gitt i figur
9.

Som fjellvegetasjon er regnet alt areal over hydegrensa

produktiv skog.

Dette utgjr

972 km,

eller 76

for

av landarealet i

nedbrfeltet.
En mer detaljert oversikt over arealtyper framgår av tabell 2.
Det vises forøvrig til kartene fra Jordregisterinstituttet
in prep.).

(1983;
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Figur 8.

Oversiktsskisse
over verdifulle landbruksareal
(inkludert rike vegetasjonstyper
i fjell og fjellskog).
"Svært godt beite i fjellet" omfatter høgstaude-fjellbjørkeskog, vierkratt med høgstauder og lågurtenger i
fjellet (etter Jordregisterinstituttet
(1983)).
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IfØlge Jordregisterinstituttet (1983) dekker produktiv barskog
ca. 270 km2, eller ca. 21.5\ av landarealet i nedbørfeltet.
dette har bare 6 km hg bonitet og 63 km2 middels bonitet.
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Furuskog dekker strre

-

araler enn granskog, men i den srostlige

tredjedelen av nedbørfeltet - hvor barskog dekker de største
arealene - er granskog omtrent like vanlig som furuskog.
Fordelingen gran - furu viser klare og interessante trekk:

Hvis

man beveger seg nordfra og sørover, dukker de første grantrærne
opp ved Atnsjen

langs de nederste delene av Lausdi og Grasskard-

bekken. Det dreier seg bare om 4-5 trer på hver lokalitet.
Typisk for begge lokalitetene er det at elva eller bekken her går
gjennom en canyondannelse.

Grantrerne har en hØyde på opptil 10-

12 meter, men likevel stikker grantoppene bare såvidt opp i hØyde
med bakkenivået et stykke inn på hver side.

Herfra og fram til

Atnbrua sees bare spredte enkelttrær av gran fra vegen.

I tillegg

finnes eldre angivelser av gran hos Resvoll-Holmsen (1918:177):
"Paa nordsiden av Atnsjen

saaes under Seterha

granbestande i furuskogen.
m".

Videre:

Rondane.

ialfald 3 smaa

Spredt gikk den her ialfald op til 940

"De vestligste graner i disse trakter saa jeg i

I Ilmandalens sparsomme mot syd vendende birkelier

fandtes der i 996 m o.h. en gransamling i hvilken den største gran
vel kunde være 4 m

hy.

Langt inde i Mosvoldalen saaes 2 smaa

avleggsgrupper 1050 m o.h.".

Hygen & Hygen (1973) angir "en hØY,

vakker gran" i Musvolldalen.
Den første lille granskogen dukker opp i baklia under Knappen
nedenfor Atnbrua.
bl.a. 1 ·
r 1

Denne består dels av frisk blåbærskog med
e 'nte r
og noe måm
· · 1 , dels

av rikere og fuktigere utforminger med innslag av bl.a. skogsnelle, engsnelle, dvergsnelle. slirestart, smdtveblad, skogstorkenebb og olavsstake (fullstendig artsliste hos ResvollHolmsen 1918: 210-219).
Videre nedover langs Atna kommer grana stedvis inn i forsenkninger
og bratte lisider, men som regel står den spredtstilt og stur
under furua.

Spredte enkelttrær og småklynger av gran finnes også

i Veslegrytdalen og Storgrytdalen.
lpet

Fra Lyngstad og ned mot sam-

med Setninga er en blandingsskog av gran og furu dominerende

i dalbunnen.

Enkelte dråg med ren hgstaudegranskog

forekommer

også, mens store, sammenhengende granskog-lier først kommer inn
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langs nedre deler av Setnigna og i liene nedenfor samløpet mellom
Setninga og Atna.
Trolig er det både geologiske og klimatiske årsaker til granas
nordgrense i området.

Grana greier seg ikke på de tørre og nær-

ingsfattige glasifluviale avsetningene som dominerer i nord.
Dessuten har områdene i nord tørrere lokalklima i regnskyggen av
Rondane. Det er ikke tilfeldig at de få grantrærne lengst nord
gjerne vokser i dype bekkedaler og forsenkninger der både markfuktighet og luftfuktighet er relativt hy.

Dette er den dominerende skogtype i nordre Atndalen, og den forekommer nokså vanlig også lenger sør.
Sin mest utpregede utforming får den på de mektige, tbrkeutsatte
glasifluviale avsetningene.

Den smalkronete, lysåpne og sent-

voksende skogen mangler nesten helt buskskikt og feltskikt.

Bare

noen ytterst få karplanter stikker opp gjennom det kvitkrattdominerte lavdekket.

Det dreier seg gjerne om spredte eksemplarer

av zsslyng,

l'

helt.

Gr

og tytteber.

Moser mangler nesten

reinlav, lys reinlav, gulskinn og

vanlige, men har sjelden hy

dekningsgrad.

nli

s ltl v er

Det totale artsan-

tallet i en analyserute pa 20-25 m? er sjelden hyere

enn 12-15.

(Denne skogen inneholder ifØlge Sonerud (1982) noen av de laveste
tettheter som er registrert for fugl i Fennoskandia.).
Lavfuruskog er også vanlig på rabber og koller med grunnlendt og
steinete mark.

Her ker

innslaget av lyngarter, serlig zosslyng.

Emyle inngAr ogs4 vanligere, stedvis ogsa mjlbaar og blAlyng.
sørover i Atndalen blir innslaget av lyng gradvis sterkere, og
overgangen mot berlyng-barblandingsskog er flytende.
Lavfuruskogen som beskrives av Haug (1970) fra Furusjøen like vest
for Atnas nedbørfelt synes å være mindre tørkepreget enn den
typiske lavfuruskogen i Atndalen.

Denne skogtypen er svært vanlig i søndre Atndalen, og dekker tro-
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lig større arealer enn lavfuruskogen.

Dens Økologiske nisje

ligger mellom lavfuruskogens og blåbærgranskogens mhp. markfuktighet og næring.

Typen dekker både flater og skråninger på grusrike

breelv- og moreneavsetninger.

Ifølge Fremstad (1984) er dette

primært en lavlandsskog, som i tørre områder kan gå opp i
o.h. i sørvendte skråninger.
noe hyere,

Trolig går den i Atnadalfret

selv om grensedragningen mot bAde rsslyng

trytefuruskog, blåbærgranskog og lavfuruskog er uklar.

750 m
enda

- skinnFor ikke-

botanikere kan det virke forvirrende at skogsamfunn med bare furu
i treskiktet ofte klassifiseres som bærlyng-barbladningsskog på
grunnlag av felt- og bunnskiktets sammensetning.

Også i Nordre

Atndalen finnes utfra dette berlyng-barblandingsskog, selv om
grana mangler.
Bærlyng-barblandingsskogen i Atndalen skiller seg fra lavfuruskogen i området ved at lav stort sett er erstattet av moser (særlig furumose og etasjemose), og at feltskiktet er velutviklet (men
artsfattig), med tytteber, bl&bar og fellkre
dominanter.

lin

som viktigste

Det forekommer tørre varianter som minner mye om lav-

furuskogen - og mer friske varianter der feltskiktet har et visst
innslag av "granskogsarter" som linnea (vanlig) og hårfrytle (mer
spredt).
Avgrensningen av berlyng-barblandingsskog mot nærstående typer er
vanskelig, da gode karakterarter mangler.

Av de karplantene som

av Kielland-Lund (1973) og Hesjedal (1973) regnes som karakterarter, er det bare skogjamne som forekommer s& hyppig at den kan
ha praktisk betydning ved klassifikasjon.
imidlertid ogs

Denne arten forekommer

i typisk lavfuruskog, bl.a. nord for Atnsjen.

Knerot synes & foretrekke rikere granskoger, og er i Atnas nedbrfelt stort sett bare påvist i lågurtgranskog og hgstaudegranskog.

Dette ser også ut til å være tilfelle i Imsas nedbørfelt

lenger sør (Bendiksen & Schumacher 1982).

Optimalt voksested

synes å være skyggefulle lokaliteter under næringsrike berghamre,
hvor den flekkvis kan danne sammenhengende tepper (Tryli, BjorndalsAsen).

er svært sjelden (2-3 lokaliteter) men

er muligens den arten som har sterkest tilknytning til bærlyngbarblandingsskog.
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Den typiske rsslyng-skinntrytefuruskogen
Kielland-Lund
med kjlig

(Barbilophozio-Pinetum,

1973, 1981) har sitt optimum i mer humide områder

sommertemperatur.

I motsetning til berlyng-barbland-

ingsskogen har den tjukke, gyngende, torvaktig råhumus og gjerne
en tett mosematte.
I Atnas nedbørfelt er denne typiske utformingen svært sjelden, men
i søndre Atndalen forekommer den spredt i slake lier med forholdsvis tett morenejord.
er mer humid.)

(Særlig i høyereliggende områder der klimaet

Vanligere er mer tørkepregede overgangsformer mot

berlyng-barblandingsskog.

Skinntzyte

(blokkeber) spiller som

regel en underordnet rolle, og er helst bundet til små forsenkninger i terrenget.

Rsslyng.

bl#bar

og

ell

e ln

er de

hyppigste artene i feltskiktet, og innslaget av lav, særlig kvitkrull, kan være betydelig.
I Nordre Atndalen finner man spredt furuskoger der felt- og bunnskikt tilsvarer blåbærgranskogens.

Forekommer noks# hyppig omkring myrer i lavereliggende deler, men
har liten arealmessig betydning.

Felt- og bunnskikt tilsvarer

gjerne vegetasjonen på nedbørsmyr, med dominans av torvmoser i
bunnskiktet.

I Hiras felt kan kantskogen rundt myrene ha betyde-

lig innslag av granstarz.

PA Atnsjmyrene

finnes en"

o " uten torvmoser pa sandav-

setninger langs elveløpet.

Denne typen lar seg vanskelig plassere

i tradisjonelle

plantesosiologiske

båser, og er nærmere beskrevet

i kap. 5.3.
En særlig interessant furuskogvariant
sidene i søndre Atndalen.

finnes noen få steder i dal-

I en ellers lyngdominert, slakt

hellende furuskog finnes felter og smale drag med kalkholdig fuktighet som gir grobunn for kravfull urte- og grasvekst.

Her kan

man på lokaliteter der treskiktet ikke skiller seg vesentlig fra
den omkringliggende

lyngfuruskogen påtreffe orikideer som marisko,
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breiflangre,
slik" u

stortveblad
i

k

f

n.
Nærmere beskrivelse av
0
og
" er gitt i kap. 5.8.

Dette er en svært vanlig skogtype i Sindre Atndalen, men bortsett
fra den klare dominansen av blåbær er artsinventaret lite underskt.
Et par avvikende utforminger kan nevnes:
I svært bratte, gjerne nordvendte lier (f.eks. nord for Syrkletten) kan blåbæra for en stor del erstattes av
1 e l'
og
Linnea er svert vanlig, og etasijemose dominerer i skogtyttebr.
bunnen. En lignende blåbærgranskogstype er beskrevet som den vanligste utformingen i Imsas nedbirfelt lenger sør (Bendiksen &
Schumacher 1982).
Enkelte steder på typisk lav-mark kan grana dominerer sammen med
bjørk. På Tørrhaugen (V og Tryli) opptrer slik skog der kvitkrull
Bl#ber. zsslyng og
rekli
er
har en deknin9 pA 60-70.
vanligst i feltskiktet. Tilsvarende forhold er beskrevet av Resvoll-Holmsen (1918: 205), som nevner "lavrike fjeldskoger av gran"
i Atndalen, med blåbær som "den almindeligste dvergbusk".
Plantesosiologisk vil det trolig være riktig å plassere de
friskeste furuskogene som "blåbærskog", da blåbær kan domienere
helt i feltskiktet og innslaget av "granskogsarter" som skogstjerne, harfrytle, t '&kefot,
linnea og fiermose kan vere betydelig. Slik furuskog forekommer spredt i Nordre Atndalen,
gjerne sterkt oppblandet med bj6rk.
Det kontinentale preget hos blåbærskogen illustreres ved at skrubker bare såvidt er observert. (Ved Atnsjen iflg. ThØgersen 1977
og Resvoll-Holmsen 1918.)

Forekommer spredt i skyggefulle baklier. Fugletelg er den vanligste bregnearten. Velutviklet storbregnegranskog ser ut til å
mangle, trolig pga. det kontinentale klimaet med lav humiditet og
kontinuerlig frostfare.
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Svært sjelden, men på kalkrik berggrunn, helst i bratte skråninger, kan ganske klare utforminger opptre. Vanlige arter er
hengeaks, markiordber, fingerstarz,
a''e
le og teieber.
Krattfiol, tysbast og 'le
v l kan inng&, foruten mer vanlige
SnerprrlAgurtarter som skogsveve,
v o 'a og lundzapp.
kvein- en art som ofte dominerer i lågurtskogene lenger sør - er
ikke påvist i Atnas nedbørfelt.

Rik hdgstaudegranskogdekker flere kvadratkilometer. Omtrent
halvparten av den bratte, skogkledte lia på sørsida av Setninga
fra Bretningen til Ytterdalen har hØgstaudevegetasjon. Også i
nedre deler av lia på nordsida av Setninga finnes frodig hgstaudegranskog. I dal- og åssidene lenger sørøst finnes også betydelige arealer, foruten smale belter langs elver og vannsig.
o storkene bog
Alle de vanlige hØgstaudeartene inngår, med
tyrihjelm som de vanligste dominanter. Av mer spesielle arter kan
nevnes fjell-lok (flekkvis dominant, bl.a. i liene langs
Setninga), tzollurt (Sollia) og tysbast (flere lokaliteter).
Kvitsoleie og ballblom er påfallende sjeldne. Turt er heller ikke
vanlig. (IfØlge Sjors (1967: 167) behøver denne arten langvarig
snødekke, og tåler dårlig uttørkingen under en lang og varm
sommer.)

Temmelig sjelden, og som regel grøftet. Fattige utgaver dominert
av blåbær,skogsnelle og molte finnes flekkvis i dalbunnen.
Typisk
o
k
um
o er notert i myrkanter i høyereliggende
barskog.
Mork 6 Heiberg (1937) beskriver fra HirkjØlen forsøksområde en
"Geranium - Geum - Carex Vaginata - Picea - Betula sociasjon" som
dekker 3.4 av arealet under skoggrensa. Det er ofte blandingsskog av gran og bjørk, med betydelig innslag av vierarter som
slvvier,
lappvier,
gznnvier og svartviez.
Det er en neringsrik
og artsrik sumpskogtype, gjerne med dominans av
st
bog
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mel

-

i feltskiktet og bl.a. zosetormose i bunnskiktet.

Slirestarr, slåttestarr og fiellstarr er vanlige.
Fra samme område beskrives også en "Vaccinium myrtillus - V.
uliginosum - Polytricha - Picea - Betula sociasjon" med omtrent
samme arealmessige betydning.

Det er en relativt tørr, nærings-

fattig sumpskog der lyngplanter dominerer helt i feltskiktet og
nøysomme torvmoser dominerer mellom tuene.

Skoggrensa ligger mellom ca. 900 og 1100 m o.h., avhengig av
bl.a. lokalklima og jordsmonn.

Enkelte steder danner sammen-

hengende bestand av furu eller gran skoggrense, men stort sett har
bjørkebeltet en vertikal utstrekning fra 100 til 200 m, strst

i

spr.
På vindeksponerte steder øverst mot skoggrensa, særlig omkring
Atnsjpen, ser man ofte lave fjellbjrker
skåren krone.

med svert bred, tvert av-

Slike "bordbirker" sV for Atnsjøen er beskrevet og

fotografert av Resvoll-Holmsen (1918: 123-132).

De beites hyppig

av vilt og husdyr, men formen antas først og fremstå

være be-

tinget av at unge årsskudd som stikker opp over snødekket ofte
bukker under i lØpet av vinteren pga. kombinasjonen av vind og
kulde.

If@lge Resvoll-Holmsen forekommer "bordbirker"<i Sr-Norge

best utviklet på vindeksponerte steder med næringsfattig berggrunn, og områdene ved Atnsjøen framheves spesielt.
Variasjonen i undervegetasjonen i fjellbjØrkeskogene spenner fra
de karrigste gulhvite lav-teppene til 1 1/2 m hye,

frodige hog-

staudebestand.

Den mest utpregede utformingen finnes på de store breelvavsetningene i DØrålen.
av kvitkrull.

Bunnskiktet domineres her nesten fullstendig

Ellers forekommer følgende !avarter:

lys reinlay.
Moser finnes bare spredt, og

zeinlay·

art.

•

Gulskinn,

islandslay og
er trolig vanligste

Feltskiktet er på de karrigste områdene så svakt utviklet at

det dekker mindre enn 10

av marka.

I

ruter på 20-30 m2 finnes
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ofte ikke
rypeber.

-

mer enn 5-6 arter karplanter.
'ell re ln

De vanligste er rdsslyng,

, tytteber, blaber, greplyng og smyle.

I mindre ekstreme utforminger kan rdsslyng og
dominanter i feltskiktet.

ellkreklin

Det vekslende dominasforholdet

vere
mellom

røsslyng og lav i de lavrike subalpine skogene i området var en av
hovedproblemstillingene

for Thgersen

(1977).

Hans konklusjon var

at den klare lav-dominansen synes bundet til overflatelag med sand
eller finsand, mens røsslyng gjerne dominerer på substrat med
grove og vekslende kornstørrelser.

På morenejord i skråninger som ikke
rk

f'ellb' rkesko .

beitetrykk utgjr
tasjonen.

er for slake dominerer blåbær-

Rundt setrene og i andre områder med stort

ofte einer og smyle markerte innslag i markvege-

Småbregner forekommer bare sparsomt på flatere partier

med noe magrere og tørrere jord fortrenges blåbæra av mer nøysomme
lyngarter som f'ellkreklin

, rdsslyng og tytteber.

Bare sjelden

opptrer skinntryte som et markert innslag i fjellbjrkeskogen.
Bendiksen & Schumacher
bjrkeskog

(1982) angir røsslyng-skinntryte-fjell-

(Barbilophozio - Pineturn lapponicae, Kielland-Lund

1967, 1973, 1981) som en vanlig skogtype i bjrkebeltet
Tryas nedbrfelter

lenger sør.

at denne skogtypen mangler.

i Imsas og

I Nordre Atndalen ser det ut til

Man ser istedet gjerne en direkte

eller mer gradvis overgang mellom lavvrik fjellbjrkeskog

og blå-

berrik fjellbjrkeskog.
Fjellkrekling-dominerte
tro Hylocomiosum

utforminger tilsvarende Betuletum - Empe-

(Nordhangen 1943) forekommer nokså vanlig.

1
I områder med rik berggrunn, spesielt i dalsidene langs Setninga
og i Vuludalen og Sndldalen,
dekke store, sammenhengende

kan artsrik hgstaudevegetasjon
lier i bjørkebeltet.

Mange steder

dreier det seg om tidligere slåttemark, der skogen fortsatt er
åpen med rik grasvekst i feltskiktet.
I den nordlige halvdelen av nedbørfeltet forekommer hgstaudefjellbjrkeskog

mer spredt, men likevel forholdsvis hyppig.
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Figur

10.

Åpen,
ligere

grasrik,

frodig

slåttemark

hogstaude-fjellbjorkeskog.

Tid-

i lia S for Setninga.

Som regel er den begrenset til smale belter langs bekker og vannsig, men også større arealer kan forekommer.

(F.eks. ved Slått-

bekken i Storgrytdalen, under GråhØgda i Blankgrytdalen og ved
setrene i Veslegrytdalen.)

Det er påfallende i den nordlige delen

av nedb@rfeltet at de strste

arealene med typisk produktiv mark-

vegetasjon nettopp finnes i bjørkebeltet.

Trolig har dette

sammenheng med at lokalklimaet her er mer humid enn nede i hoveddalen, og at løsmassene er mindre permeable og dermed kan gi
friskt sigevann i overflaten over større arealer.

Siden hoveddal-

føret her er så karrig, har utslåtter og seterdrift i det mer frodige bjrkebeltet

fra gammelt av hatt stor betydning for mange

gårder.
I de rike liene i sør forekommer omtrent alle de hØgstaudearter
som kan forventes i denne regionen, med
og slvbunke
delvis

turt

som vanligste dominanter.
er imidlertid sjeldne.

ko storkene b, tyrihjelm
Ballblom, kvitsoleie og

Storbregner forekommer heller

ikke særlig vanlig, trolig pga. lav humiditet og kontinuerlig
frostfare.

På kalkrik grunn er fjell-lok flekkvis dominant.

hgstaude-fjellbjrkeskog

er grundig beskrevet fra Hirkjlen

Rik
for-
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søksområde (Mork & Heiberg 1937), og fra Vuludalen (Hygen & Hygen
1973, Schumacher 1977b, Schumacher & Østmoe 1978, ThØgersen 1974).
I de mer fattige utgavene i nord er
o st
engsoleie,
de vanligste og ofte de eneste higog tyrihjelm
staudeartene ved siden av slybunke. Vierarter, serlig lappvier
og s¢1vyier, opptrer svært vanlig i buskskiktet. Overgangen mot
sumpskog er flytende. Også i nord kan imidlertid mer eksklusive
arter opptre, f.eks. tysbast ved setrene i Veslegrytdalen.

En fattig sumpskogsutgave dominert av skogsnelle, molte, lappvier
og torvmoser finnes bl.a. i bratte terasseskrenter i DØrålen.
Rikere typer med innslag av hgstauder forekommer ofte i tilknytning til intermediære og rike myrer. Overgangen mot hgstaudeskog
kan her være flytende.

år-he
esko finnes spredt på flompåvirket mark langs nedre
deler av Atna (fra Setninga til Glomma). Feltskiktet er gjerne
svært høgvokst, frodig og artsrikt. Vanlige dominanter er
strutseving, mi&durt og
o st'e
blom. Villzips, firblad, stor
myIfiol og engsnelle er svert vanlige. Hegg forekommer som regel
spredt i busk- og treskikt. Korallrot ser ut til å være påfallende tallrik.
t danner like før Atnas samløp med Glomma små bestand
på sterkt flompåvirkete grusbanker utenfor gråor-heggeskogen.
Feltskiktet er gjerne sparsomt med spredte pionerarter. Se kap.
3.5.

v

so
vokser usedvanlig velutviklet i Vidjedalen i DØrålen
- se kap. 5.2.
Langs Atnas bredder på Atnsjømyrene vokser en

o
v' k t
' rkeSkog som passer dårlig inn i tradisjonelle plantesosiologiske
båser - se kap. 5.3.
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I ellers karrige, furudominerte områder er det nokså vanlig at
bjrka

dominerer eller blir enerådende på noe friskere mark

(bekkedrag, forsenkninger).
hgstaudebjrkeskog

Slik frisk blAberbjprkeskog eller

skiller seg plantesosiologisk lite fra den

subalpine bjrkeskogen.

Myrfrekvensen i området er relativt lav.

IfØlge Jordregister-

instituttet (1983) dekker myrene 59 km2, dvs. 4.6\ av landarealet
i nedbrfeltet.

Myrfrekvensen er strst

i den srstlige

halv-

I nordvest er klimaet tørrere, løsmassene
delen av nedbrfeltet.
i skogbeltet (vesentlig breelvavsetninger) mindre gunstige for

myrdannelse, og landformene i høyereliggende deler brattere.
Atnsjmyrene

dekker virkelig store arealer i nord.

myrfrekvensen hoyest i bjrkebeltet

Bare

Generelt er

og ovre barskogssone.

Under

600 m o.h. mangler myrene nesten helt.
Moen (1973) gir en oversikt over ulike kriterier for klassifisering av myr.

En typeinndeling er basert på en kombinasjon av

hydrologi, struktur og topografi.

Elatmyr og bakkemyr er vanlig i

Atnas nedbrfelt,

l

mens

kommer velutviklet.

tr n-

d'n

m r bare sjelden fore-

Eksempler på særlig fint utviklede myrkom-

pleks av de nevnte hovedtypene er Atnsjmyrene

(limnogen, dvs.

flomvannspåvirket flatmyr), Hesjemarka (vesentlig bakkemyr) og
Helakmyrene (strengmyr og blandingsmyr med store ombrotrofe
partier).
Lavlandsbundne hgmyrer
nok.

og oseaniske myrtyper mangler naturlig

Palsmyrer er påvist i Grimasas felt lenger nord (Schumacher

& LØkken 1982).

Selv om de klimatiske betingelsene trolig er til-

stede i deler av Ronane-massivet, er det svært lite sannsynlig at
slike myrer finnes innenfor nedbørfeltet.

Ved inndeling etter vegetasjonen er det fattig-rik-gradienten som
er mest brukt, og klassifikasjonen baseres i praksis på forekomsten av bestemte skillearter. Som påvist av Larsen & Skattum
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(1981) tillegges en og samme art ofte temmelig ulik diagnostisk
verdi av ulike botanikere.

Dels skyldes dette regionale bkolo-

giske forskjeller, dels at subjektivt skjønn alltid vil være tilstede.
I Atnas nedbørfelt er variasjonen langs fattig-rik-gradienten
svært godt representert.

Omfatter myrpartier hvor vegetasjonen ikke er påvirket av jordvann og derfor fAr all neringstilfrsel
ligger for hyt

fra nedbiren.

for dannelse av ombrogene hgmyrer,

Siden Atna

finnes slik

vegetasjon bare på deler av jordvannsinfluerte myrkomplekser.
større partier finnes spesielt på Helakmyrene (Thorbergsen 1979)
og ved Skjerdingfjellsetrene

(Mork & Heiberg 1937).

Vegetasjonen er artsfattig og som regel temmelig ensartet, gjerne
dominert av en eller flere av artene skinntryte,
dvergbirk,

molte og torvull.

u ttorv ose og

de vanligste dominantene i bunnskiktet.

'ell e ln
lb'

rn ms

,
er

På tørr tuevegetasjon

kommer det inn flere lyng-arter, og lav-arter (serlig Cladonia
spp. og Cetrina spp.).
ha n

c

lu

På rismyrene i fjellet dominerer gjerne

og S. robustun i bunnskiktet.

Nærmere beskrevne nedbørsmyrsamfunn i området er "Betula nana Vaccinium uliginosum - Oxycoccus - Sphagnum fuscum sociasjonen"
(Mork & Heiberg 1937) og Chamaemoreto - Sphagnetum acutifolii

(Dahl 1956).

Det sistnevnte har et visst innslag av jordvanns-

indikatorer, noe som har sammenheng med at torvlaget nesten alltid
er svært grunt i lavalpin sone.

Fysiognomisk dreier det seg

imidlertid klart om rismyr.

Omfatter myrpartier som påvirkes av næringsfattig jordvann eller
flomvann, og dekker anslagsvis et like stort samlet areal som de
andre myrenhetene tilsammen.

Fattigmyr-vegetasjonen omfatter

mange ulike plantesamfunn, avhengig av bl.a. høyde over havet og
plassering langs gradienter som myrflate-myrkant og lsbunnmykmatte-fastmatte.

-
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Mange av disse samfunnene er ekstremt artsfattige.

Som eksempler

på det kan nevnes at de 11 analyseflatene hos Dahl (1956) fra
Leuco-Scheuchzerion i Atnas nedbørfelt inneholder i gjennomsnitt
3.0 arter karplanter, 2.4 arter moser og ingen lav.

Til sammen-

ligning inneholder de 9 rismyranalysene i området (Chamaemoreto Sphagnetum acutifolii) gjennomsnittlig 9.0 arter karplanter, 12.2
arter moser og 13.0 arter lav.

(Riktignok er ca. 2 av karplante-

artene og trolig noe fler av mosene her jordvannsindikatorer.
Likevel er forskjellen slående.)
Fra forbundet Leuco - Scheuchzerion i Atnas nedbørfelt har Dahl
analyser fra assosiasjonen Sphagnetum Lindbergii med en eriophorum
angustifolium-variant og en caricetorum rostratae-variant - etter
dominans av hhv. duskull og flaskestazr. Denne assosiasjonen
dekker gjerne flatmyrer, mens assosiasjonen Sphagnetum riparii
gjerne overtar i hellende terreng.

Også denne deles på til-

svarende måte i en eriophoretosum - og en caricetosum-variant.
Assosiasjonen Sphagnetum riparii inneholder gjerne et betydelig
innslag av de noe mer kravfulle artene lappvier og myrhatt, og
grense mellom fattigmyr og mellommyr kan være noe vanskelig å
trekke på de friskeste bakkemyrene i høyereliggende strøk.

Det

samme gjelder assosiasjonene Calliergonetum straminei og Drepanucladetum exannulati (i forbundet Caricion canescentis-fuscae), som
er bundet til friskt, oksygenrikt sigevann.
snull

Her dominerer gjerne

eller duskull og lappvier i feltskiktet.

Fattigmyrvegetasjonen er dårlig undersøkt utenfor Rondane-området,
men artsfattige, flaskestarrdominerte utforminger ser ut til å
vere vanligst.

Erynsestarr og binnskjegg

kan stedvis dominere.

PA vate partier er dystarr og sveltstarr vanlige, pa noe rikere

partier ogsa trAdstarz.
I HirkjØlen forsøksområde synes fattigmyrvegetasjon A mangle.

De

jordvannsinfluerte myrsamfunnene hos Mork & Heiberg (1937) inneholder alle et betydelig antall arter som indikerer rikere plantesamfunn.

Omfatter myrpartier som påvirkes av noe mer næringsrikt vann, og
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forekommer forholdsvis vanlig i de fleste deler av nedbrfeltet,
hyppigst i den sørøstlige halvdelen. En rekke forskjelligeutforminger forekommer.
Fra Hirkj¢len forsøksområde beskriver Mork & Heiberg (1937) en
•scirpus-Calliergonsarmentosum - Drepanocladus revolvens sociasjonu som dekker 1.1 av arealet nedenfor skoggrensa. Den består
av bakkemyrer der binnskjegg og sveltull dominerer feltskiktet.
Torvmoser har mindre betydning i bunnskiktet. Ogs& "Scirpus Molinia - Campylium stellatum sociasjonen" omfatter for en stor
del mellommyr, men deler av den må klassifiseres som rikmyr.
Dette er en noe tørrere variant enn den foregående, og blåtopp
inngAr vanlig i feltskiktet sammen med binnskiegg, sveltull,
slattestarr, flaskestarr og kornstarr.
I skogsregionen forøvrig er våtere utforminger med trådstarr,
strengstarr og makkmose påvist flere steder.
Atnsjømyrene står i en særstilling som limnogen flatmyr. En stor
del av denne befinner seg på overgangen fattigmyr - mellommyr - se
kap. 5.3.
Dahl (1956) beskriver ingen utpregede mellommyrsamfunn fra Atnas
felt, selv om flere slike er beskrevet fra andre deler av Rondane.

Myrpartier som påvirkes av næringsrikt, gjerne kalkholdig jordvanr
er bemerkelsesverdigvanlige i den sørøstlige halvdelen av nedbørfeltet. Eneste kjente forekomst lenger nord er i Veslegrytdalen
og flekkvis pA myrene ved Sjlisetra st for Atnsj@en.
Med unntak av de våteste flatmyrene er dette artsrike plantesamfunn. Torvmoser spiller gjerne en underordnet rolle. Det er produktive myrer som i Østlandsområdet i stor grad er Ødelagt av
grøfting eller oppdyrking, og derfor er relativt sjeldne regionalt. De er verdifulle som beite for vilt og husdyr.
I Hesjemarka ved Sollia dekker rikmyr og ekstremrikmyr et par kvadratkilometer - se kap. 5.6.
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Fra HirkjØlen forsøksområde beskriver Mork og Heiberg (1937) en
"Carex Goodenowii - Campylium stallatum sociasjon" som dekker 2.3%
av arealet nedenfor skoggrensa. Slåttestarr dominerer, men mer
kravfulle arter som qulstarz, hArstarr, tvebostarz, fingerstarr
og 'e l
st·
(blåsprett) inngår vanlig. Disse myrene
spiller en stor rolle som beitemark innen området hele sommeren
igjennom.
Fra samme område gis en grundig beskrivelse av ei rikmyr i alpin
region, 1000 m o.h .. På myra, som dekker bare 1.5 dekar, er det
foretatt 28 nøyaktig kartfestede ruteanalyser i 5 ulike sosiasjoner. Særlig interessant er en "Juncus arcticus - Campylium
stellatum sociasjon" med
n arkss'v som dominant i feltskiktet.
Her forekommer ogsd bl.a. myrtevier, rynkeviez. sm&vier, sotstart,
fjellsnelle og trillingsiv. Totalt er det beskrevet 84 arter karplanter fra denne lille myra, når man regner med kilden i overkant.
Av kravfulle arter som også forekommer utenom Hirkjlen
marka kan nevnes:
Brudespore
Engmarihand
Lappmarihand
Gulstarr
Hårstarr
Taglstarr
Tranestarr
Huldrestarr

Grønnkurle
Myrsaulauk
Breiull
Bjnnbrodd
Dvergjamne
Kastanjesiv
Trillingsiv
Myrtevier

og Hesje-

Enghumleblom
Mjdurt
Svarttopp
Legevintergrønn
Sloke
Fjelltistel
Myrtistel
Sumphaukeskjegg

Ved siden av myrene i Hirkjlen og Hesjemarka peker Bergsveenmyra
sr for Sollia og delvis myrene ved Bjorndals&sen lengst srst
i
feltet seg ut som floristisk rike.

Fra Atnas felt i Rondane beskriver Dahl (1956) tre ulike assosiasjoner av
t i i e :
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Mniobryo - Epilobietum hornemanni "is of the most lovely of the
vegetation types in Rondane" (Op. cit. • 201).
De gulgrønne
mattene av kaldmose (Pohlia albicans var. glacialis) lyser på lang
avstand. På nærmere hold ser man de purpurrøde blomstene til
Setermjlke
og som regel de hvite stjernene til
s'ld e.
Disse kaldmosekildene finnes ved stabile (eustatiske) oppkommer.
På noe mer ustabile kilder med hyere sommertemperatur overtar
gjerne assosiasjonen Philonoto - Saxifragetum stellaris. Den er
dominert av
r

'd m

(Philonotis fontana), men fortsatt er

e og setermjlke

de viktigste artene i feltskiktet.

Noe lenger fra selve oppkommet kan assosiasjonen Scapanietum uliginose forekomme. Denne er dominert av ildetvebl dmose (Scapanium uliginosum), men er ellers beslektet med foregående assosiasjon.
Foruten de nevnte artene er brearve svert vanlig i fattigkildene,
'1l mot i, tunsaerlig i den frste assosiasjonen. Slvblanke,
zap,
engrapp, Akersnelle og
o st'en bl
er de vrige karplantene som forekommer i analyserutene fra Atnas felt. Særlig
DØrålen og Illmanndalen forekommer fattigkilder hyppig, og ofte
som brede kildehorisonter.
Fra HirkjØlen forsøksområde beskriver Mork og Heiberg (1937) en
subalpin fattigkilde dominert av kildeurt og
n i
emose nærmest oppkommet, mens duskull og brunklomose (Drepanocladus exannulatus) dominerer nedenfor. Nær oppkommet forekommer dessuten
folgende karplanter: Engkvein, maiqull, setermjlke,

myjlke,

elvesnelle, myrsnelle, skogsnelle, seterrapp. harezug, stjernesildze,

e

r e

og lovetann.

Fra samme subalpine område beskrives også en

rikkildedominert av

tuffmose (Cratoneuron glaucum) og rødklomose (Drepanocladus revolvens). I urteskiktet skiller den seg ikke vesentlig fra den
fattige kilden, med unntak av sterkt innslag av kildemjdlke.
Rikkilder dominert av gulsildre finnes hyppig i Hesjemarka, stedvis også i lia sør for Setninga.
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På flate, periodevis oversvømmede partier i skogsregionen kan det
forekomme en skogls

sumpvegetasjon der buskskiktet er dominert av

vierarter som lappvier. slvvier
ofte store tuer.

og grnnvier.

Stolpestarr danner

En slik viersump på ca. 60 dekar er beskrevet av Mork og Heiberg
(1937) fra Hirkjdlen forsoksomrAde.
Setninga og pa Atnsjmyrene

I dalbunnen langs vre

finnes ogs

Starrsumper dominert av flaskestarr og

del av

fattig viersump.

rd ad

starr er relativt

vanlig på Atnsjømyrene, særlig omkring tjerna (se kap. 5.3.).
Dette er svært artsfattige, men likevel forholdsvis produktive
plantesamfunn med stor betydning for vatmarksfaunaen.

I dette kapitlet omtales skogløs fastmarksvegetasjon i fjellet).
(Myr- og kildevegetasjonen er omtalt i kap. 3.3)
Generelt er det lavmark som dominerer i Atnas nedbørfelt.
utpreget er dette i DrAlen,

Mest

hvor de gråhvite lavheiene sammen med

de egenartede kvartærgeologiske formene gir inntrykk av en slags
kald halvørken.
En oversikt over hovedtypene av fjellvegetasjon og fjellskoger
framgår av figur 9.

For detaljer i fordelingen av de ulike typene

i nedbØrfeltet henvises til Jordregisterinstituttet (1983).
Dette kapitlet er ordnet slik at rabbevegetasjon beskrives først,
deretter plantesamfunn med middels snødekke og tilslutt samfunn
med tjukt sndekke

(snleievegetasjon).

stor grad på Dahl (1956): "Rondane".

Framstillingen bygger i
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Figur

11.

Homogene,
sone,

gulkvite

spesielt

lavheier

er typisk

for

lavalpin

i Dørålenområdet.

Omfatter flere varianter som tilsammen dominerer arealmessig i
Atnavassdragets fjellomrader.
F'ell r d- re l n samfunn (Loiseleureto - Diapensinetum, Dahl
1956) forekommer på de aller mest vindeksponerte lokalitetene i
lavalpin sone.

Lavvegetasjonen rives trolig mer eller mindre opp

av vinden slik at det eksponeres adskillig bar stein og jord.
snødekke mangler vinterstid.

Feltskiktet er ekstremt artsfattig,

med greplyng og rabbesiv som de viktigte artene.

I bunnskiktet

forekommer en rekke lav og moser spredt, med gulskinn, rabbeskjegg
og fjelltagg som de vanligste.
Gulskinnheier

(Cetrarietum nivalis, Dahl 1956) er det vanligste

plantesamfunnet i selve Rondane, og forekommer på snøfattige og
vindeksponerte lokaliteter også ellers i nedbørfeltet.
I feltskiktet opptrer dvergbirk,

fellkreklin

, greplyng, tytte-

bær og rabbesiv som konstanter, men med forholdsvis liten dekning.

Mer spredt forekommer stivstarr, rsslyng,

ber, smyle, musere

og vardefrytle.

blokkeber, rype-
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Et stort antall arter med nøysomme moser og lav kan opptre i bunnskiktet. (Av de 49 plantesamfunn Dahl beskriver fra Rondane, er
det faktisk bare to som har høyere gjennomsnittlig totalt artsantall i analyserutene enn Cetrarietum nivalis typicum.)

Alltid er

gulskinn den viktigste dominanten, men også rabbeskjegg kan oppnå
hy

dekning.

Kvitkrull forekommer nesten alltid, men med lav dek-

ningsgrad.
I mellomalpin sone overtar en rabbesiv-dominert variant.

Denne

dekker bare svært små arealer i Atnas nedbørfelt.
Kvitkrullheier (Cladonietum alpestris, Dahl 1956) er trolig den
vegetasjonstypen som dekker strst arealer i Atnas nedbbrfelt.
Det er en utpreget kontinental vegetasjonstype som her er meget
velutviklet.
alpin sone.

Den har sitt tyngdepunkt i de lavere delene av lavHyere

rundt snleier.

opp forekommer den som stadig trangere soner

If6lge Dahl er sndekket

noe som gir god frostbeskyttelse.

normalt O.3 - 2 meter,

Kvitkrull, som er den totalt

dominerende arten, er reinens viktigste vinterfOr.
brukt som tilleggsf@r for sau og storfe.

Den er ogs

Den vokser langsomt, og

trenger omtrent 20 år på å bli fullvoksen.
På sand og finsand dominerer en variant av kvitkrullhei med innslag av stivstarr, smyle og sauesvingel, foruten steril tyttebær.
På jordbunn med mer variert kornstørrelse blir innslaget av dvergbjbrk og lyng (serlig fellkreklin

) markert.

I bunnskiktet i

begge variantene er følgende arter konstanter (men vanligvis med
lav dekning):
grå reinlav.

Ber sidmose,

islandslav, gulskinn, fellreinlav

Antall moser og lav er hyt,

og

men mosene er gjerne

bundet til småflekker i hjørnene av de polygonene som dannes når
lavmatta skrumper i tørt vær.
Ulike utforminger av lavheiene i området er også beskrvet av Resvoll-Holmsen (1920: 208-210 og 221-224).
r

' (Alectorio-Arctystaphyletum uvae-ursi, Dahl

1956)

Dahl har en analyse fra assosiasjonen på 1280 meters hyde
bratt, srstvendt

li innenfor DØrålseter.

i ei

Her dekker typen be-

-
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tydelige arealer i hyereliggende

deler av lavalpin sone.

forekommer også ved Sleukampen nord for Atnsjmyrene,

Den

men ser ut

til A mangle i de mer humide fjelltraktene i sør.
ær

bes ·

bunnskikt.

er gjerne klare dominanter i hhv. felt- og

I sin typiske utforming inneholder mjØlbærlavheia

del næringskrevende

en-

arter, noe som mangler i Dahls analyse fra

DrAlen.

' (Rhacomitro-Caricetum
bigelowii,
Dahl 1956)
Temmelig sjelden, helst i små forsenkninger med tilførsel av jordvann, med tynt sndekke.
(opptrer i sin mest typiske form i kystfjellene.)
Kjennes på den klare dominansen av gråmose (Racomitrum lanuginosum).

Typiske arter i feltskiktet er stivstarr, sauesvingel og

geitsvingel.

' (Kobresieto-Dryadrion,
Nordhagen 1943)
Kjent fra 4 lokaliteter i nedbrfeltet:
P Skjerdingfjell (Mork og Heiberg 1937). Lite areal.
1.

2.

PA nordsida av Sndlhdgda,

3.

Ved Ramsh¢gda i Sn¢d¢ldalen.

vel 1100 m o.h.

Noen hektar.

2-3 småflekker (T. Schumacher,

pers. medd.).
4.

P& nordsida av Sandomshi

(UTM NP 516-729.

Ca. 100 m?).

Den typiske reinroseheia som beskrives i litteraturen er et rabbesamfunn på kalkrik grunn.

Karakteristisk

for reinrosa i Atnas

nedbørfelt er at den foretrekker lokaliteter med relativt godt
snødekke, gjerne i svakt jordvannspåvirkede

skråninger.

Mulige

årsaker til dette kan være at det kontinentale klimaet gir svært
ekstreme forhold på rabbene, og at kalkinnholdet i berggrunnen på
de aktuelle lokalitetene er såpass lavt at noe næringstilførsel
med jordvann er gunstig for artene.
Fra lokalitet 1 har Mork og Heiberg foretatt 10 ruteanalyser i sin
"Dryas - Carex rupestris sociasjon".

Flgende

snelskende

Slvviez,

hielm,

'l

arter forekommer hyppig.
a

fuktighetskrevende/
bleikvier, tyri-

e, grannarve, svartstarz, hArstart. slirestarr,
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fjellsnelle,

ko

e b, j#blom og fielltistel.

Samtidig

forekommer rikelig av mer typiske arter for reinrosehei: Rynke-

vier,

bergstarr, flekkmure, zdsildre.
setermjelt og dessuten ber ve nika.

ell

st' rn , fiellrapp,

Lokalitet 2 dekker størst areal, men er likevel mer artsfattig.
Dominanter her ved siden av reinrose er

fiol.

e

r'kå

og fjell-

Sdlvvier inngAr pd fuktige lokaliteter, mens dvergbjrk og
r lin kan være dominante på tørrere deler. Også på denne

lokaliteten inngår fuktighetselskende arter som
fielltistel, fiellsnelle, svarttopp og

e

f

ost
s

er

r enebb,
Typiske

arter som rynkevier og setermjelt er vanlige, mens bergstarr og
flekkmure er mer sjeldne.
Lokalitet 4 har mer rabbepreg, men er bare fragmentarisk og artsfattig.

Dominanter er greplyng og rypebær, mens fjellsnelle og

fjellpryd er vanlige.
· (Phyllodoco Vaccinetum myrtilli, Dahl
1956.)

Svært vanlig vegetasjonstype i skråninger med godt snødekke (som
normalt br

vere smeltet før 1. juli) i lavalpin sone.

Foruten blåbær inngår ofte
dominanter.
bær.
l

e lkreklin,

dvergbi¢rk og smyle som

Svert vanlige er ogsA blalyng. blokkeber og tytte-

De vanligste dominantene i bunnskiktet er
sk'

mo

r si dmo e og

, men er lang rekke moser og lav inngår.

Flere utforminger forekommer.

Dahl beskriver en "lichenosum"-

variant der dvergbjørk mangler og !avarter inngår rikelig.
varianten er særlig vanlig over ca. 12OO m o.h ..
forminger med mer dvergbjrk,
lig.

kekling

og lay

Denne

Også tørre ut-

enn bl#ber er van-

Omkring KvislåflØyet lengst nordøst i nedbørfeltet dominerer den
basiske gangbergarten gabbro (Siedlecka 1981b).

Her er blåbærheia

uvanlig frodig ifØlge Haugen (1952b), som beskriver "grisne,
smylerike vier- og einerkratt av blåbærtypen• og "store vidder av
blåbærrisheier med en lubben smylevekst".

-
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(Hylocomieto-Betuletum nanae,

Dahl 1956.)
Forekommer ofte som en sone mellom gråvierkratt og lavheier, og
bestar av tett dvergbjrkkratt.
stedvis blåbær inngår vanlig.

re lin , tytteber, smyle og
Et spredt innslag av mer nærings-

krevende arter som geitrams, flekkmure, fjelltistel og fiellfrd-

Stierne

er typisk. Dahl regner etasjemose som en eutrof art i
Rondane. Denne dominerer helt i bunnskiktet i form av 10 cm
tjukke, tette matter.

En lappvier-dominert variant kan skilles

ut, med noe sterkere innslag av næringskrevende arter.

Flere varianter, vanligst er "islandslav-rabbesivhei" (PhyllodocoJuncetum trifidi, Dahl 1956).

Den vokser på lignende lokaliteter

som blåbær-blålyngheia, men høyere opp, vesentlig i mellomalpin
sone.
lyng,

Blåbær mangler ofte helt, eller forekommer spredt.
som har en videre Økologisk amplitude mhp. hyde

Blå-

over havet,

solifluksjon og is på marka, er vanligste lyngart ved siden av
e

kreklin

og tyttebær.

vanlig, stedvis også smyle.

Rabbesiv og stivstarr inngAr svært
I bunnskiktet dominerer nesten alltid

islandslav, noe som sammen med rabbesivet gir heia den karakteristiske rdbrune

fargen

Dahl beskriver også samfunnet Chiono Juncetaum trifidi ("rabbesivsnleier")

nedenfor blåbær-blålyngheia i snøleiene, gjerne sør-

vendt i øvre del av lavalpin sone.
av fielljamne ved siden av rabbesiv.
star

Typisk er et kraftig innslag
Svært vanlig er også stiv-

og fjellsveve.

Enda mer sjelden opptrer samfunnet Juncetum trifidi nudum (også et
"rabbesivsnØleie"), også dette gjerne i snøleier i øvre del av
lavalpin sone.

Typisk er en tett, homogen matte av rabbesiv, mens

lyngarter kan mangle helt.
"Smylesnleier"

(Deschampsieto - Dicranetum fuscae, Dahl 1956)

finnes hovedsakelig på nordvendte, moderate snøleier.

Smyle og

dominerer i feltskiktet. seterstarr inngår svært
delvis stivstazr
vanlig i nedre deler, men går vanligvis ut over 1200 meter, hvor

muSere

gjerne har hg

dekningsgrad.
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På sesongfuktige, næringsfattige områder hvor snøen er smeltet før
1.

juli.

Den vanligste utformingen, iallfall i nordre del av nedbørfeltet,
er stivstarr- og bjrnemose-dominert
bigelowii, Dahl 1956).

(Polytricheto - Cariatum

Dette samfunnet vokser gjerne i flatt

eller svakt hellende terreng, gjerne svake forsenkninger.

Ved

siden av stivstarr inngar smyle, sauesvingel og rabbesiv hyppig.
Steril tyttebær er eneste vanlige lyngart i den typiske utformingen.

Flere varianter forekommer.

rsslyng.

'e lre

l'

Dahl beskriver en variant med

, greplyng og bl#ber og en variant med

sterkt innslag av seterstazr og gulaks.
Finnskjegg-dominerte utforminger (Nardeto chionophilum, Dahl 1956)
er sjeldne på nordsida av Rondane, trolig pga. det kontinentale
klimaet.
her.

Heller ikke beitebetingede finnskjeggmarker er vanlige

Høyt beitetrykk i utpreget kontinentale alpine områder

fremmer ofte sauesvingel framfor finnskjegg (Nordhagen 1943).
Et stykke sør for Rondane, hvor snødekket er bedre og beitetrykket
fra gammelt av har vært stort, er utpregede finnskjeggmarker vanlige.

Haugen (1952a) skriver om Vuludalen: "Finnskjeggen langs

hele dalen er en ulempe ved beitet.
finnskjegg.
tjnnene,

I 1943 kreperte ei hoppe av

Noen år tidligere strøk det med tre hopper ved Vulu-

og for mange Ar tilbake skal det ha strket

med hele

seks hopper på en sommer av samme rsak".
Mork og Heiberg (1937) beskriver små arealer med finnskjegg (trolig kulturbetinget) i subalpin og lavalpin sone i Hirkjlen

for-

sksomrAde.
I Veslegrytdalen-, Storgrytdalen- og Blankgrytdalen-området er det

svært lite finnskjeggmarker, mindre enn 0.5

av arealet (Haugen

1952b).

(Athyrietum

alpestris

chionophilum

Dahl

1956.)
På blokkrike forsenkninger og skråninger med godt snødekke, svært
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sjelden i Atnas nedbørfelt.

-

Er bare påvist i.Verkilsdalen (Dahl

1956), N for søndre Vulutjern (Hygen & Hygen 1973) og i Ø-skråningen av Ramshøgda (Schumacher 1975).

På de to sistnevnte loka-

litetene forekommer forøvrig hestespreng, noe som kan tyde på at
deler av disse kan karakteriseres som Hestespreng-fjellburknesnleie (Cryptogrammetum crispi, Gjrevoll

1956).

Dette er et typisk

kystfjellsamfunn som er sjeldent i kontinentale fjellområder.
Den typiske fjellburkneenga som er beskrevet av Dahl fra Verkilsdalen er fullstendig dominert av fiellburkne.
konstant i tillegg.

Bare engsyre inngAr

Strøet brytes langsomt ned og gir små mulig-

heter for moser til å overleve.

Dette er et svært frostømfintlig

plantesamfunn, og derfor sjeldent i Atnas nedbørfelt.

e

1

(Rumiceto - Salicetum

lapponae, Dahl 1956.)
Finnes på godt snødekt mark i skråninger med jordvannssig og langs
elver og bekker.

Går også ned i subalpin sone, ofte som over-

gangsformer mot myr.
Den typiske alpine utformingen som beskrives av Dahl har et tett
buskskikt dominert av Lappvier.
slvvier

kan stedvis oppn# hy

Andre vierarter er sjeldne, men
dekning.

I feltskiktet er smyle,

engsyze, gullzis og skogstierne konstanter. Vanligvis forekommer
et spredt innslag av noe kravfulle arter som
ost
etergrurt,

blom,

d 'nso

ari

t

men artsrikt.

lo , engsoleie, fielltistel.

og blåklokke.

elt'

r e-

Mosedekket er gjerne glissent,

r'ke undmose er ofte dominant.

I andre deler av nedbørfeltet finnes mer beitepåvirkede utforminger dominert av slvbunke,

gjerne med et visst innslag av hog-

stauder som

(F.eks. i østhellinga av Geitvola i

os

ene b.

Blankgrytdalen og Kvislfl6yet

lenger nordst.)

Totalt dekker slik vierkratt 2-3% av lavalpin sone.

(Beregnet ut-

fra opplysninger hos Haugen 1952a og b.)

På næringsrik, helst frisk fuktig mark.

Dekker små arealer i

-
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alpin sone, og er ofte vierbevokst.

Grensa mot foregående enhet

er ofte uklar, men innslaget av kravfulle hgstauder

er større.

Dahl beskriver et skogstorkenebb-dominert samfunn (Geranium silvatici alpicolum) fra to lokaliteter.
m o.h. ved Slettlyftet)
av

o s

engsoleie,

mangler vierarter.

engsyre.
o
fielltistel og rosenrot
en b

På den ene lokaliteten (1300
Feltskiktet domineres
· ne 1
k e' , kvann,

og

inngAr rikelig.

Et geitrams-dominert samfunn (Chamaenerietum angustifolii nudum)
beskrives fra 1290 m o.h. nær foregående lokalitet. Også her
mangler vier, og lokaliteten er tydelig tørrere enn foregående.
Likevel forekommer hgstauder som
o storkene bog
o terneblom med betydelig dekning.
Dahl beskriver også et grnnvier-dominert samfunn (Mnieto - Salicetum phylicifoliae) som Økologisk inntar en mellomstilling mellom
kilde- og myrsamfunn og høgstaudesamfunn. Det foreligger analyser
fra 5 lokaliteter i Atnas nedbørfelt.

Myr- og kildearter som

setermjplke, myrmjlke, dveramilke,
i ere se
s og sartorvmose vokser side om side med "hgstaudearter" som sølvbunke, geitrams,
o st rkene b, e lst' rn blo og
ach th ci -arter.
IfØlge Dahl er lignende samfunn ikke beskrevet tidligere i litteraturen.
Under de bratte fjella i Musvoldalen sr for Rondane er det "frodige hgstaudeenger i rasmarkene" (Haugen 1952a).
I de alpine delene av HirkjØlen forsøksområde finnes stedvis betydelige innslag av hØgstauder (Mork & Heiberg 1937).
(Ranunculo - xyrion
digynae,
Nordhagen 1936)
Friske, men ikke våte engsamfunn på næringsrik jord, ofte artsrike
med mange fargerike blomster. Sjelden vegetasjonstype i områder.
Dahl deler forbundet i to assosiasjoner i Rondane:
Polygoneto - Salicetum herbaceae ("Harerug - museøre - snleie")
har strre dekning av pusere enn de egentlige muse@resnleiene
beskrevet senere. Men en rekke mer kravfulle arter kommer inn i

-
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tillegg, f.eks. engsoleie, engsvre,
og

e

ver

ika.

r

i

eu

e l-

vetann

Overrisles gjerne av smeltevann fra ovenfor-

liggende snø en periode etter framsmeltingen, men er senere relativt trt.
Alchemilletum alpinae ("Fjellmarikåpe - snleie")

er et plantesam-

funn som gjerne smelter fram noe tidligere enn det foregående, og
er noe tørrere.
feltskiktet.

Karakteristisk er dominansen av

·ellmar'kå ei

Bl&klokke, fiellsveve, engsyre og

e

vetann er

blant de svært vanlige artene i Rondane-området.
Engsnleier

er bare vanlige ved Sndlhgda,

hvor de dekker an-

slagsvis 400 dekar (Jordregisterinstituttet 1983).

Den mørke spa-

ragmitten her gir også en større artsrikdom enn i Rondane.
Resvoll-Holmsen

IfØlge

(1920: 114) dekkes større partier av en "Silene

acaulis-urtemark" med bl.a. rynkevier, svartstarr, fiellfrdstjerne, fjelltistel, harerug, svarttopp og

n

a

est· re.

Mindre partier var dominert av engsoleie, fjellarve, fjelltjæreblom og flekkmure.

Professor Rolf Y. Berg (Botanisk Museum i

Oslo) har botanisert i det samme området.

I feltdagboka hans er

en rekke kravfulle arter notert i tillegg til artene ovenfor,
bl.a. snste,

setermjelt, fjellfi0ol. 'ellver ni a, gronnkurle,

ridsildre, trefin erurt, dvergjamne, marinkkel,
, fjellrapp. hårstarr og fjellstarr.

zypebunke, svar-

(På berghamre vokser

dessuten ski¢rlok, rosenrot, sndsildre, tuesildre, bergrublom,
bergstarr og blårapp.)
Ved foten av VeslegrønhØgda i Storgrytdalen (gabbro i berggrunnen)
er det også et parti med engsnleie.

Foruten de typiske artene

som er nevnt fra Rondane-området forekommer også kalkkrevende
arter som rynkeyier og

'el rs

'pa

sm

partier.

(Cassiopeto - Salicion herbaceae, Nordhagen 1936.)

Plantesamfunn på neringsfattig solifluksjonsjord med snødekke som
smelter i midten av juli eller senere.
ulike assosiasjoner fra Rondane.

Dahl (1956) beskriver 4
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Det iøynefallende fellestrekket ved disse samfunnene er et tett
dekke av moser, gjerne levermoser.
dekning.

Musere

Feltskiktet har gjerne lav

og stivstazr er de hyppigste karplantene i

lavalpin sone, men erstattes gjerne av vardefrytle i mellomalpin
sone.

Moselyng, som ofte er dominant i slike samfunn lenger vest,

inngår bare i et fåtall av analyseflatene fra Rondane-området.
Utenfor Rondane er museresnleier

svert sjeldne.

(Cryptogrammetum
Gjervoll

crispi,

1956)

To mulige lokaliteter er omtalt i kap. 3.4.10.

De hydrologiske forholdene i Atna er beskrevet av Bogen (1983) og
Eie (1982).
Øvre del av nedbørfeltet består nesten utelukkende av lys
sparagmitt som gir surt og ekstremt neringsfattig bekke- og
elvevann.

Både pH, elektrolyttinnhold, kalsiuminnhold og

temperatur bker svakt nedover nedbrfeltet
Fallforholdene framgår av figur 12.

(Eie 1982).
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Figur

12.

JO

Fallforholdene
Eie

(1982).

••

M

•

fra Verkilsdalsvatn

II

·-

til Glomma.

Etter

- so Gjennom Drlen

er Atnas fall for stort til at velutviklede elve-

banker dannes.

Dalbunnen er smal, og elveløpet er flere steder

begrenset av bratte skrenter.

Etterhvert dannes et mektig juv som

ikke er undersøkt botanisk.

Nedenfor juvet er elveløpet forgrenet (anastomoserende) over
lengre strekninger, og bærer preg av akkumulasjon.

Midtbanker og

mer eller mindre vegetasjonsdekkende øyer forekommer hyppig pga.
lØpsforflytninger.

Dekkskiktet består av stein.

Ca. 12 km ovenfor Atnsjen

gar elvelopet over til danne

stille-

flytende slynger (meandrerende), med et fall på ca. 15 meter fram
til sjøen. Herfra er dekkskiktet sammensatt av sandfraksjoner.
Det skjer erosjon i yttersvingene og akkumuleres sand i innersvingene, slik at lpet

forflytter seg gradvis.

sedimenter avsettes i deltaet i Atnsjen,
topper.

Store menger fin-

serlig under flom-

Under storflom avsettes også noe på myrområdene ovenfor.

Nedenfor Atnsjøen er fallet igjen for stort til at velutviklede
elvebanker dannes.

Bare like fr

samlpet

med Glomma finnes endel

grusrer.
Store deler av Atnas nedbørfelt i nord er snaufjell uten særlig
vegetasjon, og det er få myrer og innsjøer.

Vannstandsvekslingene

er derfor hyppige og flomtoppene krappe.
Undervannsvegetasjon forekommer stort sett ikke i Atnas elveløp,
med unntak av enkelte partier ved Atnsjmyrene.
Generelt er det langs Atna relativt lite av artsrike, frodige
vegetasjonsbelter påvirket av elvevannet, sammenlignet med andre
vassdrag på Østlandet.

Det jevnt store fallet med stri flomvanns-

fØring resulterer gjerne i nokså steile, steinete og vegetasjonsfattige strender med brå overgang til fastmarksvegetasjonen.
Lokaliteter underskt

med transektanalyser framgAr av figur 13.

- 51

-

3

Egne
•

transekter

Galten

(1978)

Schumacher

>

Krysslister

(1977a)
oreligger

ved Bot. Mus.

Figur

13.

i Oslo

Lokaliteter

hvor elvekantvegetasjonen

er undersøkt.

Figur 14 viser elvekantvegetasjonenved Straumbu (etter Schumacher
1977a).
Som hovedfagsoppgave i botanikk undersøkte Galten (1978) elvekantvegetasjonen langs Folla, Grimsa, Einunna, Glomma ved Alvdal og
Atnas øvre deler. Vegetasjonen ble klassifisert i 11 ulike samfunn. Det sier mye om vegetasjonen langs Atnas øvre del at bare
ett av disse var representert - et Deschampsia - caespitosa Pohlia spp.-samfunn som er karakteristisk for næringsfattig,grovt
substrat. (De andre elvene - som alle ligger geografisk nokså
nær renner pA kambrosilurbergarterog har derfor næringsrikt substrat og hoyere innhold av opplste nringssalter i elvevannet.)
I det flgende gis et kort resyme av Galtens beskrivelse av dette
plantesamfunnet:

- 52 cm

Strand pro fil:

f>O

25
1

2

3

4

Hippuris vulgaris
Ranunculus reptans
Agrostis
borealis
Eriophorum scheuchzeri
Alopecurus aequalis
Deschampsia caespitosa
Juncus filiformis
Juncus alpinus
Pohlia drumondii
Philonotis
fontana
Polytrichum
alpinum
Drepanocladus
tundrae
straineum
Calliergon
SUBSTRAT

Boudiera

dennisii

Lamprospora

ovalispora

Octospora

hurosa

Octosora

moravecii

Pe zi za limn ae a
Scutellinia
Scutellinia

Figur 14.

anpullacea

cervoru.m

Lukket transekt ved Straumbu.

5

8

7

8

m

-

-• • e
• •
•
•
•
• • • •
•
0

Etter Schumacher

1977a.

Buskskiktet er dårlig utviklet. Svartvier er en av de få artene
som kan forekomme velutviklet. I feltskiktet er sølvbunke, smyle,
sauesvingel og t' r esildre de eneste artene som opptrer regelmessig, men de har for lave dekningsgrader og frekvenser til 4 bli
betegnet som dominanter eller konstanter i plantesosiologisk forstand. Vanlig arve kan stedvis opptre hyppig.
Moser og lav er lite utviklet. De opptrer ofte som enkeltindivider, bare sjelden i små tuer. V
n b' rne0
mSe
og Pohlia-arter forekommer hyppigst.
Det er ingen klare vertikale sonasjoner før en bra overgang mot
stabil fastmarksvegetasjon.
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.
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doggpil-kratt

ffe,

ved

transekt

1, like

før

ut-

i Glomma.

Disse ble lagt på lokaliteter med relativt mye finsedimenter
mellom/under

steinene, noe som har gitt dekningsgrader og artsrik-

dom som ikke er helt representativ for Atnas steinete bredder.
Siden transektene

er fØrt helt opp i stabil fastmarksvegetsjon,

tilhører ikke alle artene selve elvekantvegetasjonen.
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Figur 16. Egne transekter i Atnas elvekantvegetasjon.
Symboler: dominant
(dekning> 1/4)
vanlig
-----spredt/sjelden
Samtlige lokaliteter har hovedsakelig stein (5-10
med endel sand og grus mellom.
LOKALITET 1

(UTM: NP

935,

468)

360

cm i diameter) som dekkskikt, men

m o.h.

m
1, 5
Strandprofil: 1,0
m

0,5

2

A

Doggpil
Svartvier
Gråor
Rogn

B,C

Vendelrot
Doggpil
Svartvier
Sumpmaure
Harerug
Fjellsyre
Engfrytle
Krypsoleie
Mjodurt
Føll blom
Sølvbunke
Rødsvingel
Lundrapp
Hengeving
Geitrams
V. øyentrøst
Bjork
Løvetann
Teiebær
V. arve
Småmarimjelle
Kvitmaure
Gullris
Kveke
Rips
Nikkevintergronn
Smyle
Ryllik
Gran
Rogn
Bringebær
Kvann
Tyrihjelm
Skogstjerneblom

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26
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(lokalitet1 fortsetter)
m
1,5

Strandprofil:1,0
0,5

m

2

Gaukesyre
Engsnelle
Fugletelg
Mjodurt
Stor myrfiol
Rød jonsokblom
Stornesle
Hegg
V. myrfiol
Maigull
Strutseving
Maiblom
Enghumleblom
Skogstjerne
Firblad

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24%

-----------------

-----------

26
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LOKALITET2

(UTM

Strandprof i1:

1,5
1,0
0,5

NP

770,

573)

570

m o.h.

m
m
2

A

3

4

5

6

7

Furu
Bjork

B,C Grønnvier
Bleikvier
Lappvier
Stiv starr
Trdsiv
Gullris
Slttestarr
Tepperot
Dvergjamne
Løvetann
Harerug
Hundekvein
Finnskjegg
V. myrfiol
Kongsspir
Rosenrot
V. tettegras
J3blom
Blokkebær
Follblom
Engsoleie
Svarttopp
Sølvbunke
Sauesvingel
Gulaks
Tyttebær
Fjellkrekling
Skogstjerne

----- - - -- - --

---------------

Bjork

D

Gran
Smyle
B13lyng
Rosslyng
Furu
Sølvvier
Engfrytle
Cladonia coll.

---------

a
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LKALIIEI

3

(UTM

50,

73)

710

m o.h.

m
1,5

Strandprof

il:

,5

1, 0
m
2

A

3

4

5

6

7

Bjork

Furu

B,C Stjernesildre
Aksfrytle
Tr&dsiv
Hunde kvein
V. arve
Grønnvier
Seterfrytle/
myrfrytle
Tettegras
Seter starr
Rosslyng
Engfrytle
Stivstarr
Harerug
Føllblom
Småsyre
Engkvein
S@olvbunke
Smyle
Skogstjerne
Tyttebær
H3rfFrytle
Einer

--------

8

9
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LOKALITET4

(UTM 421,

737)

-

1030 m o.h.

m

Strandprofil:

1,0
0,5

m
2

A

Bjork

B,C Stjernes ildre
Aksfrytle
Fjellmarikape
Rabbesiv
Sauesvingel
Bjork
Smyle
Lappvier
Dvergbjørk
Fjell svæve
Stiv starr
Tyttebær
Fjellkrekling
Gullris
Sølvbunke
Blokkebær
Bleikmyrklegg
Seterfrytle
Grønnvier
Mjuk kr&kefot
Einer
Gulskinn
0
Rabbeskjegg

3

4

5

6

1

8
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Ovenfor AtnsjØmyrene består elvekantvegetasjonen av få eller ingen
utpregede karakterarter for elvebredder.

Stort sett dreier det

seg om arter som også forekommer i fastmarksvegetasjonen omkring.
Unntak er endel arter med tyngdepunkt høyere opp i fjellregionen,
f.eks. aksfrytle.

e

a 'k

Atnsjmyrene

e,

• zabbesiv og

t'

es

e, vanlig arve,

fllblom.

inntar en særstilling, og er omtalt i kap. 5.3.

Nedenfor Atnsjben kommer etterhvert en rekke nye arter inn i elvekantvegetsjonen, som ofte har et spredt buskskikt av vier.

Mest

interessant er kanskje konasspir, en iøynefallende plante med ut-

I Atnas nedbørfelt er denne utelukkende
påvist på elvebreddene, hvor den sammen med rosenrot er den mest
karakteristiske arten langs store deler av elvestrekningen mellom
Atnsjen og Glomma. Rosenrot er ellers sjelden i nedbørfeltet, og
er her ved sørøstgrensa på stlandet (Hulten 1971). På denne
strekningen kommer også endel kravfulle arter inn mer eller mindre
vanlig, f.eks. bleikvier, jblom, dvergjamne og svarttop ved Myrfloen. Dette blir mer markert etter samløpet med Setninga, som
har mer næringsrikt vann.
preget østlig utbredelse.

Fjellplanter som

f'e l k rse, aksfrytle, sndull og fjellsyre

finnes også nedenfor samløpet med Setninga, den første helt ned
til samlpet

med Glomma.

art, vokser like fr

Stakekarse, en relativt sjelden stlig

utlpet

i Glomma.

På den nederste delen av elvestrekningen før samløpet med Glomma,
er flekkvise kantskoger av flompåvirket
teristiske trekk.

år-

e

e k

det karak-

Her kan forholdsvis brede belter være påvirket

av elvevannet, og det er rikelig innslag av kravfulle arter i den
frodige hgstaudevegetasjonen.

Nedenfor samløpet med Hira finnes

flere små bestand med doggpil, en art med svært begrenset utbredelse i Norden.
Spredt langs hele elvestrekningen kan man påtreffe smår¢rkvein, en
art som ellers ikke er vanlig i nedbørfeltet. Korallrot er en
forholdsvis vanlig art i elvekantskogene langs Atnas nedre deler.
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Blåtopp - en art som ofte er dominant på elvebreddene lenger sør
på Østlandet - er lite vanlig.
på rike myrer, bl.a.

(Den forekommer imidlertid hyppig

i HirkjØlen-området.)

Langs Setningas nedre deler er substrat og elvevann mer næringsrikt.

Her vokser flere arter som ikke er påvist langs Atnas

bredder, f.eks. qulsildre. svartstarr, fiellstarr, flekkmure,
fielltistel, bakkesdte, blkoll og l'ekonvall.
Kravfulle arter
som er sjeldne langs Atnas bredder forekommer vanlig, f.eks. jdblom,

'ell r st' rne og gulstarr.

Artslister for endel lokaliteter langs Atna og Setninga finnes i
form av krysslister deponert ved Botanisk Museum i Oslo.

Generelt er det lite innsjøer og tjern i nedbørfeltet, og de
mangler helt under 670 m o.h.

Langs hovedvassdraget er forholdene

utpreget neringsfattige (oligotrofe).
tjern i Hiras felt mer næringsrike.

Muligens er enkelte myr-

Vannvegetasjonen i nedbør-

feltet er dårlig undersøkt.
Et delvis tørrlagt tjern ved Atna (UTM NP 533, 702) er undersøkt
spesielt.

Dette tjernet får tilførsel av vann fra Atna i vår-

flommen, og tørker deretter suksessivt ut utover sommeren, slik at
klare sonasjoner oppstår:
1.

Fastmarka omkring består av flompåvirket vierkratt med noe
bjrk

2.

og furu.

Nedenfor flger

et biørnemose-dominert belte med varierende

dominans av tr&dsiv (vanligst), stolpestarz, slattestar

og

duskull.
3.

Deretter flger
delig innslag av
elvesnelle.
skiktet.

et homogent skogsiy-dominert belte med betys

e u

Fortsatt dominerer

og eyiesoleie, stedvis også
n

r

o

i bunn-
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4.

Så kommer
IeVeuIe.

e 1 ·
no
inn som dominant ved siden av yassFlekkvis dominerer flaskestarr og
ds
r.

5.

Ytterst dominerer

e 1 · kno

og yassklomose helt.

Vanligvis er de små tjerna langs vegen nord for Atnsjøen omgitt av
et tett flaskestarr-belte. Utenfor dette kommer en brem med
1 '
kn
eller flotgras.
Innenfor HirkjØlen forsøksområde ligger 4 små tjern hvor Mork &
Heiberg (1937) beskriver den høyere vegetasjonen som sparsom,
vesentlig bestående av flaskestarr og 'e l · kn
I et av
o v sso ee og
fjelltjerna finnes v ss eie. I Hlbekken er
r evassh funnet, mens småvasshår finnes i noen mindre kulper.
Forøvrig er tivt brasme ras, elvesnelle, flotgras og hesterumpe
notert i nedbørfeltet. I "Atlas over vaxtarnas utbredning i
Norden" (Hulten 1971) er det også prikker for ve vas leie, syl
blad og klovvasshår i Atndalen.

I sørøstskråningenav Storkletten (som ligger innenfor Hirkjlen
forsøksområde) beskriver Schumacher (1977b) enkelte bratte skjæringer hvor mørk sparagmitt kommer fram i dagen. Her sees skifrige
pletter innimellom, og det er stedvis utviklet et tykt, fuktig
jordlag oppetter fjellskråningen. Foruten frodig hgstaudevegetasjon finnes på berghyllene i det søreksponerte berget endel varmekjære arter som er sjeldne i nedbørfeltet, bl.a. dvergmispel,
hegg,
tvsbast,
evero 'k fuglestar; og
o
Dessuten
vokser endel kravfulle arter med tyngdepunkt i fjellet: Rddsildre,
r ve
' a, svartstarr, bergrublom,lodnebregne og gznnburkne.
Mork 6 Heiberg (1937) beskriver lignende vegetasjon fra Storkletter og Skjerdingfjell. Foruten arter som er nevnt ovenfor
nevnes bl&rapp som svert vanlig, og engiol.
e ei
f , smdsmelle og berggull forekommer.
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Langs Øverdalsbekken på sørsida av Setninga er det en dyp canyon
med berghyller, rasmark og skredjord.

Berggrunnen er næringsrik,

og særlig østsida av dalen har en artsrik vegetasjon, med en rekke
arter som er sjeldne ellers i nedbørfeltet.
skredrublom, bergrublom,
snsildre,

ak est' rne,

'ell-oner

n,

Av slike kan nevnes

ls rinn blom, blamjelt, dvergmispel,
us 'rn b om, bergqull, dvergsnelle,

svartstarr og fuglestarr.

I hØgstaudevegeta-

sjonen vokser dessuten myskemaure.
Innunder BjØrndalsåsen lengst øst i nedbørfeltet er det en bratt
fjellskjæring i mørkt, skifrig fjell, ca. 80
sjon mot øst-sørøst.
rik granskog.
funn.

m o.h. med eksposi-

Rasmarka nedenfor er for det meste dekket av

Stedvis er det imidlertid mer lysåpne plantesam-

Følgende arter opptrer vanlig: Dvergmispel, tysbast, henge-

aks, lil ·ekonvall, krattfiol, skogsvæve og markjordbær.

Mer sjel-

den forekommer også berggull og bakkest' rne.

Fra HirkjØlen forsøksområde beskriver Mork & Heiberg (1937) en
"Agrostis tenuis - Deschampsia caespitosa - Picea - Betula sociasjon".

Den dekket ca. 270 dekar av den beste jorda i nærheten av

setrene, og ble dengang utsatt for et sterkt beitetrykk.
som regel lite skog, bare et og annet spredt tre.
mot vanlig, ofte dominant.

Her var

Einer var deri-

Inne i einerkjerrene vokste særlig

, tysbast(!), myskegras og
hundekveke. Mellom krattene dominerte gressarter, serlig end
vein.
Harstarr var vanligste starr, og rdklver,
hvitklver og
ryllik forekom vanlig. Dette plantesamfunnet er et produkt av
langvarig kulturpåvirkning, og er ganske sikkert utviklet fra hØgstaudeskog.
tyrihjelm,

ko storke ebb,

hu le 1

Et ligende plantesamfunn - en "Agrostis tenuis - Deschhampsia
caespitosa - Carex Goodenvrii - Betula sociasjon" beskrives fra
elve- og bekkenes langs Hira og Skarseterbekken.

Det er noe fuk-

tigere, mindre næringsrikt og mindre artsrikt enn det foregående.
Også dette er sterkt beitet og trolig i stor grad kulturbetinget.
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Inngjerdete setervoller er også beskrevet botanisk fra Hirkjlen
forsksomr&de.
Den naturlige grandominerte fjellskogen i Hirkjlen

forsoksomrade

er tildels kraftig modifisert ved forstlig forsoksvirksomhet
gjennom nærmere 50 år.

Eksperimentene omfatter bl.a. anlegging av

bestand med fremmede treslag.
Haugen (1952a) gir en interessant beskrivelse av dalbunnen i Musvoldalen: "Vegetasjonen i Musvoldalen

e

t

r di .

I somrer

når dalen ikke er nyttet, er graset i dalbotnen så tett at en uten
vanskelighet kunne bruke det til sltteland".

Videre: "Gras-

bakkene er av sekundær karakter, oppstått etter hard beiting over
lengre tid".

Disse grasmarkene, som ligger nedenfor bjørkebeltet

i liene, ca. 1000 m o.h., klassifiseres i to enheter - "Subalpine
rødsvingelenger" og "subalpine engkveinenger" - uten at disse er
definert nærmere.

-

4.
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FLORAOG PLANTEGEOGRAFI

Ei samlet artsliste for karplanter i Atnas nedbørfelt er presentert i vedlegg 1.

Den omfatter 424 arter.

Selv om nedbørfeltet

stort sett er godt undersøkt floristisk, må det presiseres at ei
artsliste for et så stort område aldri kan bli fullstendig.

Spe-

sielt er kulturbetingede plantesamfunn dårlig undersøkt, og en
lang rekke antropokorer (kulturbetingede arter) som finnes i
Grimsas og Imsa/Tryas nedbrfelter

(Schumacher og Lokken 1981,

Bendiksen & Schumacher 1982) er ikke kommet med på artslista over
Atnas nedbdrfelt.
Ved ordning av planteartene i geografiske elementer (floraelementer) utfra deres utbredelse i Norge og Fennoskandia, gis det
muligheter for en plantegeografisk områdevurdering.
e

stli e

nod

stli e ele ent (boreale barskogsarter) er her

avgrenset i samsvar med Flora Atlas 1978.

Sterkere eller svakere

tilknytning til elementet er vurdert utfra Hulten (1971),

Gjre-

voll (1973) og Bendiksen & Schumacher (1982).
s rl' e

r stli e

ement (sentraleuropeiske og mellom-

russiske arter) er også avgrenset i samsvar med Flora Atlasprosjektet ved de botaniske museer.
sørlige, varmekjære arter.

De er behandlet samlet som

Hos Bendiksen & Halvorsen (1981) er

det foretatt en detaljert inndeling etter sterkere/svakere tilknytning til elementet.

1
(1971).

(alpine arter) er avgrenset i samsvar med Danielsen
Noen av fjellplantene er også omtalt under det østlige/

nordøstlige element.
bredelsesmnstre
vlands

ik 's e

flger

Inndelingen av fjellfloraen etter ulike utBerg (1963).

er arter med vid utbredelse i Fennoskandia,

uten spesiell tilknytning til noen av elementene ovenfor.
vrige

De

artene i Atnas nedb@rfelt er plassert i denne gruppen.
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e

es

el

et

(oseaniske og suboseaniske arter i kyst-

planter) er naturlig nok ikke representert i Atnas kontinentale
klimaområde.
På grunn av gradvise overganger mellom gruppene, står mange arter
i en mellomstilling.

Inndelingen av denne typen vil derfor alltid

bli noe kunstige, men gir likevel et oversiktsbilde.
(Arter med svak tilknytning til vedkommende floraelement er i
artslista plassert i parentes.)
Lokalitetsangivelser i de fdlgende kapitler er basert på eget
feltarbeid og kilder nevnt i kap. 1.3.

Herbariemateriale ved de

Botaniske museer og data fra Flora Atlas-prosjektet er bare tildels tatt med i lokalitetsangivelsene.

61 arter er påvist, når man regner med 8 fjellplanter med nordøst-

lig utbredelse.

(Disse er plassert i parentes sammen med andre

arter med svak tilknytning til elementet, og er merket F.)
Spredt i berlyng-barblandingsskog og lavfuruskog. Skagsnebbet (Rondane) 1200 m

Skog jamne

o.h.
F

(Dvergsnelle)

F

(

.

a in
dmari

F

F

Ca. 10 spredte lokaliteter. (På kalkgrunn i den sørlige delen av nedbørfeltet.)
kel)

kkel

(Eiell-1lok)

Ved Atnsjpen.

Brænd (Brenn) ved Atnbrua.

Trylikampen.

Gran

Se kap.

Doggpil

Sollia.
Sollia.

Stedvis vanlig i dalsidene langs
Setninga. Forøvrig ca. 10 lokaliteter.

Kalktelg

(Lappvier)

Vuludalen.

Lia ved Fossum.

3.2.1.

Svært vanlig.
Sm& bestand mellom Glomma og Atnas samlbp
med Hira.
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Hirkjlen (sjelden).
ved Atnsjømyrene.

Istervier
(ut'

rneb om)

Ballblom

Ved Snddla.

Tyrihjelm

Svært vanlig.
Sollia.

(Kvitsoleie)
e

S O V

Hirkjlen,

Lia ved Fossum.

HirkjØlen (sjelden).
sjelden.

Mogop

Vola S for Atnsjen

Stakekarse

Hiras nedre del, Atnas nedre del.

Berggull

Øverdalsbekken.
Hirkjlen.

Kanelrose

Sjelden.

(Storm

rfiol)

Tryli.

Bjørndalsåsen.

Vanlig på sumpmark.
Ikke sjelden i sørvendt rasmark og i hgstaudevegetasjon: Veslegrytdalssetra,
Bjørndalen, Hesjemarka, nedenfor Brenna i
Sollia, Syrkletten, Tryli, lia ved
Fossum, Bj¢rndalsåsen, HirkjØlen (ved
setrene og i Storkletten).

Tysbast

(Linmjdlke)

Ca. 5 lokaliteter.

(Trollurt)

Nedenfor Brenna i Sollia. Innunder Syrkletten. Hira, nedre del.

Olavs stake

Relativt vanlig i hgstaudevegetasjon.

ruv'nter r n

Spredt i lavrik berlyng-barblandingsskog
S for TØrråsen. Lia ved Fossum.

Bitterste

Ved Atnsjøen. Torgerslåbekken i Sollia.
Tryli. HirkjØlen.

F' 1

Relativt vanlig i rik hgstaudevegetasjon.

innebl

Spredt langs Atnas bredder (ikke ovenfor
Atnsjen).

Kongsspir
F

Øverdalsbekken.

Stormyldingis vifte

( ver tett

ras)

Sæterhøa ved Atnsjen.
(sjelden).

Hirkjlen

Dvergmaure

Svært vanlig på Atnsjømyrene, særlig i
vierkjerr.

Mys kemaure

Øverdalsbekken (i hØgstaudevegetasjon på
rasmark).
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( lank akk

t' rne) Djupedalsbekken i Sollia.
Spredt i hØgstaudevegetasjon.
vital, og sjelden dominant.

. 11 .

kn

Stedvis vanlig i småtjern .
Hirkjlen

Mariaras
sr

F

um e

(sjelden)

Spredt.

Smarrkvein

sør for fremre Illmanntjern (Rondane).
Hirkjlen (rikmyr, kilder). Tryli.
Spredt langs Atnas bredder fra fjell til
lavland.

Storrapp

Ved Hira like ovenfor riksvegen.

(Gullu11

Tanglia. Lia mellom Fossum og Reierstua. Fuktige sig i blandingsskog.

(Breiull)

Hesjemarka (1030 m o.h. - ny hgderekord). Bergsveenmyra. Ved Bjrndalsåsen. Lemyra ved Hira.

(Sveltull)

Relativt vanlig på rike myrer.

Strengstarr

Vanlig, bl.a. på AtnsjØmyrene.

Tagl starr

Hesjemarka (950 m o.h. - ny hgderekord). Myrene ved BjØrndalsåsen.

Huldrestarr

Bergsveenmyra.

Nubbestarr

Tryli.
den).

Veikstarr

Lia ved Fossum.

(Seterstarr)

Vanlig.

Taiaastarr

Tryli.

or 1 ndst

r

Lia ved Fossum.

Hirkjlen

(sjel-

Lia ved Fossum.

Vanlig pA Atnsjmyrene.

Ellers sjelden.

Granstarr

Myrkantskog i Hiras felt.
og Tryli.

Euglestarr

Veslegrytdalen. Vuludalen. Hesjemarka.
Øverdalsbekken. Djupedalsbekken. Tryli. Storkletten.

(Slirestarr)

Ofte dominant på kalkrik, fuktig grunn.

Mellom Atnosen

Bergsveenmyra.

HirkjØlen (sjelden).

(Rundstarr)

Storgrytdalen.

Ved SnØdØla.

(Myrfrytle)

Relativt vanlig.

Blvstarr
F

Ofte lite
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F

Vanlig på rike myrer og rike, fuktige
drag i hoyereliggende strpk.

(Binnbrodd)

Lia ved Fossum.

Marisko
'h

n

Ved BjØrndalsåsen (rikmyr). Et presset
eksemplar er bestemt av F. Wischmann, som
oppfatter arten noe annerledes enn Lid
(1985).

Huldreblom

Tanglia.

Atndalen 5 km fra Atnosen.

Knerot

Innunder Syrkletten (hgstaudegranskog).
BjØrndalsåsen (innunder bergvegg).
Tryli
(under berghamre, skyggefullt).
Hiras
nedre del.

Koral1rot

Spredt i gransumpskog og gråor-heggeskog
ved Atnas midtre og nedre deler.
Ved
Skriuberget.
Tryli. Lia ved Fossum.
Hirkjlen
(sjelden).

Flere av disse artene er temmelig sjeldne på landsbasis,
handmarin kkel, kalktelg,
starr, taigastarr,
graS.

særlig

gullull, taglstarr, huldrestarr,

marisko,

la

marihand,

huldreblom,

veik-

dvergtette-

Gullull er tidligere bare kjent fra ca. 15 lokaliteter

Sr-Norge.

Marisko-lokaliteten

i

er en av landets fineste, og er

omtalt i kap. 5.8.
Interessant

er også masseforekomsten

av den sterkt østlige dverg-

maure på AtnsjØmyrene.
Den meget giftige tysbast er påfallende

vanlig i nedbørfeltet.

3 av artene ovenfor - doggpil, kongsspir og stakekarse
knyttet til Atnas elvebredder
Hira).

- er

(stakekarse også langs nedre del av

Doggpil har en meget begrenset utbredelse

i Norden - den

vokser med få unntak bare i Hedmark og Varmland, alltid i tilknytning til elver og vann.

15 arter er påvist, alle med relativt svak tilknytning
floraelementene:

til disse
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e k st' rneblom
åv

soleie

Sjelden.
Sjelden.

Bekkekarse

Vanlig i sumpvegetasjon og langs bekker
og elver.

Maiqull

Relativt vanlig i hØgstaudevegetsjon.

Dyegnipel

Bjrnhollia.
Vuludalen. Bjrndalen,
verdalsbekken.
Trylikampen. BjrndalsAsen. Hirkjlen.
(Storklette.)

oll

t

re

n
n

Birndalen.
Bjørndalen. Sollia.
åsen. HirkjØlen.

Krattfiol
Hen ei

Brænd (Brenn) ved Atnbrua.

fr

Trylli.

BjØrndals-

Hirkjlen.

Stor engkall

Nedenfor Brenna i Sollia.

Gulmaure

Langs Hiras nedre del.

Dunkjempe

Hirkjlen

Leddved

Trylikampen.

Finger starr

Relativt vanlig på kalkrik grunn i den
sørlige delen av nedbørfeltet.

Breiflangre

Lia ved Fossum.

(beitepAvirket hØgstaudeskog).

I tillegg til artene ovenfor forekommer et tilsvarende antall
arter med enda svakere sørlig/sørøstlig tilknytning: Humle,
r'ke s
r
u, skogfiol, krattmjlke, gieldkarve,
k'
qulldusk, bl#knapp,
V
0
• smalkjempe. takror. rylle-

siv

1

og

nvall.

Mest oppsiktsvekkende plantegeografisk er forekomsten av brei-

flangre, en svært kravfull lavlandsart med sørøstlig utbredelse.
På Østlandet nord for Oslo-området forekommer fra før bare to
lokaliteter i Mjøsa-distriktet og en ved Koppang.

Funnet i Atn-

dalen - nesten 700 m o.h. - er trolig hØgdegrense i Norden.
og
r ten
t
er her ved sin nordgrense på
Østlandet, og begge er regionalt sjeldne.
Både

0

1
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Danielsen

(1971) regner 228 norske karplantearter

planter.

I tillegg kommer bleikrublom

blom og vardefrytle
fra buefrytle.

som her betraktes

som fjell-

som er skilt ut fra gullrusom distinkt art forskjellig

45 arter finnes bare i Nord-Norge,

slik at det

totale antallet for sør-Norge blir 185.
Ca. 120 av disse finnes mer eller mindre sammenhengende
alle fjellpartier,

og betegnes ubikvister.

gruppe med usammenhengende
sammen til 3 - bisentriske
fjellplantesentrum"
hos Gjærevoll

e

i 'u

t

arte .

inn i 8 grupper, som her er slått

(23 arter, begrenset til "det sørnorske

og "det nordnorske

fjellplantesentrum,

1973: 130), re ul re dis unkter

vikende dis unkter

se kart

av-

(24 arter) og

(9 arter).

Enkelte fjellplanter
sentriske.

Videre er det en stor

utbredelsesareal,

Berg (1963) deler disjunktene

innenfor

finnes bare i sør-Norge og kalles sørlig uni-

Disse er hovedsakelig

fjellplantesentrum",

begrenset til "det sørnorske

som omfatter Jotunheimen

Dovre - Kviknefjella.

Atnas nedbørfelt

- Trollheimen

-

faller utenfor dette rik-

området i Norges fjellflora.
Atnas nedbørfelt

I

er det påvist 130 arter fjellplanter.

sikten nedenfor er bare disjunkter
tatt med, foruten endel kravfulle
sjeldne.

og sørlig unisentriske

over-

I

arter

ubikvister som er regionalt

Enkelte arter er omtalt i kap. 4.2. (nordstlige

fjell-

planter), merket F.
Symboler:

su = sirlig unisentrisk
b = bisentrisk
rd

=

regulær disjunkt

ad = avvikende disjunkt
Hestespreng

N for Sndre

Taggbregne

Vuludalen.
Bjrndalen.
Hirkjølen (sjelden)

rd

Grannarve

Hirkjlen.

b

Blindurt

Slettlyftet.

Vulutjern.

Ved Sndla.

Ramshogda.
Ved Snddla.
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setersoleie

Sollia.

Dvergsol eie

GrØturbekken.

Alperubl om

Lyftet.

su

Dovrerublom

Bjrndalen

rd

Knoppsildre

SlettlØyftet. Grøturbekken.
d@la.
Hirkjlen.

Snmure

Hirkjlen

Reinrose

Se kap. 3.4.5.

rd

Setermjelt

Øverdalsbekken. Pika ovenfor Hesjemarka. Hirkjlen.

rd

Reinmjelt

Snidldalen

b

b

rd
rd
su

. lln kle lom
Sm#sdte
ullm rkle

HirkjØlen.

Sjelden.

SnØdØlhØgda.

Ved SnØdØla.

Ved snø-

(sjelden)

Sollia (bergskrent ved vegen).
(Brenn) ved Atnbrua.

Brænd

Brænd (Brenn) ved Atnbrua.
Ved DrAlsvatn.

rd

Rypebunke

Rondane, spredt i lavalpin sone.
dalen. Sndldalen.

b

Jervrapp

Slettlyftet.

ad

Mjukrapp

Spredt i Rondane, vanligst i vest.
fjell rundt Atnsjen.

ad

Myrtust

Hesjemarka.

Ved snødøla.

rd

Hodestarr

Hesjemarka.

Ved Atnsjen.

rd

Agnorstarr

Ved Skriuberget

rd

Sotstarr

Ved Sndla.

rd
ad

i nmarkssiv
Kastanjesiv

(N

Musvol-

Flere

Hirkjlen.

for Atnsjmyrene).

Hirkjlen

(rikmyr).

Hesjemarka. Ramshgda.
Hirkjlen.
(Flekkvis dominant på ekstremrikmyr.)
Hesjemarka.
den).

Stormyra.

Hirkjlen

(sjel-

Antallet sørlig unisentriske arter er 2, antall bisentriske 4,
antall regulære disjunkter 11 og antall avvikende disjunkter 4,
når man regner med kvitsoleie, som ikke er definert som
fjellplante av Danielsen (1971). De tilsvarende tallene for
Grimsas nedbørfelt er hhv. 5 (su), 14 (b), 20 (rd) og 5 (ad),
altså vesentlig høyere.

-
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Det samlede antall arter karplanter

i Atnas nedbirfelt

god del hoyere enn for nabovassdragene
(371).

Atnas nedbørfelt

Grimsa

(385) og Imsa/Trya

er imidlertid over dobbelt så stort som

de andre, og Grimsas felt har svært lite lavland.
over karplantenes
nedbørfeltene

(424) er en

artsfrekvens

i et geografisk

i Norden

Ifølge kart

(Hulten 1971: 41) ligger

område hvor man maksimalt

kan vente

å finne mellom 400 og 500 arter.
Fjellfloraen
med Grimsas

er fattig i Atnas nedbørfelt

I Grimsas fjellflora er det over dobbelt

(155 arter).

så mange disjunkter

(130 arter) sammenlignet

og sørlig unisentriske

arter som i Atans, noe

som har sammenheng med berggrunn og geografisk
hold til "det srnorske

felt.

(kalturbetingede

har henholdsvis

20 og 13 antro-

arter) som ikke er påvist i Atnas nedbør-

Dette skyldes trolig mangel p& underskelser

lokaliteter

i for-

fjellplantesentrum".

Imsa/Tryas og Grimsas nedbørfelter
pokorer

beliggenhet

pa egnede

i Atndalen og Sollia.

Bortsett fra dette er det få arter i nabovassdragene
finnes i Atnas nedbrfelt.

som ikke

Derimot har Atnas nedbrfelt

tydelig antall arter som ikke er påvist i naboområdene

et bei nord og

spbr.
Det som først og fremst særpreger floraen, er et kontinentalt
med et hyt

antall stlige

arter.

helt, iallfall blant karplantene.

Vestlige

Det sørlige

opptrer.

(varmekjære)

noe som delvis skyldes at kalkrike

tørrbakker og sørberg mangler i lavlandet.
lokalitetene

mangler

Et titall av de østlige arten

er temmelig sjeldne i landsmålestokk.
element er svakt representert,

floraelementer

preg

De kalkrike

lavlands-

er dekket av barskog, der flere sjeldne østlige arter
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DHTALE AV INTERESSANTEDELOMRADER

5.
1

For de hyereliggende
lokalitet.

delene av Rondane er dette en helt spesiell

Naringsrik, mrk

sparagmitt gar her hoyt opp i fjell-

sidene, samtidig som vindbeskyttelsen er god.

Svært mange av

hØgdegrensene som er notert hos Dahl (1956) for karplanter i Rondane er fra disse lokalitetene:
Mjukrapp
Fjellbunke
Fjellkattefot
DverggrAurt
Trefingerurt
Fjellsmelle
Rypestarr
Svartaks
Smyle
Gulaks
Brearve
Aksfrytle
Tytteber
Fjellarve
Harerug
Tues ildre
Bekkesildre
Sauesvingel
Fjellsveve
Fjelltistel
Fjellrapp
Svarttopp
Snbakkestjerne
Ridsildre
Fjell-lvetann
Hgfjellveronika
Tvillingsiv

1760
1740
1710
1710
1710
1710
1700
1700
1700
1690
1690
1680
1660
1660
1660
1660
1660
1650
1650
1650
1630
1630
1630
1630
1630
1630
1620

m
m

m
m
m

m
m
m
m
m
m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m
m

Fjell timotei
Engsoleie
Knoppsildre
Snsildre
Fjell veronika
Blåbær
Seterarve
Fjellpestrot
Engrapp
Jervrapp
Seterfrytle
Lappvier
Dvergmjlke
Skjrlok
Dvergjamne
Gullris
Slvvier
Alperublom
Grannsildre
Skogrrkvein
Kildemarikåpe
Fjellstjerneblom
Setermjlke
Bleikmyrklegg

1620
1620
1620
1620
1620
1600
1600
1590
1590
1580
1580
1520
1510
1500
1500
1500
1480
1460
1460
1430
1430
1430
1410
1410

m

m

m
m
m
m
m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

Av andre interessante arter kan nevnes:
Blindurt
Rynkevier
Fjellburkne
Kvitmjlke
Snbsbte

Fjellfrstjerne
Svartstarr
Flekkmure
Turt
Skogstjerneblom

Ialt forekommer 65 karplantearter hoyere enn 1500 m o.h. i dette
området.

Noe lenger ned (1200-1300 m o.h.) finnes frodige hØg-

staudeenger og fjellburkneenger - sjeldne plantesamfunn i Atnas
nedbrfelt.
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Langs Vidjedalsbekken (like sør for DrAlseter) vokser tildels
brede belter med
nnviersko.
Trærne er 3-6 meter hoye og
stammediameteren kan være opptiil 30 cm! Bekken forgrener seg
sterkt i den flate dalbunnen, og ser ut til å ha skiftet lØp relativt hyppig. Grnnvier dominerer langs nåværende og tidligere
bekkelop, samt p& flomp&virket mark ellers. P& torrere partier
vokser glissen bjrkeskog.
Meterhyt lappvierkratt dominerer ogs&
mange steder på fuktige partier. Grnnvierskogen strekker seg vel
2 km oppover fra samlpet med Atna.

Figur

17.

Gr nnviersko

i Vidjedalen.

en stammediameter

opptil

De største

trærne

kan ha

30 cm.

Det er svært sjelden at grønnvier oppnår slike dimensjoner. Lid
(1950) skriver: "I våre fjell vert grønnvieren, Salix phylicifolia, oftast berre 2-3 cm tjukk, av og til 4-5 cm og ein sjeldan
gong 6-8 cm." Videre: "Det er nok ikkje mange som har sett ein
vier med så tjukk stamme som leggen på ein mann (10-12 cm)."
Senere beskriver han (Lid 1951) en stor gronnvier i Jølster, 250 m
o.h. Den var 7 meter hy og hadde rundmål 110 cm ved grunnen.
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Skogbunnen i grnnvierskogen
engsyre

p

er gjerne dominert av slvbunke

fuktige partier, mens smyle og fellkre

dominerer p

torrere partier.

Stierneblom er svert vanlige.
kommer sjelden.

ell

Lkken

som regel

i ot i, seterstarr og fjell-

Frodig hogstaudevegetasjon fore-

En lignende, men noe rikere grnnvierskog
macher g

li

og

er beskrevet av Schu-

(1981: 24) langs Haverdalsåi i Grimsas nedbr-

felt.
Dahl (1956: 224-225) har ruteanalyser fra mer lavvokst grnnvierkratt i en fuktig fjellskråning i lia sør for Vidjedalsbekken.
Denne assosiasjonen (Mnieto - Salicetum phylicifolia) er tydelig
beslektet med skogen i Vidjedalen.

Den har ifølge Dahl en temme-

lig isolert posisjon i vegetasjonssystemet i Rondane, og er ikke
tidligere beskrevet i litteraturen.

I et ellers trt

og karrig landskap utgjr

de store Atnsjpmyrene

et viktig område for fugl og pattedyr (Sonerud 1982).

Vekslingen

mellom smAtjern, starrsumper, myr, vierkratt og flomskoger bidrar
til et mangfold av biotoper for hekking, næringssøk og skjul.
Myrtjerna i området har betydning som oppvekstområde for fisk i
Atna-vassdraget

(Ryan 1979).

Også fluvialgeomorfologisk er myrområdet interessant (Bogen
1983).

Det ligger nesten i sin helhet på ei deltaslette som er

bygd opp etter siste istid.

Elva meandrerer og har flere steder

skiftet lØP, slik at gamle lever
over myra.

(strandvoller) hever seg opp

I innersvingene, hvor finmateriale stadig akkumuleres,

kan man mange steder se fine sonasjoner fra spredt pionervegetasjon via ulike suksesjonsstadier til velutviklet flomskog.

Til-

svarende klare sonasjoner sees også mange steder mellom de lavereliggende myr- og sumpområdene og flomskogene pa leveene (gjerne i
rekkefølgen tjern - starrsump - myr - vierkratt - flomskog).
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I enkelte år er hele området som en eneste stor innsjø en periode
i mai - juni.

På denne måten får myrene tilført en del næring,

noe som kan forklare at produktiviteten på myra er relativt høy
selv om vegetasjon og flora er artsfattig og lite kravfull.

Under

store flommer sedimenteres sand og silt på leveene slik at vegetasjonen kan bli overlagret.

Sedimentasjonen avtar gradvis utover

til sidene, noe som forklarer sonasjonene i vegetasjonen.
Torvdybden varierer mye, men er for de største arealene mindre enn
1 meter (Bergseth 1976).
Området har botanisk verdi flere sammenhenger:
Det utgjr

et usedvanlig stort og variert felt for studier av

limnogene (flomvannsbetingede) myrer, der bl.a. ulike plantearters toleransegrenser ovenfor oversvømmelser kan studeres.
Deler av myrene og strendene er velegnet for studier av kolonisasjonsdynamikk og suksesjonsserier.
Området inneholder flere vegetasjonstyper (bl.a. flomskoger)
som er dårlig beskrevet i litteraturen - eller ikke beskrevet
i det hele tatt.
På denne bakgrunnen ble myrområdets vegetasjon detaljert kartlagt
i 1979.

De plantesosiologiske forholdene i de ulike vegetasjons-

typene framgår av ruteanalysene - se vedlegg 2.

Her skal de vik-

tigste vegetasjonsenhetene bare kort omtales:
Starsumper
Vanlig i de våteste og lavestliggende delene, spesielt rundt myrtjerna.

Hyvokst

karplantene.

flaskestazr og n r

a d st

er ofte de eneste

Vanligvis mangler torvmoser, mens Vassklomose kan

forekomme rikelig.

Forholdsvis produktiv vegetasjonstype til

tross for artsfattigdommen.
1

v n

m

Det meste av Atnsjpomyrene er av utpreget limnogen (flomvannspavirket) karakter, men geogent vann (jordvann) fra lisidene på-
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er
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va
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1970)
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en
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tasjon o9 flom
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dvergmaure,

an i

Fukti

-

m rfiol og stor

flere av de vanlige myrartene.
relativt vanlig ved siden av
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r iol, foruten

I bunnskiktet er
anli

um fa ermose

b' rnemose og torvmose-arter.

flomsko

I treskiktet dominerer vanligvis bjørk, mer sjelden furu.

Skog-

bunnen er ofte tuet, og høyden på tuene er vanligvis 20-60 cm.
Ofte forekommer et buskskikt dominert av lappvier.
Dette er den mest artsrike av vegetasjonstypene pa Atnsjmyrene,
da bade myrarter og fastmarksarter inngår rikelig.

Tyttebær,

blokkebær og trådsiv er de vanligste artene i feltskiktet.
Enkelte ganger forekommer stolpestarr-tuer.
dig er den totale dominansen av vanli

b

Mest bemerkelsesver-

rnemose i bunnskiktet.

Torvmoser spiller en helt underordnet rolle.
T rr flamske
H@yst p

leveene vokser en fastmarksskog med svert lite innslag av

myrarter.

Bjørk dominerer vanligvis i treskiktet, men furu fore-

kommer også.

På samme måte som i den fuktige flomskogen har skog-

bunnen ofte utpregede tuestruktuerer (20-60 cm hye),
svmmes

bare ved de hyeste

regel dominante.

flomtoppene.

men over-

Tytteber og smyle er som

sølvbunke, sauesvin el, skogstjerne og stormari-

mjelle forekommer hyppig.

Vanli

b' rnemose dominerer i bunn-

skiktet, men furumose og etasjemose er også vanlige.

Overgangen

mellom fuktig og tørr flomskog er svært gradvis og ofte diffus.
Flora
Myrområdets flora er fattig og triviell.

Artsinventaret av kar-

planter i de ulike vegetasjonstypene framgAr av vedlegg B.

I til-

legg kommer enkelte arter som bare er påvist på spesielle kologiske lokaliteter som kilder, myrbekk-bredder og forsenkninger
(gamle elveleier eller delvis tørrlagte småtjern):

Småvier,

kvann, ullvier, kildeurt, st' rnesildre, bekkekarse, Akersnelle,
slirestarr, snull,

skogsiv, vassreverum e, evjesoleie, rgd-

svingel, hesterumpe, hundekvein, geitrams, kattefot, småsyre,
rabbesiv og fellmark&

e.

Sm&vier er angitt av Larsen (1984).

Den vokste på en leve mellom elva og kantskogen.

Dette er et

overraskende funn, da arten regnes som kalkkrevende (Lid 1985).
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Moen (1970) framhever dessuten et overraskende funn av den suboseaniske mosen Die anum

eioneuron.

Forøvrig har floraen ut-

preget alpine og østlige trekk, med dvergmaure (vanlig) og Sphagm

on st

mi (dominant) som eksempler på det østlige elementet.

Vuludalen er beskrevet av en rekke botanikere (Hygen
Thgersen

1974, Schumacher 1977b, Schumacher & stmoe

&

Hygen 1973,
1978).

Bjørndalen - en canyon hvor Vulua i isavsmeltingstida rant nordover -har i flere år vært et mål for botaniske ekskursjoner fra
Universitetet i Oslo (Botaniske ekskursjoner 1964, 1965, 1966,
1967).
Berggrunnen består i Bjørndalen og nedre del av Vuludalen av mørk
sparagmitt med fylitt og tildels kalk.
hØgstaudeenger i fjellbjrkeskogen,

I Vuludalen finnes store

frodige vierkratt langs elva

og rik, varmekjær flora i sørvendte skråninger.

En lang rekke

arter har her sitt eneste kjente (publiserte) voksested innenfor
Rondane nasjonalpark.

Bare to av disse - sennegras og taggbregne

er direkte sjeldne i Atnas nedbørfelt.
(Thgersen

Også

·e lmarin kkel

1974) er svært sjelden i Atnas nedbørfelt, men er tid-

ligere beskrevet fra nasjonalparken ved Høvringen (Dahl 1956).
Bjørndalen er meget irteressant floristisk.

De upbuliserte

ekskursjonsrapportene herfra omfatter dessverre ikke fullstendige
artslister, og heller ikke

vegetasjonsbeskrivelser.

funn er notert, de mest interessante er:

Fiellsnelle

Dveramispel

Marinkkel
Grønnkur le

Tysbast

Skirlok

Smånesle

Taggbregne

v r r rkv in

Humle

Takrr

Dovrerubl om
er skr'nn l

Finger
starr

Vil1rips

ilekonv

ll

Bare enkelte
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I tillegg til disse angis bjnnkam,

sandskrinneblom og snsoleie.

Den første virker helt usannsynlig i dette kontinentale klimaet.
De to siste virker også lite sannsynlige etter krav til voksested,
og kan dessuten lett forveksles med andre arter.

I mangel av be-

legg er disse artene utelatt fra artslista over Atnas nedbørfelt.
Humle, dovrerublom.

er

r' nebl m,

årerte na

, smånesle og

takrør er kun kjent herfra i Atnas nedbørfelt. Heller ikke for
disse er herbariebelegg kjent, men for dovrerublom finnes en prikk
i atlaset til Hulten (1971).

G

Følgende lokaliteter er undersøkt: verdalsbekken,

Grturbekken,

Torgerslåbekken, Djupdalsbekken, snødøla og Setninga.
lokalitetene forekommer rik berggrunn (mrk

På alle

sparagmitt), som gir

artsrik og stedvis frodig vegetasjon over lengre strekninger.
FØlgende arter er mer eller mindre sjeldne ellers i nedbrfeltet:
Skjdrlok

Firkant erikum

Fjell-lok

Bitters2te
Myskemaure

Lodnebregne
· 11-lodnebre ne
Taggbregne
Dvergsnelle
Tuearve
ust' rneblom
Blindurt
Småsmelle

a ke t r e
Blankba kest 'erne
n bakkest'e ne
Myrtust
Eiellstarr
svartstarr
Sotstarr

Sm&vier

Fugle starr

Dvergsol eie

Gulstar

Kvitsoleie
Skredrublom

Hrstar
Kastanjesiv

Bergrublom

Trillinasiy

Bergqull

Tvillingsiv

Rddsildre

e

snøsildre
Gulsildre

Brudespore

O

V

1
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Skåresild re
Knoppsildre
Bekkesildre
Tuesildre
Dvergmispel
Setermjelt
Reinmjelt

Foruten egne registreringer bygger beskrivelsen nedenfor på opplysninger hos Larsen (1984).
På den mørke, næringsrike og tildels kalkrike sparagmitten i dette
området finner man noen av de rikeste plantesamfunn i Atnas nedbørfelt.
myr.

Særlig interessante er de store arealene med ekstremrik-

Disse er betinget av kalkrikt jordvann, og ser ut til

forekomme i ei forholdsvis velavgrenset
toppunkt 1/2 km SØ for Pika.

"vifte" i terrenget med

Sett fra dette punktet går høyre

grenselinje for vifta omtrent rett sørover langs Torgerslåbekken,
mens venstre grenselinje går ØSØ og treffer riksvegen noen hundre
meter Ø for Storsl.

Innenfor denne vifta finnes også uvanlig

frodige hgstaudefjellbjrkeskoger.

I viftas toppunkt innunder

Pika finnes partier med rik fjellvegetasjon.

PA begge sider av

vifta finnes mer vanlige rikmyrer og hgstaudebjprkeskog.

De st-

lige delene av Hesjemarka ser ut til å være dominert av fattigmyr
og mellommyr.
Ekstremrikm r dekker tilsammen omtrent 1 km.

Det dreier seg

nesten utelukkende om bakkemyrer dominert av fastmatter, med
eller uten tuer, og med vekslende fuktighetsforhold.

Enkelte

partier er så tørre og faste at de får karakter av eng, men et
stort antall myr-arter inngår alltid.
På ekstremrikmyrene

vokser en rekke arter som mangler eller er

sjeldne ellers i området:

-
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.#ts« As
.

t
8

E
Figur

19.

Ekstremrikmyr
velduftende

i Hesjemarka,

orkideen

her tett i tett med den

brudespore.

Fjellsnelle

Tagl starr

Skavgras

Hode starr

Myrtevier

Breiull

Blei kvier

Tvillingsiv

Småvier

Trillingsiv

Rynkevier

Finnmarkssiv

Gul sildre

Kastanjesiv

Brudespore

Myrtust

950

m o.h.!)

( 1030

m o.h.!)

(

Myrsau lauk
Des$uten forekommer de fleste av artene som er nevnt under rikmyr
nedenfor.

Rikkilder med gulsildre forekommer hyppig i tilknytning

til ekstremrikmyrene.
Rikmyrer dekker minst like store arealer som ekstremrikmyrene.
Stort sett dominerer fastmatter, stedvis med tuer.
forekommer.

Trre

Også mykmatter

utgaver med engpreg er vanlige.

P& tuete partier vokser gjerne kratt med lappvier, slvvier
dvergbjørk.

og

Typiske arter i feltskiktet er slirestarr, fielltis-

tel, qullris, en humleblom, mjødurt, sølvbunke, sløke, vendelrot,
f'ell estrot, sko storkenebb, svarttopp, tepperot, j&blom, bi@nn-

-

brodd, harerug, dvergiamne,
og hdrstar.
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e

st

rn , fjellrapp. kornstarr

(De to siste med preferanse for ekstremrikmyr.)

På

mer typisk starrmyr vokser ofte gulstarz, sveltull, tvebostarr og
res

tranestarr, makkmose og
om

at'

store, åpne,

rm se.

r dominerer i den østlige halvdelen.

Her er

treløse bakkemyrer dominert av flaskestarr, tråd-

starr, frynsestarr og duskull.

Det er også enkelte tuestrukturer

med molte, dvergbidrk og

e l

st

e- 'ellb' rkesko

e

opptrer vanlig mellom myrene og har ofte

et uvanlig frodig, tett og høyvokst urteskikt.
humle 1 mer

leie,

mjdurt

ko stor enebb og

vanlige dominanter, stedvis også tyrihjelm, engsoog slvbunke.

Av

mer eksklusive arter opptrer av og

til brudespore og tysbast.

O

mot f'ellet (Pika) finnes lågurtenger av ulike utforminger.

I

et samfunn som nærmest må karakteriseres som ei kalkeng opptrer
bl.a. følgende arter:
Setermjelt

Dvergjamne

'ellveronika

Fjellsnelle

Ber veronika

Rynkevier

n bakke

Musere
Flekkmure
e l r st 'erne

t'er e

Eiellrapp
Hårstarr

Harerug
På tørrere knauser forekommer dunhavre og marinøkkel svært vanlig,
foruten snøsøte.

I et parti med oppsprukket fjell vokste tett it

ett med grønnburkne.
Langs Torgerslåbekken nedenfor myrene vokser bl.a. ski¢rlok,
fjell-lok og bittersøte.

5,2.

TRYLI

Den bratte Trylikletten nord

or Tryli gård består for en stor del
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av kalkrikt fjell.

Av rikere skogtyper inngår hØgstaudegranskog

og noe lågurtgranskog.

Professor Rolf Y. Berg (Botanisk Museum i

Oslo) har botanisert i og omkring denne knausen.

I feltdagboka

hans er bl.a. følgende arter nevnt:
Skog jamne

Hundekveke

Eiellsnelle

Dunhavre

Dvergsnelle

Nubbestarr

Fi ell-lok

Taigastarr

Kalktela

Svartstarr

F'ellst' rneblom

Fugle starr

Trollbær

HArstarr

Berggull

ileko

vall

Dvergmispel

Knerot

Flekkmure

Korallrot

Tysbast

Sko marihand

Kvitmidlke
Klokkevinter r nn
Bittersøte
Leddved

Den mest spesielle lokaliteten i området ligger i 650-700 meters
høyde NØ for Fossum gård.

Professor Rolf Y. Berg besøkte området

i 1977 og beskriver lokaliteten i et brev til Fylkesmannen i Hedmark:
"Det som først og fremst utmerker lokaliteten er en utrolig masseforekomst av den vakre orkideen frueskog(=
calceolus).

marisko)

(Cypripedium

I et område på ca. 500 m (horisontalt i lia) x 200 m

(nedover lia) fantes ved mitt besøk ca. 1000 velutviklede eksemplarer.

Dette er den største forekomst jeg har sett av denne

sjeldne og praktfulle orkideen i Norge.
Vegetasjonen på stedet er preget av kalkholdig vann som strømmer
fra en rekke mindre oppkommer langsetter lia i ca. 650-700 m
hyde.

- 85 -

Vegetasjonen på Cypripedium-lokaliteten er idag en lysåpen, noe
sumpig kalkfuruskog med et mindre innslag av gran, bjørk og
einer.

Fuktigheten og de dype polstrene av moser synes å hemme

skogstrærnes vekst.

Det har vært foretatt dreninger i området,

uten at dette har ført til bedret trevekst."
Under det korte besøket noterte Berg noe over 100 arter karplanter.

Av de mest interessante er:
Skavgras
Fjellsnelle

ilekonvall

Dvergsnelle

Marisko
ko marihan

Fjell-lok

Grnnkurle

Kalktelg

Brudespore

Tysbast

Breiflangre

Furuvinter r nn

Stortveblad

Firblad

Korallrot

(!)

Det forekommer endel hØgstaudearter, bl.a. mjdurt,
nebb, en humleblom og teiebær.

skogstorke-

Disse er imidlertid lavvokste,

gjerne litt bleke (mangel på nitrogen), og vegetajsonen kan ikke
karakteriseres som hgstaudevegetasjon.

Slirestarr er den domi-

nerende arten mellom orkid€ene.
Berg understreket at marisko så ut til vere
rådet.

i spredning i om-

Ungplanter fantes i mengder, og arten hadde inntatt et

stadig større område av lia ifØlge gårdbruker Per Fossum.

(Loka-

liteten har vært kjent av folk på stedet langt tilbake i forrige
århundre.)
Etter 1978.er det bygd en skogsbilveg gjennom øvre del av lokaliteten.

Denne har forstyrret de hydrologiske forholdene i området,

men det er ennå uklart hvor stor skade som er gjort.

I 1985

fantes fortsatt breiflangre i området, men fåtallig.

Marisko så

ikke lenger ut til å være så tallrik, men det er uklart om hele
utbredelsesområdet for arten i lia ble undersøkt.

- 86 -

··•:- \:::'-•
.. :_

r·,

\it! ..
-ti

.. ' 1

'r.. ·

•;
··

Figur

20.

..·.·•.·----'.".'t·

•

<1'

et,

Mariska

i lia ved Fossum.

største

masseforekomster

Foto:

Geir

Her finnes
av denne

en av landets

sjeldne

orkideen.

A. Sonerud.

Det finnes flere botaniske rike lokaliteter i denne lia.

På en

tur mellom Fossum og Reierstua i 1985 noterte Finn Wischmann
bl.a.:
Gullull (!)
Nubbestarr
Marisko
Stortveblad

-
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ko mar'ha d
Dessuten ble veikstarr

(!)

og taigastarr funnet av E. Skattum nær

Fossum (belegg bekreftet av F. Wischmann).
Myrene ved Bjrndalssen
a

lenger øst er rikmyrer med bl.a.:

mar'hand

(Hundrevis, et presset eksemplar
er bestemt av F. Wischmann, som
oppfatter denne arten noe annerledes enn Lid 1985)

Tagl starr
Breiull
Myrtevier
I skaret nedenfor Bjprndalssen
sjon.

vokser frodig hogstaudevegeta-

Stedvis er det urskogpreg med graner opptil 80 cm i stamme-

diameter.

Den tette hgstaudevegetasjonen

hindrer gjenvekst av

skogstrær, slik at skogen gjerne blir åpen - et sted er det ei
åpen slette på flere dekar med ei halvvegs nedrtnet
kanten.

i

le

Av spesielle arter kan nevnes tysbast og trollbær.

I rasmark innunder bergskrenten vokser lgurtvegetasjon

som er be-

skrevet i kap. 3.7.
Gran- og furuskogsliene i søndre Atndalen er generelt dårlig
undersøkt botanisk.

Selv om de domineres av fattig vegetasjon,

finnes trolig flere rike "oaser" enn de som er nevnt her.

Vegetasjonskart med omfattende beskrivelse finnes hos Mork & Heiberg (1937).

Rik hgstaudeskog

dekker store arealer.

Den inne-

holder endel arter som ikke er vanlige i h¢gstaudevegetasjon, og
som dessuten er nokså sjeldne i Atnas nedbørfelt:
Marindkkel

Dunhavre

Sm#vier

Svartstarr
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Setermjelt

Sotstar

Tysbast

Eingerstarr

Krattfiol

Harstarr

Kvitmjdlke
Rikmyr, reinrosehei og

er -

asma

sve etas· ner

beskrevet i

kap. 3.3.5., 3.4.5 og 3.7.
Av mer sjeldne arter ellers i området kan nevnes:
Taggbregne

Marigras

Eiell-lok
Bittersøte

Nubbe starr

Over tette ras

Småsivaks

Blystarr

Totalt er det funnet 314 arter karplanter innenfor Hirkjlen
søksområde.

Dette er et hyt

høyden over havet (725-1060
km

snaufjell).

for-

tall når man tar i betraktning
m) og størrelsen (11.5

km2 skog og 2.8

Antall registrete bladmosearter er 181, lever-

moser 80 og lav 90.

Totalt gir dette 665

registrerte plantearter

i området, noe som tyder på stort mangfold.
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6. MOSER.LAV OG SOPP
I denne rapporten er bare de mest framtredende og karakteristiske
artene tatt med.

Innenfor de gitte bevilgningsrammer har det ikke

vært mulig med mer inngående undersøkelser utover dem som allerede
foreligger.

Spesielt interesserte henvises til arbeidene som er

nevnt nedenfor:
Omfattende registreringer av moser og lav foreligger fra den nordvestlige delen av nedbrfeltet
(Mork & Heiberg 1937).

(Dahl 1956) og fra den srstlige

Artslistene som presenteres her er trolig

nokså fullstendige for de aktuelle delområdene.
Enkelte opplysninger foreligger også fra myrene ellers i området
(Larsen 1984, Moen 1970, Thorbergsen 1979) og fra den subalpine
vegetasjonen ved Atnsjpen (Thgersen

1977, Botaniske ekskursjoner

1964-67).
Det har liten hensikt A presentere ei samlet artsliste over moser
og lav fra nedb5rfeltet s& lenge det mangler data fra de rike
bekkeklftene

i Sollia-området og fra de lavereliggende skogsom-

rådene.
Soppfloraen i omrAdet er lite unders6kt, med unntak av begersopper
(Dissing & Schumacher 1979,

pd elvestrender nord for Atnsjen
Schumacher 1977a, 1978, 1979).

I et notat til Kontaktutvalget for

vassdragsreguleringer trekker Schumacher fram lokaliteten ved
Straumbu som spesielt attraktiv for ordenen Pezizales.
arten

ts

ora

F.eks. er

orave i" Khare bare kjent herfra i tillegg til

typeforekomsten i Tsjekkoslovakia.

Disse undersøkelsene er verdi-

fulle med tanke på studier av naturlige forandringer i begersoppfloraen, og Schumacher tilbyr veiledning til studenter som vil
arbeid med soppsosiologiske og vegetasjonsdynamiske forhold her.
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7.

BOTANISK HELHETSVURDERING AV ATNA SDH TYPE- OG REFERANSE-

VASSDRAG
Med typevassdrag menes et vassdrag som er representativt for en
bestemt naturregion.
naturprosessene

Et referansevassdrag

er et vassdrag hvor

får gå mest mulig upåvirket, slik at de kan danne

en standard som endringene i påvirkede vassdrag kan måles mot.
Storparten av nedbørfeltet dekkes av de kontinentale, lavdominerte
og artsfattige vegetasjonstypene

som iflge

"Naturgeografisk

regionindelning av Norden" (1977) er typisk for regionen.

Spredt

i dette karrige landskapet finnes imidlertid små "oaser" hvor
vegetasjon og flora er tildels svært rik.

Det totale artsantall

er en god del hoyere enn for nabovassdragene Grimsa og Imsa/Trya,
og ligger nær opptil det som maksimalt kan forventes i regionen.
Dette indikerer at regionens flora og variasjonsspektrum
syn til vegetasjonstyper

er godt representert.

med hen-

Utfra disse kvali-

tetene ved nedbørfeltet skulle Atna være godt egnet som botanisk
typevassdrag for denne naturregionen.
Den menneskelige påvirkningen i nedbørfeltet er relativt liten,
særlig i øvre deler.
Vegetasjon og flora i vann og langs elvebredder er for det meste
sparsom og lite variert pga. de hydrologiske og geologiske forholdene.

Tydelige sonasjoner i ulike nivåer langs elvebreddene

mangler vanligvis.

Et unntak her er Atnsjmyrene,

et ypperlig

objekt for studium av samspillet mellom fluvialgeomorfologiske
prosesser og vegetasjensdynamikk.

Det foreligger grunnleggende

studier av begersopper på sandstrender ved Straumbu.
Deler av det vrige

nedbrfeltet

er ogs& interessant i referanse-

sammenheng, da grunnleggende plantesosiologiske
logiske underskelser

allerede foreligger.

og vegetasjonsko-

Med utgangspunkt i

disse kan f.eks. langsiktige virkninger av sur nedbor pa vegetasjonen studeres.

(Vassdragets sure og tungt forvitrelige berg-

arter gir lav bufferevne, og i lØpet av de siste 40 år har det
funnet sted en betydelig forsuring i vassdraget - NOU 1983:42 side
101) .
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Verdifullt er det ogs

at det foreligger mange underskelser

tilgrensende fagområder.
p& Sr-Nesset

i

Videnskaps-Akademiets forskningsstasjon

vil ha betydning ogs& for framtidige forskningspro-

sjekter.
Det vises forøvrig til NOU 1983:42, hvor det gis et sammendrag og
en helhetsvurdering av de botaniske forholdene.

-

8.

92

-

SAMMENDRAG

Atnas nedb6rfelt dekker ca. 1300 km i Hedmark og 0ppland, vesentlig hoyereliggende barskog, fjellbjrkeskog og Apen fjellvegetasjon. Myrfrekvensen er relativt lav.
Berggrunnen er for det meste svært næringsfattig, men særlig i den
sørlige delen finnes flere mindre områder med mer næringsrike og
tildels kalkrike bergarter.
Klimaet er utpreget kontinentalt, med kalde vintre, relativt varme
somre og årsnedbør mellom ca. 400 og 650 mm.
Lavproduktive og artsfattige plantesamfunn dominerer sterkt, særlig i Nordre Atndalen og DØrålen-området - som har tørt lokalklima, mye trkeutsatte lsmasser og nesten utelukkende lys sparagmitt i berggrunnen. Store arealer dekkes av glissen, sentvoksende lavfuruskog og lavrik fjellbjrkeskog. De sammenhengende, gulhvite lavheiene over skoggrensa er neppe bedre utviklet noe annet sted i sør-Norge.
Elvekantvegetasjonen er for det meste sparsom og artsfattig, med
lite tydelige vertikale sonasjoner.
Særlig i den sørlige halvdelen av nedbørfeltet opptrer mange små
"oaser" hvor vegetasjon og flora er tildels svært rik. Disse
bidrar til at det samlede antall karplantearter (424) er en god
del høyere enn i nabovassdragene Grimsa og Imsa/Trya, og ligger
nær opptil det man maksimalt kan forvente i regionen.
Karplantefloraen mangler helt vestlige/oseaniske elementer, og
karakteriseres av et hyt antall østlige arter. Enkelte av disse
kan trekkes fram som sjeldne på landsbasis, saerligkalktelg, handmarinokkel, gullull, huldreblom og marisko. Den sistnevnte har en
av landets største masseforekomster i Atndalen.
Botanisk peker nedbørfeltet seg ut som et godt typeområde og referanseområde for sin naturregion. Flere grunnleggende plantesosiologiske og vegetasjonskologiske underskelser er foretatt. De
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store,

flomvannspavirkede

objekt

for

prosesser

studier

Atnsjomyrene

av samspillet

og vegetasjonsdynamikk.

mellom

utgjr

et

serlig

fluvialgeomorfologiske

velegnet
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VEDLEGG
A:
s
Kilder:Se kap. 1.2.og 1.3.
Symboler:
F = Fjellplanter
sensuDanielsen
(1971)
b = bisentriske
rd= regulæredisjunkter
SensuBerg (1963)
ad= avvikende
disjunkter
su = srlig unisentriske
1978
stlige arter(nord@stlige
0g stlige) iflg.Flora-Atlas
1978.
S = S6rligearter(sirlige
og soristlige)iflg.Flora-Atlas

=

a s ore 1 nt r:
F

F(Ø)

ø
F

F(Ø)

F

ø

F(Ø)
F

ø

F

(F)

F

IIep,
(F)

Asplenium
viride
Athyriumdistentifolium
A. filix-femina
Botrychium
boreale
B. lanceolatum
B. lunaria
Cryptogramma
crispa
Cystopteris
fragilis
C. montana
Diphasium
alpinum
D. complanatum
Dryopteris
carthusiana
D. expansa
D. filix-mas
Equisetum
arvense
E. fluviatile
E. hyemale
E. palustre
E. pratense
E. scirpoides
E. sylvaticum
E. variegatum
Gymnocarpium
dryopteris
G. robertianum
Huperziaselago
Isoeteslacustris
Lycopodium
annotinum
L. clavatum
Matteuccia
struthiopteris
Polypodium
vulgare
Polystichum
lonchitis
Selaginella
selaginoides
Thelypteris
phegopteris
Woodsiaalpina
w.livensis

grinnburkne
fjellburkne
skogburkne
fjellmarinokkel
handmaringkkel
marindkkel
hestespreng
skj6rlok
fjell-lok
fjelljamne
skogjamne
brodd
telg
sauetelg
ormetelg
åkersnelle
elvesnelle
skavgras
myrsnelle
engsnelle
dvergsnelle
skogsnelle
fjellsnelle
fugletelg
kalktelg
lusegras
stivtbrasmegras
stiv kråkefot
mjukkråkefot
strutseving
sisselrot
taggbregne
dvergjamne
hengeving
fjell-lodnebregne
lodnebregne

busker:
Alnusincana
Betulanana

gråor
dvergbjirk
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B

s

ø

s

ø

0

F

ø
F

F
F
(F) (Ø)
F

ø
F

B. pubescens
Coteonaster
integerrimus
Daphnemezereum
Juniperuscommunis
Loniceraxylosteum
Piceaabies
Pinussylvestris
Populustremula
Prunuspadus
Ribesspicatum
Rosamajalis
Salix arbuscula
s. caprea
s. daphnoides
s. glauca
s. hastata
s. herbacea
s. lanata
s. lapponum
s. myrsinites
s. nigricans
s. pentandra
s. reticulata
Sorbusaucuparia

vanligbj6rk
dvergmispel
tysbast
einer
leddved
gran
furu
osp
hegg
villrips
kanalrose
småvier
selje
doggpil
slvvier
bleikvier
musere
ullvier
lappvier
myrtevier
svartvier
istervier
rynkevier
rogn

Andromedapolyfolia
Arctostaphylos
alpina
A. uva-ursi
Callunavulgaris
Cassiopehypnoides
Empetrumhermaphroditum
Loiseleuria
procumbens
Oxycoccus
microcarpus
Phyllodoce
caerula
Vaccinium
myrtillus
V. uliginosum
V. vitis-idaea

kvitlyng
rypebær
mjlber
rsslyng
moselyng
fjellkrekling
greplyng
småtranebær

Lyng

F

F
(F)
F
F

Gras

F

ø

0
F

0

ø

alv ras

bl4lyng

blåbær
blokkebær
tyttebær

V

Agrostiscanina
A. capillaris
A. mertensii
A. stolonifera
Alopecurus
aequalis
A. geniculatus
A. pratensis
Anthoxanthum
odoratum
Avenulapubescens
Calamagrostis
epigeios
C. purpurea
C. stricta
Carexadelostoma
C. appropinquata
C. aquatilis

hundekvein
engkvein
fjellkvein
krypkvein
vassreverumpe
knereverumpe
engreverumpe
gulaks
dunhavre
bergrrkvein
skogrrkvein
smarr kvein
tranestarr
taglstarr
nordlands
starr
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F

Frd

F
(F) (Ø)

Frd

0
5

0

ø

0

F

ø

ø
0

Frd

ø

F

F(Ø)
F
F

(Ø)
F

(F)

(Ø)

F

F

0
F

Fad
F

C. atrata
C. atrofusca
C. bigelorwii
c. brunnescens
C. canescens
C. capillaris
C. capitata
C. chordorrhiza
C. digitata
C. dioica
C. disperma
C. echinata
C. flava
C. globular
is
C. heleonastes
C. juncella
C. lachenalii
C. lasiocarpa
C. limosa
livida
loliacea
C. magellanica
C. media
C. microglochin
C. nigra
C. norvegica
C. ornithopoda
C. pallescens
C. panicea
C. fauciflora
C. rariflora
C. rostrata
C. rotunda
C. rupestris
C. saxatilis
C. vaginata
C. vesicaria
Deschampsia
alpina
D. caespitosa
D. flexuosa
Eleocharis
quinqueflora
Elytrigia
repens
Eriophorum
angustifolium
E. brachyantherum
E. latifolium
E. scheuchzeri
E. vagina
tum
Festucaovina
is
F. pratens
F. rubra
F. vivipara
Hierochlo€
odorata
Juncusalpinoarticulatus
J. articulatus
J. biglumis
J. bufonis
J. castaneus
J. filiformis
J. trifidus

-

svartstarr
sotstarr
stivstarr
seter
starr
grstarr
h&rstarr
hodestarr
streng
starr
fingerstarr
tvebo
starr
veikstarr
stjernestarr
gulstarr
granstarr
huldrestarr
stolpestarr
rypestarr
trådstarr
dystarr
blystarr
nubbestarr
frynsestarr
taigastarr
agnor
starr
slåttestarr
fjellstarr
fuglestarr
bleikstarr
kornstarr
sveltstarr
snipe
starr
flaskestarr
rundstarr
bergstarr
blankstarr
slirestarr
sennegras
fjellbunke
sdlvbunke
smyle
småsivaks
kveke
duskull
gullull
breiull
snull
torvull
sauesvingel
engsvingel
rdsvingel
geitsvingel
marigras
skogsiv
ryllesiv
tvillingsiv
paddesiv
kastanjesiv
tr&dsiv
rabbesiv
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F
Fad
F
F
F
F(Ø)

F

F

F

F
Fad
F

ø
(0)

F

Frd

-

J. triglumis
Kobresiasimplisiuscula
Luzulaconfusa
L. frigida
L. multiflora
L. pilosa
L. spicata
L. sudetica
Melicanutans
Miliumeffusum
Molinia caerula
Nardusstricta
Phleumalpinum
P. pratense
Phragmites
communis
Poa alpigena
P. alpina
P. annua
P. arctica
P. flexuosa
P. glauca
P. nemoralis
P. pratensis
P. remota
P. trivialis
Roegneriacanina
Seirpuscaespitosus
s. hundsonianus
Trisetumspicatum
Vahlodeaatropurpurea

trillingsiv
myrtust
vardefrytle
seterfrytle
engfrytle
hArfrytle
aksfrytle
myrfrytle
hengeaks
myskegras
blåtopp
finnskjegg
fjelltimotei
timotei
takrr
seter
rapp
fjellrap
tunrapp
jervrapp
mjukrapp
blArapp
lundrapp
engrapp
storrapp
markrapp
hundekveke
bjnnskjegg
sveltull
svartaks
rypebunke

Achilleamillefolium

ryllik
nyseryllik
tyrihjelm
trollbær
jonsokkoll
fjellmarikåpe
marikape
kvann
slke
fjellkattefot
kattefot
hundekjeks
fjellskrinneblom
bergskrinneblom
setermjelt
bl±mjelt
stakekarse
svarttopp
sprikevasshr
klovasshår
småvasshår
soleiehov
blåklokke
gjetertaske
bekkekarse

Urter

ø
F
F
F

F
F

Frd

ø
F

s

A. ptarmica

Aconitumseptentrionale
Actaeaspicata
Ajuga pyramidalis
Alchemilla
alpina
A. vulgariscoll.
Angelicaarchangelica
A. sylvestris
Antennaria
alpina
A. dioica
Anthriscus
silvestris
Arabisalpina
A. hirsuita
Astragalus
alpinus
A. norvegicus
Barbareastricta
Bartsiaalpina
Callitriche
cophocarpa
C. hamulata
C. palustris
Calthapalustris
Campanularotundifolia
Capsellabursa-pastoris
Cardamineamara
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F
F
F
5
(Ø)
(Ø)
F

ø
ø
(Ø)
F
F

Fsu
Fb
(F)

F

F
F
F(Ø)
F
F

s

ø
F
F(Ø)
F

0
F

o
ø

C. bellidifolia
c. pratensis
Carumcarvi
Cerastium
alpinum
C. cerastoides
C. fontanum
Chamomilla
suaveoleus
Chrysosplenium
alternifolium
Cicerbita
alpina
Circaeaalpina
Cirsiumheterophyllum
C. plaustre
Coeloglossum
viride
Convallaria
majalis
Corallorhiza
trifida
Cornussuecica
Crepispaludosa
C. tectorum
Cypripdium
calceolus
Dactylorhiza
fuchsii
D. incarnata
D. lapponica
D. maculata
Diapensia
lapponica
Drabadaurica
Drabadovrensis
D. fladnizensis
D. norvegica
Droseraangelica
D. rotundifolia
Dryasoctopetala
Epilobium
alsinifolium
E. anagallidifolium
E. angustifolium
E. collinum
E. davuricum
E. hornemannii
E. lactiflorum
E. montanum
E. palustre
Epipactis
halleborine
Epipogium
aphyl]um
Erigeron
acer
E. borealis
E. politus
E. uniflorus
Erysmiumhieracifolium
Euphrasia
frigida
E. stricta
Filipendula
ulmaria
Fragariavesca
Galeopsis
bifida
G. speciosa
Galium boreale
G. mollugo
G. palustre
G. trifidum
G. triflorum
G. uliginosum

hyfjellskarse
engkarse
karve
fjellarve
brearve
vanlig arve
tunbalderbrå

maigull

turt
trollurt
kvitbladtistel
myrtistel
grinnkurle
liljekonvall
korallrot
skrubbær
sumphaukeskjegg
takhaukeskjegg
marisko
skogmarihand
engmarihand
lappmarihand
flekkmarihand
fjellpryd
skredrublom
dovrerublom
alperublom
bergrublom
smalsoldugg
rundsoldugg
reinrose
kildemjdlke

dvergmj@lke
geitrams
bergmjg9lke

linmjglke
setermj@lke
kvitmjg6lke
krattmj6lke
myrmjdlke
breiflangre
huldreblom
bakkestjerne
fjellbakkestjerne
blankbakkestjerne
sndbakkestjerne
berggull
fjellyentr@st
vanligyentrst
mj&durt
markjordbær
vrangdå
guld&

kvitmaure
stormaure
myrmaure
dvergmaure

myskemaure

sumpmaure
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s

F
(0)

Frd
F

F

ø
F

s

s
s

s
F

F

Frd

ø

(Ø)

F

Frd

F

Fsu

0
F

F(Ø)

G. verum
Gentiananivalis
Gentianella
amarella
G. campestris
G. tenella
Geraniumsylvaticum
Geum rivale
Gnaphalium
norvegicum
G. supinum
G. sylvaticum
Goodyerarepens
Gymnadenia
conopsea
Hieracumalpinum
H. murorum
H. pilosella
H. vulgatacoll.
Hippurisvulgaris
Humuluslupulus
Hypericum
maculatum
Lappuladeflexa
Lathyrusmontanum
L. pratensis
L. vernus
Leontodon
autumnalis
Leucanthemum
vulgare
Leucorchis
albida
Linneaborealis
Listeracordata
L. ovata
Loniceraxylosteum
Lotuscorniculatus
Lychnisalpina
Lysimachia
thyrsiflora
Maianthemum
bifolium
Matricaria
perforata
Melampyrum
pratense
M. sylvaticum
Menyanthes
trifoliata
Minuartia
biflora
M. stricta
Menesesuniflora
Montia fontana
Myosotisarvensis
M. decumbens
Orthiliasecunda
Oxalisacetosella
xyria digyna
Oxytropislapponica
Parisquadrifolia
Parnassia
palustris
Pedicularis
lapponica
P. oederi
P. palustris
P. sceptrum-carolinum
Petasitesfrigidus
Pimpinella
saxifraga
Pinguicula
villosoa
P. vulgaris
Plantagolanceolata

gulmaure
snspte
bitterste
bakkeste
smasbte
skogstorkenebb
enghumleblom
setergråurt
dverggråurt
skoggråurt
knerot
brudespore
fjellsvæve
skogsvæve
hårsvæve
svæve
hesterumpe
humle
firkantperikum
hengepiggfr&
knollerteknapp
gulskolm
vårerteknapp
f6llblom
prestekrage
kvitkurle
linnea
småtveblad
stortveblad
leddved
tiril tunge
fjelltjæreblom
gulldusk
maiblom
balderbrå
stormarimjelle
smmarimjelle
bukkeblad
tuearve
grannarve
olavssstake
kildeurt
åkerminneblom
fjellminneblom
nikkevintergr@inn
gaukesyre
fjellsyre
reinmjelt
firblad
jåblom
bleikmyrklegg
gullmyrklegg
vanlig myrklegg
kongsspir
fjellpestrot
gjeldkarve
dvergtettegras
tettegras
smalkjempe

-

P. major
P. media
Polemonium
caeruleum
Polygonatum
verticillatum
Polygonum
aviculare
(F)
P. viviparum
Potentilla
anserina
F
P. crantzii
P. erecta
P. nivea
Fb
palustre
Potentilla
Primulascandinavica
Frd
Prunellavulgaris
Pulsatilla
vernalis
0
Pyrolachlorantha
0
P. media
P. minor
F
P. norvegica
P. rotundifolia
Ranunculus
acris
R. confervoides
R. hyperboreus
F
F
R. glacialis
R. peltatus
ø
(Ø)ad R. platani
folius
R. pygmaeus
F
R. repens
R. reptans
R. trichophyllus
s
Rhinanthus
angustifolius
R. minor
Rorippapalustris
(F)
Rubuschamaemorus
R. idaeus
R. saxatilis
Rumex acetacella

s

R. acetosa
R. longifolius

F
F
F
F

Frd

F
F

F

F
F
F

F

F
F

Saginaprocumbens
s.saginoides
Saussurea
alpina
Saxifraga
adscendens
S. aizoides
s.cernua
s.cespitosa
s.nivalis
s. oppositifolia
s.rivularis
is
5. stellar
5. tenuis
Scleranthus
annuus
Sedumacre
S. annum
s. rosea
Sibbaldia
procumbens
Silene acaulis
S. dioica
s. rupestris
S. vulgaris
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-

groblad
dunkjempe
fjellflokk
kranskonvall
tungras
harerug
gåsemure
flekkmure
tepperot
snpmure
myrhatt
fjelln@kleblom
blåkoll

mogop
furuvintergronn
klokkevintergrnn
perlevintergrnn
norskvintergrnnn
legevintergrnn
engsoleie
dvergvassol
eie
setersol
eie
issoleie
storvas
soleie
kvitsoleie
dvergsoleie
krypsoleie
evjesoleie
sm&vassoleie
storengkall
sm&engkall
brnnkarse
molte
bringebær
teiebær
smAsyre
engsyre

hdymole
tunarve
seterarve
fjelltistel
skarsildre
gulsildre
knoppsildre
tuesildre
snsildre
rodsildre
bekkesildre
stjernesildre
grannsildre
ettårsknavel
bitterbergknapp
småbergknapp
rosenrot
trefingerurt
fjellsmelle
rdd jonsokblom
sm&smelle
engsmelle
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Fb

ø
5

F

(Ø)

F
F
F(Ø)

ø

F

F

F

F

(Ø)

s

S. wahlbergella
Solidagovirgaurea
Sparagnium
angustifolium
S. hyperboreum
Stellaria
alsine
s. calycantha
s. graminea
s. longifolia
s.media
S. nemorum
Subularia
aquatica
Tanacetum
vulgare
Taraxacum
croceum
Taraxacum
Vulgatacoll.
Thalictrum
alpinum
Thlapsialpestre
T. arvense
Tofieldia
pusilla
Trientalis
europaea
Trifolium
pratense
T. repens
Triglochin
palustre
Trolliuseuropaeus
Tussilagofarfara
Urticadioica
u. urens
Valerianasambucifolia
Veronicaalpina
V. chamaedrys
V. fruticans
V. officinalis
V. pumila
V. serpyllifolia
Vicia cracca
V. sepium
Violabiflora
V. canina
V. epipsila
V. mirabilis
V. montana
V. palustris
V. riviniana
V. rupestris
V. tricolor

blindurt
gullris
flotgras
fjellpiggknopp
bekkestjerneblom
fjellstjerneblom
grasstjerneblom
rustjerneblom
vassarve
skogstjerneblom
sylblad
reinfann
fjell-l@vetann
lb9vetann
fjellfrstjerne
varpengeurt
pengeurt
bjnnbrodd
skogstjerne
rdklver
hvitkl@ver
myrsaulauk
ballblom
hestehov
stornesle
sm&nesle
vendelrot
fjellveronika
tveskjeggveronika
bergveronika
legeveronika
hdgjellsveronika
snauveronika
fuglevikke
gjerdevikke
fjellfiol
engfiol
stormyrfiol
krattfiol
lifiol
myrfiol
skogfiol
sandfiol
stemorsblom
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VEDLEGG
B:

e

r lser:
10 m for starrsump,
flomvannsmyr
og viersump.
25
for fuktigog t@rrflomskog.

m

ekn'n r d-skaa:
Symbol
6
5
4
3
2
1+
1-

Dekningsgrad
3/4 - 1
1/2 - 3/4
1/4 - 1/2

(Noemodifisert
etter
Hult-Sernanders)

1/8 - 1/4

1/16- 1/8
1/16,hyppig
1/16,sjelden

Starrsump:
Analysenr.
UTM

Dato
TC
TD

3

536,714
20/7-79
3
6

C Equisetum
fluviatile
1+
Carexaquatilis
C. rostrata
3
Eriophorum
angustfolium 1D Drepanocladus
fluitans 5
Sphagnumcoll.
1Øvrige

6

584,633
23/7-79
2
4

2
2

8

583,632
23/7-79
3

13
574,645
23/7-79
3

0

7

14

4

23
?

23/7-79
4
0

1+

4

5
1+

4
1+

Arterutenomanalyserutene:
Potentilla
plaustre
Elomvannsyr:
Analysenr.
UTM

Dato
TB

TC
TD

5
584,634
23/7-79

3
9

B Betulapubescens
Salix lapponum
C Salixlapponum
Andromeda
polyfolia
1Empetrum
hermaphroditum1Vaccinium
uliginosum
1-

11
579,638
23/7-79

3

10

14

574,653

23/7-79
3
4

10

24

564,653
23/7-79
3
6

1+

1+
t-

3
2
1-

1+

25
537,624
24/7-79
3
3
9

1+
3
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(5)

Pedicularis
palustris
Carexaquatilis
2
1+
C. canescens
1C. chordorrhiza
C. magellanica
C. nigracoll.
C. rostrata
2
Eriophorum
angustifolium2
1+
tum
E. vagina
stramineum
D Calliergon
Drepanocladus
sp.
Mnium rugicum
Polytrichum
sp.
1+
Sphagnumcoll.
6
0vrige

( 11)

(14)

(24)
1-

1+
2

11+

2

(25)

111+

1+
1-

2
1-

3

1-

1+
3

1+

1+
6

11-

2

1-

6

3
2

1+
5

1+
6

Arterutenomanalyserutene:
Betulanana,xycoccus microcarpus,
Callunavulgaris,Droseraangelica,D. rotundifolia,Menyanthestrifoliata,
Potentillapalustre,Carex limosa,C. livida,C.
pauciflora.
Viersump:
Analysenr.
UTM
Dato
TB
TC

TD

7
584,631
23/7-79
6
3
9

B Betulapubescens
Salixlapponum
5
s. phylicifolia
C Betulapubescens
tAndromedapolyfolia
Epilobiumpalustre
1+
Galiumtrifidum
Polygonumviviparum
Potentilla
palustre
1+
Solidagovirgaurea
Trientaliseuropaea
Violaepipsila
V. palustris
Agrostistenuis
Calamagrostis
purpurea 1+
Carexaquatilis
1+
C. canescens
1+
C. juncella
1+
C. nigra
C. nigra/c.juncella
C. rostrata
Deschamppsia
caespitosa 1Eriophorum
angustifolium
E. vaginatum
1+

10
584,630
23/7-79
6
2

18
565,648
23/7-79
7

9

10

10

1-

15

5

5

4

19
562,653
23/7-79
7
4

20
543,674
23/7-79
8
4
9

4
5

11-

1+
111-

3

1+

1+

2

3

1+
1+

111+
1-

1+

1+
3
1+
1+

1+
1+

111+
1-

1-

3

1+
1+

1-

- 109

-

(7)

( 10)

( 18)

(19)

1-

1-

1+

1+

1+
1+

1+

(20)

-----------------------------------------------Festucaovina
Juncusfiliformis
Luzulasudetica
D Mniumrugicum
Polytrichum
commune
Sphagnumcoll.
vrige

1-

ikke
notert

1+

5

2

14
5
1-

ikke
notert

1+

2
1+
6

Arterutenomanalyserutene:
Equisetum
fluviatile,
Galium palustre.
ukti

omsk

Analysenr.
UTM
Dato
Tuer
TA

TB
TC
TD

2
536,714
20/7-79
60 cm
3
1
3
9

4
582,635
23/7-79
30 cm
2
1
5
9

9
583,631
23/7-79
50 cm
3
4
3
10

12
574,646
23/7-79
20 cm
4
2
3
10

22
541,672
23/7-79
30 cm
5
2
3
10

4

2
3

4

4

4

1+

1+

1+

2

2

-----------------------------------------------A Betulapubescens

Pinussylvestris
1Salixnigricans
B Betulapubescens
2
Juniperus
communis
Salix lapponum
C Juniperus
communis
Andromeda
polyfolia
Callunavulgaris
Empetrumhermaphroditum1Vaccinium
myrtillus
V. uliginosum
V. vitis-idaea
2
Calthapalustris
1+
Galium trifidum
Melampyrum
pratense
Pedicularis
lapponica
1Polygonum
viviparum
Potentilla
palustre
Rubuschamaemorus
3
1Solidagovirgaurea
1Trientalis
europaea
Calamagrostis
purpurea 1Carexaquatilis
1C. canescens
1C. juncella
C. nigra
C. nigra/juncella
C. rostrata
Deschampsia
caespitosa 1+
D. flexuosa
1+
Eriophorum
angustifolium1-

11+
11+
1+
14
1+
1
3
2

2
4

1+

2-

1+

2

2
1+

1+
1-

1
1-

f1+

t1-

1+

1-

1+

1+
12

1+
2

1+
1+

1-

1+

11f1+
11+

1+
1+

11+

1+
1+
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(2)

(4)

1+

1+

1-

1+

( 9)

(12)

(22)

---------------------------------------------E. vagina tum
Festuca ovina
Juncus filiformis
Phleum commutatum
sp
D Calliergon
Hylocomium splendens
Mnium rugicum
Pleurozizum schreberi
Polytrichum commune
Sphagnum coll.
Øvrige

1+

11+

1-

1+
6

1+

1+
6
1-

12
112

6
1-

f-

1+

12

1+

6
1+

1-

Arter utenom analyserutene:
Menyanthes trifoliata,
Betula nana, Epilobium palustre,
Pyrola minor, Stellaria
calycantha.

Pedicularis

1+
1+

1+

6
1-

palustris,

Tdrr flomskog:
Analyse nr.
UTM
Dato
Tuer
TA
TB

TC
TD

15
561,653
23/7-79
20 cm

16
561,650
23/7-79
40 cm

17
561,649
23/7-79
20 cm

1

9

1
7
5

9

1
7

4

5

4

11-

2

1+

1-

1-

1
536,714
20/7-79
60 cm
4

2
3

6

5
5

4

4

21
540,671
23/7-79
40 cm
4
2

7
9

----------------------------------------------

A Betula pubescens
Pinus sylvestris
Salix nigricans
B Betula pubescens
Juniperus communis
Pinus sylvestris
C Juniperus communis
Equisetum sylvaticum
Gymnocarpium dryopteris
Empetrum hermaphroditum
Vaccinium myrtillus
V. uliginosum
V. vitis-idaea
Hieracum sp.
Linnea borealis
Melampyrum pratense
M. sylvaticum
Pedicularis
lapponica
Solidago virgaurea
Trientalis
europaea
Agrostis tenuis
Calamagrostis purpurea
Carex juncella
C. nigra/juncella
Deschampsia caespitosa
D. flexuuosa
Festuca ovina

1-

3
3

1+

1+

1-

13

4

1-

3

2

1+

4
2

1-

1+

1-

1+

2

1+
1-

2

1+

1+

4
1-

1-

12

11-

3

1-

1f4
11+
1+
1+

1-

4
1+

2

111+

2
1+

4

1+
1+

1+

1+

1-

1-

3

1-

t2

+

- 111 -

( 1)

Pleurozium
schreberi
Polytrichum
commune
Sphagnumcoll.
ovrige

1+

6

( 15)

(16)

(17)

( 21)

2
4

2
6

2
4

1+
6

1-

1-

1+

1-

Arterutenomanalyserutene:
Betulanana,Callunavulgaris,
Orthiliasecunda,
Lysemachia
thyrsiflora,
Nardus
stricta.
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