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FORORD
Undersøkelsen er foretatt for Vassdragsforsk

i forbindelse med

Vestfold Kraftselskaps planer om et 2. byggetrinn ved Abjra
kraftverk.

Planene innebærer bl.a. at det bygges en dam i Tis-

leias lpp ved Nystlen

og at de bvre deler av Reinas nedbrfelt

overfires til magasinet lsjen/Blytjern.
Parallelt med den botaniske undersøkelsen er det foretatt undersøkelser innen geofag, ferskvannsbiologi og ornitologi.
Feltarbeidet ble foretatt 21. - 26. august 1986.
Jeg vil rette en takk til Trond Schumacher, Botanisk avd. Universitetet i Oslo, som jeg har rådført meg med både under planlegging
av feltarbeidet og under rapportskrivingen.

Takk rettes også til

Ragnhild Frilseth som har tekstbehandlet rapporten.
Oslo, mai 1987

Kristin Aunan
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1. INNLEDNING
1.1.

N

Form&let med de botaniske underskelsene

har vert & f

en oversikt

over flora og vegetasjon i de områder som blir berørt av de eventuelle vassdragsreguleringene.

Det ble først og fremst tatt sikte

p% & undersbke de arealene langs Tisleias lp

ovenfor Nystlen

ligger under 810 m-koten og som dermed blir magasinområde.

som

Det

ble i dette området, i tillegg til de generelle vegetasjonsbeskrivelser, gjort artsinventeringer.
Flere andre lokaliteter ble også undersøkt med hensyn til vegetasjon og verneverdi, men det ble her foretatt adskillig grovere
registreringer enn ved Tisleia.

Lokalitetene dette gjelder er

flgende:
Flya, elva mellom Veslevatn og Tisleifjorden.

Denne vil

eventuelt bli tørrlagt, unntatt i flomperioder.
Stogofjorden, som har avlp
bli regulert 4,5 m (1,5 mopp

til Tisleia.

Denne vil eventuelt

og 3,O0 m ned).

Hervassbekken, som er Hærevatnets avløp til Tisleia.

Planen

er her å overføre en del av flomvatnet i Hærevatnet til
Stogofjorden via en kanal mellom de to vatnene.
Akers&ni, som er Kvitingens avlp
sjen.

til Paradisfjorden/l-

Her der det flere alternative planer.

Alle alterna-

tiver vil berøre Akersåni, men alt. III vil ikke berøre Kvitingen.
Kavletjpnn og Stlstjpnn

som n% drenerer til Reina, er alter-

nativt planlagt overført til Tisleia, og vil isåfall

bli

regulert opp slik at de flyter sammen.
Reinas nedbdrfelt er i denne rapporten grovt karakterisert
med tanke på eventuell status som type- eller referansevassdrag.

1

E

ND

Av tidligere botaniske undersøkelser kan nevnes Resvoll-Holmsens

-
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(1932) undersøkelser av vegetasjonen i områdene mellom Hallingdal
og Valdres.

Hun nevner bl.a. at gressmyrer er vanlige i fyllitt-

områdene.
Kirkevoll
rdene

(1975) har foretatt floristiske underskelser

i Vestre Slidre.

nes underskelsene

Nr

i stdlsom-

det gjelder myrunderskelser

i forbindelse med myrreservatplanen

kan nev-

(Torbergsen

1979).
Moss og Volden (1980) gjorde undersøkelser i Etnas og Dokkas nedbØrfelt og beskriver vegetasjonstyper

tilsvarende dem i Tisleia-

Reina-området.
Vegetasjonen i Sundheimsvassdraget,

et sidevassdrag til Begna, som

også ligger innenfor fyllitt-omrAdene, er beskrevet av Faugli (et
al. 1984).

De peker på vannvegetasjonen

i Vasetvatn som det

eneste av spesiell botanisk verdi.

Vegetasjonskart

over Tisleias narmeste omgivelser har vært til-

gjengelig (Larsson 1987).

De dominerende vegetasjonstyper er

skissert og deres plantesosiologiske
til Hesjedal (1973).

tilhrighet

bestemt i henhold

Artslisten for Tisleia-lokaliteten

(Appen-

dix) er satt opp på grunnlag av forfatterens inventeringer.

Ved

Botanisk Museum på TØyen (Oslo) finnes det ikke krysslister fra
området, og eventuelle herbariebelegg eller andre opplysninger om
flora-funn i området er ikke innhentet.

Det ene stedet hvor det

var aktuelt, Stogofjorden, ble registreringer av vannvegetasjon

i

strandsonen foretatt på enkleste vis, ved å vasse langs stranda.
Det er brukt norske navn i tekstdelen for karplanter.
flger

den latinske nomenklaturen Lid (1985).

I tabellen

Underskelsene

er

svært ufullstendige når det gjelder moser, spesielt når det gjelder levermoser.
turen flger

Det samme gjelder lav.

Den norske mosenomenkla-

Lye (1968), den latinske flger

menklaturen flger

Krog, sthagen

Smith (1978).

og Tonsberg (1980).

Lavno-

-
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Områdene som blir berørt av de eventuelle utbyggingene ligger i
Tisleia/Abjras

eller Reinas nedbdirfelt (Fig. 1).

De ligger i

Nord-Aurdal kommune i Oppland fylke, og dekkes av kartbladene
1616 I og 1716 IV i NGO's M711-serie.

Tisleia/Abjra

og Reina er

begge sidevassdrag til Begna.

Geologi
Geologisk sett ligger de undersøkte lokalitetene i et interessant
område.

I øst og nord har Jotundekkene sin grense, mens Valdres-

sparagmitten er dominerende bergart i de sørøstre deler av området.

En kile av grunnfjellet går opp i dagen i st.

Fyllitt

utgjør berggrunnen i relativt store arealer langs, og nord for
Tisleia.
Området Veslevatn - Tisleia - Stogofjorden/Hærevatn

har et mykt

relieff, mens området rundt Kvitingen - Stlstjern/Kavletjern

-

Reina er preget av et skarpere relieff, med bratte lisider og
bergskrenter.

Dette har sammenheng med at berggrunnen i det

førstnevnte området hovedsaklig består av den ovennevnte fyllitten.

Fyllitt er omdannet skifer som forvitrer lett og den har

også en gunstig virkning på løsmasser og jordsmonn sett fra et
botanisk synspunkt.

Det andre området ligger derimot på sparag-

mitt, en sandstein.

Dette er en tungt forvitrelig bergart med en

sammensetning som ikke gir jordsmonn for kravfulle plantesamfunn.

Klima
I henhold til Nordisk Ministerråds

"naturgeografiske regioninn-

deling av Norden" (1984) ligger området i en overgangssone mellom
"forfjellsregionen" med hovedsaklig nordboreal vegetasjon og "den
subarkto-alpine regionens" søndre del.

Kalde vintre karakteri-

serer begge disse regionene, mens sommertemperaturene
forholdsvis hyere
region.

kan være

og vekstsesongen noe lenger i frstnevnte

Nedbør- og temperaturnormaler

for stasjoner i rimelig nærhet er

gitt i tabell 1.

ligger p

Arsnedbren

omkring 7OO mm, og nedbr-
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F

J

48

33

-8,7

-7,8

I
II

M

Ta bell

1.

28
-4,4

A

M

3%

6

0,5

.J

J

A

s

0

72

97

90

72

66

58

54

698

6, 1 10,5

12,9

11,5

7,1

1,9

-3,0

-5,9

1,7

Nedbørog temperaturnormaler
(1931-60)
for
nedbor-/limastasjoner.
I : Lykkj a i Hemse da l,
86 1 m o . h •
mm nedbør
II: Abjorsbr5ten,
634 m o.h.,
c.
(Kilde:
Det norske
meteorologiske
institutt

maksimum nås i juli (rundt 100 mm).
faller i sommermånedene

ARET

D

N

nærmeste
.
1987).

Halvparten av årsnedbØren

juni - september.

Differansen mellom

kaldeste og varmeste maned er relativt stor, ca. 22ec.

Generelt

må klimaet karakteriseres som relativt kontinentalt.
V

KulturpAvirkning

i strre

eller mindre grad gjr

over det meste av området.

seg gjeldende

Myrene langs Tisleia er uberørte, men

bl.a. ved Stogofjorden og Hærevatn ble det observert grfting/oppdyrking av myrer.

Vegetasjonen bærer jevnt over preg av beiting,

særlig ved Flya, Tisleia og Stogofjorden/Hærevatn.
setre er hovedsaklig konsentrert i grender.

Hytter og

I den sørvendte lia

ned mot Reina ligger det en mengde gårder.

Bl%ber-fjellbjrkeskog
rådene.

og gressmyrer dominerer de underskte

om-

Ingen av lokalitetene ligger over skoggrensa, som her

ligger mellom 1000 og 1100 m o.h., og dannes av bjrka.

Fjell-

bjprkeskogen har innslag av noe gran, sarlig i de lavere deler.
dalførene er blåbærgranskog dominerende vegetasjonstype.

I

Furu

finnes bare spredt, og da gjerne på tørre rygger i landskapet.
Myrene er hovedsaklig fattig til intermediært minerogene, men spesielt ved Tisleia er det relativt store arealer med rikmyrer pga.
den basiske berggrunnen

(fyllitt).

De undersøkte lokalitetene ligger innenfor mellomboreal- og nordboreal sone.
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2. VEGETASJONOG FLORA I DE UNDERSØKTEDHRADENE

Området umiddelbart nedenfor dammen i Tisleifjordens østende (Oset
kraftverk) ligger over 810 m-koten og vil ikke bli magasinområde
ved en eventuell oppdemning ved Nystlen.

Helt øverst er elva en

rolig "flod", hvor bredden 10-20 m på hver side er tett bevokst
med vierkratt og halvannen meter hyt

bjrkekratt.

går relativt tett blåbær-fjellbjØrkeskog
OMRADENE UNDER 810

Noe lengre ned

ned til elva.

M-KOTEN

Foruten myrer, som er den mest vanlige vegetasjonstypen

innenfor

disse områdene, finner man også fjellbj¢rkeskog, heivegetasjon,
beiteenger, vierenger og storstarrsumper.

r e
På små hØydedrag i terrenget (men lavere enn 810 m) vkser relativt tbrr bl&ber-fellb'
rkesko
(B2t). Dvergbjrk og einer dominerer busksjiktet, mens blåbær, blokkebær, tyttebær og smyle dominerer feltsjiktet.

I bunnsjiktet dominerer vanlig bjørnemose

(Pol trichum commune), furumose (Pleurozium schreberi) og gåsefot-mose (Barbilo hozia l co odioides .

Denne skogstypen dekker rela-

tivt store områder på sørsida av elva, i den vestlige halvdelen av
det aktuelle området ovenfor Nystlen.
PA utpreget trre

steder, f.eks.

finner man lav-fellb'

rkesko

p

"yer"

(A1a).

i flatmyrene (Fig. 5)

Her er rsslyng

den domi-

nerende art i feltsjiktet, mens bunnsjiktet er dominert av lys- og
grå reinlav.
v

ss

i

Dette er apne, tilnarmet trelse
enn myrene.

omrader, som ligger noe hyere

Jordsmonnet er svært grunt og fattig og dominerende

arter er røsslyng og reinlav.

Enkelte furu- og bjørketrær kan

forekomme (ikke beskrevet i Hesjedal).

Beiteenaer
CR1/R2)
De typiske beitevollene finnes på nordsida av elva, noe som har

-

sammenheng med at det hyere
bruk og setre.
vierkratt

7

-

opp i lia ligger en del g&rder/sm&-

Dette er apne gressenger med innslag av einer- og

(Fig. 2).

Foruten gressartene sauesvingel, finnskjegg,

sølvbunke og smyle som dominerende arter, finner man her en mengde
lågurter, f.eks. perlevintergrønn,

gullris, stormarimjelle, svart-

topp, bakkesøte, ryllik, beitesveve, jåblom og blåklokke.

Figur

2.

Beitevoll

ved Tisleia,

sett mot

øst.

Yierenger
I fuktige drag i terrenget er gjerne gråviere dominerende.
Enkelte steder har vierkrattene myrbunn, dvs. bunnsjiktet er
totalt dominert av torvmoser.

Andre steder har vierkrattene hg-

staudebunn (P2), med arter som skogstorkenebb, mjdurt,
vendelrot, tyrihjelm, kvitbladtistel og rdknapp

slke,

i feltsjiktet.

På flate områder på sørsiden av elva, nærmest som halvøyer i elvelpet,

er det utviklet et karakteristisk stolpestarr-landskap,

"stolpene" dvs. tuene, er over halvmeteren høye (Fig. 3).
senkningene mellom tuene står det vann.

der

I for-

Deler av området er tre-

satt av forholdsvis tettvaksende, men tilsynelatende noe vassyk,
ofte flerstammet, fjellbjørk.

Bortsett fra selve stolpestarret,

som er tuedanneren, er vanlige arter oppå tuene skogrrkvein,

-

Figur

3.

slvbunke

Godt

utviklete

og lundrapp.

8 -

stolpestarrtuer,

på sørsida

av Tisleia.

Et stykke ned pa tuene, hvor det er fuk-

tigere, er vanlige arter i bunnsjiktet palmemose (Climacium dendroides), en fagermose (Plagiomnium sp.) og en Scapania-art.

I

feltsjiktet vokser sumpplanter som myrmaure, sumpmaure, myrfiol og
myrhatt.

Hgstauder

som mjdurt,

vendelrot og enghumleblom er og-

så vanlige.
Utenfor "tue-vierenga", ned mot bredden av mer eller mindre avsnørte viker og meandersvinger
storstarrsumper

(akkumulerende forhold) finner man

(W1) uten den ovennevnte tuedannelsen

(Fig. 4).

Stolpestarr er imidlertid fremdeles dominerende art, iallfall
innerst mot "tue-vierenga".

Flaskestarr er mer dominerende på

motsatt kant, dvs. ut mot åpent vann.

Andre vanlige arter er grå-

starr, frynsestarr, gulstarr og klubbestarr.

-- 9

-

Myrer
De mange mer eller mindre sammenhengende myrene i området kan kort
karakteriseres som gressmyrer (Fig. 5).
myrer og svakt hellende myrer.
rikt, er representert.

De er minerogene flat-

Alle trofigrader, fra fattig til

Enkelte områder har strengstruktur.

Ofte

er utkanten av myrene dominert av ombrotrofe tuer, der rusttorvmose er tuedanneren.
blokkebr,

Vanlige arter her er molte, tranebær,

rsslyng,

kvitlyng, krekling, dvergbjrk

og noen steder

også reinlavarter.
Arealmessig utgjr

minerotrof fastmatte det meste av myrområdene.

Dominerende arter i feltsjiktet er trådstarr og torvull, men visse
partier kan også være dominert av slåttestarr, og andre igjen av
blåtopp.

Andre frekvente arter er bjonnskjegg og sveltstarr

(fattig minerotroft), og i rikere partier myrfiol, fjellfrdstjerne, tvebustarr
minerotroft).

(intermediært minerotroft) og gulstarr (rikt

I bunnsjiktet finner man på fattigere steder bl.a

filtmose (Aulacomnium
SD.),

laustre) og diverse torvmosearter

og pa rikere steder overtar bl.a. stjernemose

stellaturn), brunklomose

4.

Storstarrsump,
en gjengroing

(Campylium

(Dre anocladus revolvens) og gullmose

(Homalothecium nitens) torvmosenes dominerende rolle.

Figur

(Sphagnum

på sørsida
av avsnørte

av Tisleia.
meandersvinger

Det

Mykmatte-

foregår

i elva.

her

-

Figur

5.

Typiske

gressmyrer

ved

10 -

Tisleia,

med

"øyer"

med

skrinn

bjørkeskog.

partiene domineres av flaskestarr.

Andre frekvente arter er i

fattige partier frynsestarr, dystarr og trådstarr og i noe rikere
partier strengstarr, myrhatt, myrfiol og bukkeblad.

Bunnsjiktet

er dominert av torvmosearter og noe vassklomose (Dre anocladus
fluitans) i fattige partier, mens man i rikere partier finner
moser som brunklomose, piperensermose (Paludella s uarrosa) og
makkmose (Scor idium scor ioides).

Når sistnevnte mose gjr

seg

gjeldende, har myra lsbunnkarakter.
Enkelte steder går grunnvannet opp i dagen.
bare flaskestarr og bukkeblad.
sjikt.

Her vokser stort sett

Det er ikke utviklet noe bunn-

Slike flarker er relativt sjeldent forekommende på disse

myrene.

2 2
I

I

FLYA

Vegetasjonen langs denne elva består hovedsaklig av beitepåvirket
bl#bar-fellb'

rkesko

(B2t), som i enkelte partier gar over i

- 11 -

bl&ber-sm&bre nefellb'

rkesko

(B1x).

Bjrkeskogen

er ispedd

enkelte grantrær, og dessuten et og annet gammelt furutre.

med

jevne mellomrom åpner skogen seg og man finner beiteenger (R1) med
tilsvarende utforming som beskrevet i kap. 2.1.
gressmyrer er også lokalisert nær elva.
vokser viere, hovedsaklig grnn-,

slv-

Enkelte mindre

Langs selve elvebredden
og lappvier.

I oset der elva munner ut i Tisleifjorden, vokser vassrrkvein,
trådsiv og evjesoleie et stykke utover fra land.

Som tegn på at

elvevannet her har sedimentert en del løsmateriale i motsetning
til den mer utvaskete elvestrekningen lenger opp finner man ved
bredden mer næringskrevende arter som klubbestarr, gulstarr og
mjdurt.

Vegetasjonen ved Stogofjorden består hovedsaklig av tett blåbærfjellbjrkeskog

(jf kap. 2.1.) med innslag av endel grantrær.

Enkelte steder går myrer ned til strandkanten.

Dette er fattig

minerogene myrer (hovedsaklig fastmatte) med omtrotrofe tuepartier.

Den samme utforming har myrpartiet som er lokalisert der

kanalen mellom Hærevatn og Stogofjorden eventuelt skal bygges (jf
kap. 1.1.).
Undersøkelser av vannvegetasjon i strandsonen, tyder på steinete
bunn med svært lite plantedekke.
blad er observert.

Artene stivt brasmegras og syl-

På grunne steder vokser trådsiv og flaskestarr

et stykke utover i vannet.

Utlpsoset

var omgitt av hgstaude-vierkratt

og vre

del av utlpselva

og intermediær minerotrof myr.

I oset er det et belte med flaskestarr innenfor et belte med elvesnelle og bukkeblad.

Denne bekken/elva renner gjennom fattig, tett fjellbjrkeskog.
Gressmyrvegetasjon gjør seg gjeldende enkelte steder, bl.a. med
arter som torvull, flaskestarr, slattestarr og gulstarr.

Andre

-
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steder vokser vierkratt med torvmosebunn langs bekken.
ikke observert noen form for vegetasjon i

Det ble

bekken.

Denne bekken renner gjennom tilsvarende vegetasjonstyper som Hervassbekken, bortsett fra at gran er dominerende treslag i stedet
for fjellbjrk,

pga. den lavere beliggenheten.

I tillegg finner

man her også fattig gressengvegetasjon, og enkelte gamle furutrær.

2 6

J

V E

N

G

T

sørsida av Kavletjnn

er dekket av tett blåbærgranskog (B2t) med

noe innslag av fjellbjørk.

Lågurter og gress er noen steder mer

dominerende enn lyng i feltsjiktet (lågurtgranskog).
av tjernet stiger en bratt bergskrent opp fra bredden.
med bl.a. mjdurt
bredden.

På nordsida
Viersump

og gulstarr i feltsjiktet vokser langs sr-

Soner av henholdsvis flaskestarr og elvesnelle gar rundt

stort sett hele tjernet, og det er klart en gjengroingsprosess
igang.
Samme beskrivelse gjelder for Stlstjnn

som for Kavletjbnn, men

gjengroingen er her kommet enda lenger.
Mellom tjernene er knatter med lavfuruskog (A2a) .

.7.

E

s

Strsteparten

D

F L

av Reinas nedbrfelt

tegnet på kartskissens.

3).

ligger sr

for elva (ikke inn-

Bortsett fra et mindre område mot

sør, som er over tregrensen, er skog dominerende vegetasjonstype.
Et belte med fjellbjrkeskog

gAr over i granskog nedenfor, og det

er blåbærgranskogen som dominerer den søndre dalsida, bare avbrutt
av mindre gressmyrer og hogstflater.
På nordsida av elva, i den sørvendte lia, er landskapet helt og
holdent et kulturlandskap.

-
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3. VURDERINGAV BOTANISKVERDI
Vurderinger av et landskaps naturvitenskapelige
både områdets representativitet

verdi bbr omfatte

i forhold til regionen og naturens

"egenverdi", dvs. mangfold, produksjon, forekomst av sjeldenheter
m.m.

De br

ogs

omfatte områdets forsknings- og referanseverdi,

dvs. bl.a. egnethet som studieobjekt i en eller annen form og grad
av kulturpåvirkning.

Ved sammenliknende forskning har man derved

et grunnlag for å undersøke hvordan mennesket påvirker naturen
(Moss og Ness 1981, Steinnes 1985).

1.

F

0

T

L

Sett under ett representerer nedbørfeltene til både Tisleia og
Reina hydesoneringsskalaen
alpin sone.

fra mellomboreal barskogssone til lav-

Utover hva som skyldes nettopp hoydelokalisering,

det ikke utpreget stor variasjon i vegetasjonstyper
feltene.

er

innen nedbr-

I den grad det i det foreliggende materialet er grunnlag

for slike vurderinger, kan det fastslås at områdene er representative for store deler av det indre stlands
hei- og myrområder.

hyereliggende

skogs-,

Materialet bygge på grove registreringer, og

hele variasjonen, både hva angår vegetasjonstyper og flora, er
neppe dekket.

Reina med sitt nedbrfelt

utpeker seg som lite

egnet som type- eller referansevassdrag pga. stor kulturpavirkning.

Som tidligere nevnt, er det undersøkte området ved Tisleia spesielt interessant pga. de berggrunnsmessige
relativt rike vegetasjonetyper.
gir seg frst

forhold som betinger

Fyllittens gunstige påvirkning

og fremst utslag i ganske store arealer med rikmyr

blant ellers trivielle vegetasjonstyper.
Det er videre verdt å peke på området med velutviklet stolpestarrvegetasjon som skulle være vel egnet i undervisningsformål.

Rik-

-

myrene og stolpestarrsumpen

14 -

ligger nær hverandre og er lett til-

gjengelig fra bilvei.

3.3.

ELA

Omradet ved Flya er dominert av fjellbjrkeskog

av alminnelig ut-

forming for Østlandsregionen.

Vegetasjonen ved og i Stogofjorden er typisk for regionen, uten
spesielt interessante forekomster.

Med tanke på den steinete,

slakt skrAnende innsjpbunnen, er det utfra et estetisk synspunkt
rimelig å peke på de negative konsekvensene ved en eventuell regulering.

V

Vegetasjonen her er, som ved Stogofjorden, typisk for regionen.
Det ble ikke registrert flomvannspåvirket vegetasjon langs
bekkene.

V E

N

T

J

N

Disse tjernene er skoleeksempler på hvordan gjengroing av vann
foregår og viser et klassisk mønster for sonasjon i vegetasjonen
ut mot åpent vann.

-

4.

-
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APPENDIX
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Lycopodium clavatum
L. annotinum
Diphasium alpinum
Selaginella selaginoides
Huperzia selago
Isoetes lacustris
Equisetum pratense
E. palustre
E. fluviatile
Cystopteris fragilis
Gymnocarpiumdryopteris

myk kråkefot
strid krakefot
fjell jamne
dvergjamne
lusegras
stivt brasmegras
engsnelle
myrsnelle
elvesnelle
skjorlok
fugletelg

NAKENFRgETE

Pinus sylvestris
Picea abies
Juniperus communis

furu
gran
einer

DEKKFRZETE

Salix glauca
S. lapponum
S. arbuscula
S. phylicifolia
Populus tremula
Betula pubescens
B. nana
Rumex acetosa
Polygonum viviparum
Stellaria graminea
Cerastium fontanum
Silene dioica
Aconitum septentrionale
Ranunculus acris
R. reptans
Thalictrum alpinum
Subularia aquatica
Cardamine pratensis
Parnassia palustris
Sorbus aucuparia
Rubus chamaemorus
R. saxatilis
Potentilla palustris
P. erecta
Geum rivale
Filipendula ulmaria
Alchemilla alpina
A. sp.
Trifolium repens
Vicia cracca
Geranium sylvaticum
Viola riviniana
V. palustris

solvvier
lappvier
småvier
gronnvier
osp
vanlig bjork
dvergbjork
engsyre
harerug
grasstjerneblom
vanlig arve
rød jonsokblom
tyrihjelm
engsoleie
evjesoleie
fjellfrøstjerne
sylblad
engkarse
j3blom
rogn
molte
teiebær
myrhatt
tepperot
enghumleblom
mjodurt
fjellmarikape
"vanlig marikape"
kvitkløver
fuglevikke
skogstorkenebb
skogfiol
myrfiol

Epilobium palustre
Angelica sylvestris
Pyrola minor
Andromeda polifolia
Calluna vulgaris
Vaccinium vitis-idaea
V. uliginosum
V. myrtillus
Oxycoccus quadripetalus
Empetrum nigrum
Trientalis europaea
Gentianella campestris
Menyanthes trifoliata
Melampyrum pratense
Euphrasia stricta
Rhinanthusminor
Pedicularis palustris
P. lapponica
Bartsia alpina
Pinguicula vulgaris
Plantago major
Galium uliginosum
G. palustre
G. boreale
Valeriana sambucifolia
Knautia arvensis
Campanula rotundifolia
Solidago virgaurea
Antennaria dioica
Achillea millefolium
Saussurea alpina
Cirsium helenoides
Leontodon autumnalis
Taraxacum sp.
Hieracium vulgatum
Anthoxanthum odoratum
Phleum alpinum
Agrostis capillaris
Calamagrostiscanescens
C. purpurea
Deschampsia cespitosa
D. flexuosa
Molinia caerulea
Poa pratensis s.l.
P. nemoralis
Festuca ovina
Nardus stricta
Eriophorum vaginatum
Seirpus cespitosus
S. hudsonianus
Eleocharis quinqueflora
Carex dioica
C. pauciflora
C. chordorrhiza
C. canescens
C. echinata
C. buxbaumii
C. nigra

myrmj@lke
sloke

perlevintergrønn
kvitlyng
rosslyng
tyttebær
blokkebær
bl5 bar

traneber
krekling
skogstjerne
bakkesøte
bukkeblad
stormarimjelle
vanlig oyentrost
småengkall
vanlig myrklegg
bleikmyrklegg
svarttopp
tettegras
groblad
sumpmaure
myrmaure
kvitmaure
vendelrot
rodknapp
bl&kLokke
gullris
kattefot
ryllik
fjelltistel
kvitbladtistel
følblom
løvetann
beitesveve
gulaks
fjell timotei
engkvein
vassrorkvein
skogrørkvein
solvbunke
smyle
bl3topp
engrapp
lundrapp
sauesvingel
finnskjegg
torvull
bjonnskjegg
svelt ull
småsivaks
tvebustarr
sveltstarr
strengstarr
gråstarr
stjernestarr
klubbestarr
slåttestarr

juncella
flava
vaginata
panicea
C. pallescens
C. magellanica
C. limasa
C. capillaris
C. lasiacarpa
C. rostrata
Juncus filifarmis
J. alpinoarticulatussubsp. nodulosus
Luzula pilosa
L. frigida
L. sudetica
L. multi flora
Haianthemum bifalium
C.
C.
C.
C.

stolpestarr
gulstarr
slirestarr
kornstarr
bleikstarr
frynsestarr
dystarr
harstarr
trådstarr
flaskestarr
tr3dsiv
skogsiv
hrfrytle
seterfrytle
myrfrytle
engfrytle
maiblom

PUBLISERTE
RAPPORTER
Arsberetning
1975.
Nr. 1 Naturvitenskapelige
interesser
i de vassdragsom behandlesav kontaktutvalgetfor verneplanen
for vassdrag1975-1976.
Dokumentasjonen
er utarbeidet
av: Cand.real.
E. Boman,cand.real.P.E.
Faugli,cand.real.
K. Halvorsen.Særtrykkfra NOU 1976:15.
Nr. 2 Faugli,P.E. 1976. Oversiktover våre vassdragsvernestatus.(Utgått)
og vannkraftutbygging.
ForeNr. 3 Gjessing,J. (red.)1977. Naturvitenskap
drag og diskusjoner
ved konferanse
5.-7.
desember1976.
Nr. 4 Arsberetning
1976 - 1977.
(Utgått)
Nr. 5 Faugli,P.E. 1978. Verneplanfor vassdrag./ Nationalplan for protecting riverbasinsfrom powerdevelopment.Særtrykkfra Norskgeogr.
Tidsskr.31. 149-162.
Nr. 6 Faugli,P.E. & Moen, P. 1979. Saltfjell/Svartisen.
Geomorfologisk
oversiktmed vernevurdering.
Nr. 7 Relling,0. 1979. Gaupnefjorden
i Sogn. Sedimentasjon
av partikulært
materialei et marintbasseng. Prosjektleder:K. Nordseth.
Nr. 8 Spikkeland,
I. 1979.
Hydrografi
og evertebratfauna
i innsjer i Tovdalsvassdraget
1978.
Nr. 9 Harsten,S. 1979. Fluvialgeomorfologiske
prosesseri Jostedalsvassdraget. Prosjektleder:J. Gjessing.
Nr. 10 Bekken,J. 1979. Kynna. Fugl og pattedyr. Mai - Juni 1978.
Nr. 11 Halvorsen,
G. 1980. Planktoniske
og littoralekrepsdyrinnenforvassdrageneEtna og Dokka.
Nr. 12 Moss, • & Volden,T. 1980. Botaniskeunderskelseri Etnasog Dokkas
nedbrfelt med vegetasjonskart
over magasinomradene
Dokkfly 0g Rotvoll/
Riss jen.
Nr. 13 Faugli.P.E. 1980. Kobbelvutbyggingen
- geomorfologisk
oversikt.
Nr. 14 Sandlund,T. & Halvorsen,
G. 1980. Hydrografi
og evertebrater
i elver
og vann i Kynnavassdraget,
Hedmark,1978.
Nr. 15 Nordseth,K. 1980. Kynna-vassdraget
i Hedmark. Geofaglige
og hydrologiskeinteresser.
Nr. 16 Bergstrom,
R. 1980. Sj&vatnomrdet- Fugl og pattedyr,juni 1979.
Nr. 17 Arsberetning
1978 og 1979.
Nr. 18 Spikkeland,
I. 1980.
Hydrografi
og evertebratfauna
i vassdragene
i Sjåvatnområdet,
Telemark1979.
Nr. 19 Spikkeland,
I. 1980.
Hydrografi
og evertebratfauna
i vassdragene
på Lifjell,Telemark1979.
Nr. 20 Gjessing,J. (red.)1980. Naturvitenskapelig
helhetsvurdering.
Foredrag og diskusjoner
ved konferanse17.-19. mars 1980.
Nr. 21 Rostad,0.W. 1981. Fugl og pattedyri Veg&rsvassdraget.
Nr. 22 Faugli,P.E. 1981. Tovdalsvassdraget
- en fluvialgeomorfologiske
analyse.
Nr. 23 Moss,0.0. & Ness, I. 1981. Oversiktover floraog vegetasjoni Tovdalsvassdragets
nedbirfelt.
Nr. 24 Faugli,P.E. 1981. Gra - en geofagligvurdering.
Nr. 25 Bogen,J. 1981. Deltaeti Veitastrondsvatn
i Ary-vassdraget.
Nr. 26 Halvorsen,
G. 1981. Hydrografi
og evertebrater
i Lyngdalsvassdraget
i
1978 og 1980.
Nr. 27 Lauritzen,S.-E. 1981. Innf&ringi karstmorfologi
og speleologi.
Regionalutbredelse
av karstformer
i Norge.
Nr. 28 Bendiksen,
E. & Halvorsen,
R. 1981. Botaniskeinventeringer
i Lifjellområdet.
Nr. 29 Eld&y,S. 1981. Fugl i Bjerkreimsvassdraget
i Rogaland,med supplerende
opplysninger
om pattedyr.
Nr. 30 Bekken,J. 1981. Lifjell. Fugl 0g pattedyr.
Nr. 31 Schumacher,
T. & LØkken,s. 1981. Vegetasjon
og florai Grimsavassdragetsnedbdrfelt.

Nr. 32
Nr. 33
Nr. 34
Nr. 35
Nr. 36
Nr. 37
Nr. 38

Nr. 39
Nr. 40
Nr. 41
Nr. 42
Nr. 43
Nr. 44
Nr. 45
Nr. 46
Nr. 47
Nr. 48
Nr. 49
Nr. 50
Nr. 51
Nr. 52
Nr. 53
Nr. 54
Nr. 55
Nr. 56
Nr. 57
Nr. 58
Nr. 59
Nr. 60
Nr. 61
Nr. 62
Nr. 63
Nr. 64

Arsberetning
1980.
Sollien,A. 1982. Hemsedal. Fugl og pattedyr.
Eie, J.A.,Brittain,J. & Huru,H. 1982. Naturvitenskapelige
interesser
knyttettil vann og vassdragpa Varangerhalv@ya.
Eidissen,B., Ransedokken,
O.K. & Moss,0.0. 1982. Botaniskeinventeringerav vassdragi Hemsedal.
Drangeid,S.0.B.& Pedersen,A. 1982. Botaniskeinventeringer
i Vegårvassdragets
nedbrfelt.
Eie, J.A. 1982. Hydrografi
og evertebrater
i elverog vann i Grimsavassdraget,
Opplandog Hedmark,1980.
Del I. Halvorsen,
G. 1982. Ferskvannsbiologiske
undersøkelser
i Joravassdraget,
Oppland,1980.
Del II. Blakar,I.A. 1982. Kjemisk-fysiske
forholdi Joravassdraget
(Dovrefjell)
med hovedvektpå ionerelasjoner.
Nordseth,K. 1982. Imsa og Trya. Vurderingav geo-faglige
interesser.
Arsberetning
1981.
Eie, J.A. 1982. Atnavassdraget.
Hydrografi
og evertebrater
- En oversikt.
forhold- vassdragsplanlegging.
InnFaugli,P.E. 1982. Naturfaglige
leggmed bilagved Den 7. nordiskehydrologiske
konferanse1982.
Sonerud,G.A. 1982. Fugl og pattedyri Atnasnedbrfelt.
- Kvartærgeologisk
og geomorfologisk
Jansen,I.J. 1982. Lifjellområdet
oversikt.
Faugli,P.E. 1982. Bjerkreimvassdraget
- En oversiktover de geofaglige
forhold.
Dalviken,K. & Faugli,P.E. 1982. Lomsdalsvassdraget
- En fluvialgeomorfologisk
vurdering.
Bjgrnestad,
G. & Jerstad,K. 1982. Fugl og pattedyri Lyngdalsvassdraget,Vest-Agder.
Sonerud,G.A. 1982. Fugl 0g pattedyri Grimsasnedb@rfelt.
G. 1982. Hydrografi
og evertebrater
i innsjer
Bjerke,G. & Halvorsen,
og elveri Hemsedal1979.
Bogen,J. 1982. MØrkrivassdraget
og Feigumvassdraget
- Fluvialgeomorfologi.
Bogen,J. 1982. En fluvialgeomorfologisk
undersdkelse
av Joravassdraget
med breomradet
Snhetta.
T. 1982. Floraog vegetasjoni nedbrBendiksen,
E. & Schumacher,
feltenetil Imsaog Trya.
Bekken,J. 1982. Imsa/Trya.Fugl og pattedyr.
Wabakken,P. & Srensen, P. 1982. Fugl og pattedyri Jorasnedbdrfelt.
Sollid,J.L. (red.)1983. Geomorfologiske
og kvartærgeologiske
registreringer
med vurderingav verneverdier
i 15 tiarsvernede
vassdragi
Nord-og MidtNorge.
Bergstrom,
R. 1983.
Kos&navassdraget.
Ornitologiske
undersdkelser
1981.

Sorensen,P. & Wabakken,P. 1983. Fugl og pattedyri Finnasnedbdrfelt. Virkninger
ved planlagtkraftutbygging.
Bekken,J. 1983. Frya. Fugl og pattedyr.
Bekken,J. & Mobek,A. 1983. Ornitologiske
interesser
i SØkkundasutvidedenedbrfelt.
Skatturn,
E. 1983. Botaniskbefaringav 11 vassdragpå sør- og Østlandet. Rapporttil Samletplan for forvaltning
av vannressursene.
Eld@y,S. & Paulsen,B.-E. 1983. Fugl i Sokndalsvassdraget
i Rogaland,
med supplerende
opplysninger
om pattedyr.
Halvorsen,
G. 1983. Hydrografi
og evertebrater
i Kosånavassdraget
1981.
Drangeid,S.O.B.1983. Kosåna- Vegetasjon
og Flora.
Halvorsen,
G. 1983. Ferskvannsbiologiske
undersdkelser
i R&k&vatnområdet,Lom og Skjåk,Oppland.

B., Ransedokken,
.K. & Moss,0.0. 1983. Botaniske
underNr. 65 Eidissen,
s&kelseri Finndalen.
og evertebratfauna
i Sokndalsvassdraget
I. 1983. Hydrografi
Nr. 66 Spikkeland,
1982.
- En geofaglig
vurdering.
Nr. 67 Sjulsen,O0.E.1983. Sokndalsvassdraget
E. & Moss,0.0. 1983. S&kkundaog tilgrensenade
vassdrag.
Nr. 68 Bendiksen,
Botaniske
underskelser.
LyngdalsvassNr. 69 Jerstad,K. 1983. Fugl0g pattedyri Hekkfjellomradet,
draget.
Nr. 70 Bogen,J. 1983. Atnasdeltai Atnsj6en.En fluvialgeomorfologisk
underskelse.
interesser
og konsekvenser
Nr. 71 Bekken,J. 1984. vre Glomma. Ornitologiske
av planlagtutbygging.
unders@kelser
av Sokndalsvassdraget.
Nr. 72 Drangeid,S.0.B.1984. Botaniske
A. & Drangeid,
S.0. 1984. Floraog vegetasjon
i LyngdalsvassNr. 73 Pedersen,
dragetsnedbrfelt.
og vurdering
Nr. 74 Sjulsen,O0.E.1984. Skkunda, Hedmarkfylke. Beskrivelse
av geofaglige
forholdog interesser.
Nr. 75 Skattum,E. 1984. Botaniskbefaringav 4 områderi Hedmark. Rapport
til Samletplan for forvaltning
av vannressursene.
i Horgavassdraget,
Nr. 76 Hveem,B. & Hvoslef,s. 1984. Floraog vegetasjon
Buskerud.
i Opplandfylke;en fluvialgeomorfoNr. 77 Husebye,S. 1985. Finnavassdraget
logiskundersdkelse
og geofaglig
vurdering.
G. 1985. Hydrografi
Nr. 78 Halvorsen,
og strandlevende
krepsdyri Øvre Glommaområdet.
R. 1985. Ornitologiske
Nr. 79 Bergstrom,
undersdkelser
i Kil&vassdraget,
Fyresdal,1984.
Nr. 80 Halvorsen,
G. 1985. Hydrografi,
planktonog strandlevende
krepsdyri
Kilåvassdraget,
Fyresdal,
sommeren1984.
Nr. 81 Steinnes,
A. & Hveem,B. 1985. Vegetasjon
og florai Kilåvassdraget,
Telemark.
Nr. 82 Halvorsen,
G. 1985. Ferskvannsbiologiske
undersdkelser
i vassdragene
Imsaog Trya,Hedmarkfylke.
A. 1985. Floraog vegetasjon
Nr. 83 Steinnes,
i Øvre Otra,Aust-Agder.
J. (red.)1985. Forskningsog referansevassdrag.
Foredrag
Nr. 84 Gjessing,
og diskusjoner
ved seminar17. - 19. april1985.
Nr. 85 Toftdahl,
H. 1985. Friluftssliv
Nyset-Steggje.
Fagrapport
for friluftslivmed verdi-og konsekvensvurdering
av tilleggsprosjekt
i Nysetog Steggje-vassdragene.
Nr. 86 Sjulsen,O.E.& Faugli,P.E. 1985. Geofaglig
befaringav 11 vassdragpå
sør-og Østlandet.Rapporttil Samletplan for vassdragprosjektet.
Nr. 87 Sjulsen,O.E.& Andersen,
Ø.B. 1985. Kilavassdraget.
Beskrivelse
og
vurdering
av de geofaglige
forhold.
Nr. 88 Andersen,.B. & Faugli,P.E. 1986. Landskap- Takrennevest,Jostedalen.
Nr. 89 Faugli,P.E.,Andersen,0.B.,Husebye,S. & Sjulsen,O.E. 1986. Vassdragsreguleringer
og geofag. En oversiktover kunnskapsnivået.
Nr. 90 Toftdahl,
og andreutendrsaktiviteter
langsvestH. 1986. Friluftsliv
sideelvene
i Jostedalen.
Nr. 91 Husebye,S. & Faugli,P.E. 1986. Flerbruksplan
for vassdragi Gudbrandsdalen,
fluvialgeomorfologisk
oversikt.
Nr. 92 Elven,R. & Hveem,B. 1986. Øvre Glåma. Botaniske
verdierog konsekvenserav planlagtutbygging.
Nr. 93 Bekken,J. 1986. BrokkeAust-Agder.Ornitologiog viltinteresser.
Nr. 94 Vistad,O.I. 1986. Friluftsliv
i Jorpelandsvassdraget.
Ei verdi-og
konsekvensvurdering
i sambandmed konsesjonssknaden
for vassdraget.

G. 1986. Flerbruksplan
for vassdragi GudNr. 95 Walseng,B. & Halvorsen,
brandsdalslagen,
limnologisk
oversikt.
G. 1986. Kilåvassdraget,
Telemarkfylke. Forventede
Nr. 96 Halvorsen,
endringeri vannkvaliteten
som fØlgeav planlagtkraftutbygging.
& Skattum,E. 1986. Vegetasjon
og florai Atnasnedbrfelt.
Nr. 97 Moss,O0.0.
innen
Nr. 98 Faugli,P.E.& Husebye,S. 1986. Anvendtfluvialgeomorfologi
vannbruksplanlegging.
Vassdragsutbygging
og aktivefluvialeprosesserbelystved eksempler.Foredragholdtved NHP - symposiumi Kbenhavn
6.-8.2.1986.
Nr. 99 Nordseth,K. 1986. Øvre Glomma. En geomorfologisk
og hydrologisk
vurdering.
Nr. 100 Husebye,S. & Faugli,P.E. 1986. Jostedla - Utbygging/vern/forskningEn fluvialgeomorfologisk
analyse.
R. 1986. Viltunders@kelser
i Kos#navassdraget,
Agderfylkene
Nr. 101 Bergstrom,
1985.
Nr. 102 Flugsrud,K. 1986. Flerbruksplan
for vassdragi Gudbrandsdalen
- Oversikt over botaniskeunderskelser.
Nr. 103 Husebye,S. & Hole,L.E. 1986. Flerbruksplan
for vassdragi Gudbrandsdalen- Fluvialgeomorfologisk
befaringog vurdering.
Nr. 104 Walseng,B., Brittain,J.E. & Halvorsen,
G. 1986. Flerbruksplan
for
vassdragi Gudbrandsdalen
- Limnologiske
befaring,september1985og
juli 1986.
Nr. 105 Halvorsen,
G. 1986. Flerbruksplan
for vassdragi Gudbrandsdalen
- Vurderingav delvassdragenes
type-og referanseverdi.
Oversiktover faglige interessante
elvestrekninger/lokaliteter.
Nr. 106 Toftdahl,H. 1986. Friluftsliv
og andreutendørsaktiviteter
langs
Kosanai Agder-fylkene.
Nr. 107 Andersen,Ø.B. 1986. Landskapsvurdering
i forbindelse
med planlagt
vassdragsregulering
i Kosånavassdraget,
i Agder-fylkene.
Nr. 108 Halvorsen,
G. & Husebye,S. 1986. Konsekvenser
for de naturvitenskapelige interesser
av en utbyggingetteralternativ
B2B, Øvre Otta og
alternativ
B2, NedreOtta og av utvidelsen
ved NedreVinstraKraftverk.
Nr. 109 Lauritzen,
S.-E. 1986. Ingeniørgeologi
og karstlekkasje
i Glomdalen.
Nr. 110 Toftdahl,H. 1987. Friluftsliv
og turismepå Jostedalsbreen
og i dens
tilgrensende
områder.
Nr. 111 Toftdahl,H. 1987. Friluftsliv
og andreutendørsaktiviteter
langsMoksa
i Gudbrandsdalen.
Nr. 112 Bakken,B.T. 1987. Tisleia/Abjra- Ornitologiske
interesser
og konsekvenserav planlagtutbygging.
Nr. 113 Walseng,B. & Halvorsen,
G. 1987. Vannkjemiog krepsdyri Abj6ra-og
Reinavassdraget,
Opplandfylke.
Nr. 114Andersen,0.B. 1987. Abj6ra,ppland fylke. En analyseog vurderingav
de geofagligeforholdog interesser.
Nr. 115 Schartau,A.K. 1987. Dyreplankton
i Rondvatnog øvre delerav Atnavassdraget,1986.
Nr. 116 Kroken,A. 1987. Friluftsliv
og andreutendørsaktiviteter
i Homlavassdraget,Sor-Tr&ndelag
fylke.

