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ligger øverst i Sirdal kommune i Vest-Agder. Vassdraget ble vernet mot vasskraftutbygging i 1980

VVV-prosjektet (Verdier i vemede vassdrag) er initiert av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges Vassdragsog energidirektorat (NVE). Formålet er å kartlegge og synliggjøre verdiene i vernede vassdrag. Kjente og dokumenterte
vemeverdier i Taumevassdraget presenteres i denne rapporten. Rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Vest-Agder på
oppdrag fra DN og NVE. Til sammen 38 objekter er kartlagt og verdivurdert. Kulturminneobjekter er ikke verdivurdert.
Taumevassdraget ligger sentralt mellom Rogaland og Setesdal og utgjør en betydelig urørt del av et fiellområde som
ellers er sterkt berørt av vassdragsreguleringer Taumevassdraget er i seg selv et viktig referansevassdrag for SetesdalRyfylke-heiene og utgjør sammen med Njardarheim også et viktig typevassdrag for heiene. Området er av stor interesse
for friluftslivet. Det er flere merkede turistløyper og -hytter i området. Jakt på villrein, elg og småvilt, samt fiske er godt
tilgjengelig for allmennheten.
Området har et vakkert naturlandskap med relativt rik vegetasjon langs vassdraget. Det er flere gode småviltbiotoper i
feltet, spesielt for rype. Området er også viktig som beiteområde for landets sørligste villreinstamme samt hekkeorriråde
for rovfugl. Området er en av de viktigste hekkelokalitetene for blåstrupe i regionen.
Vassdraget er påvirket av sur nedbør, men har ennå fiskebestander i en del vatn. Det er kartlagt få kulturminner i

området. En dyregrav, gamle ferdselsveger samt hytter og gamle leger vitner imidlertid om bruken av området.
SUMMARY IN ENGLISH
The river and watershed of Taumevassdraget is situated in Sirdal kommune in Vest-Agder. In 1980 Taumevassdraget
was protected against future water power development. However, many authorities regarded the documentation of the
nature values in the watercourse

not to give suflicient

information

to prevent

new impacts on these values.

The Directorate for Nature Management (DN) and The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)
have established a project "The values of nature protected areas”. The County Gouvernor of Vest-Agder has worked out

this report of the natural and cultural values of Taumevassdraget.

5 STIKKORDPÅ NORSK

5 KEYWORDS

Prosesser og former skapt av is og vann
Biologisk mangfold
Landskapsbilde
Friluftsliv

Landscapes developed by glaciers and water
Versatile biological values
Forms of landscapes
Open air activities

Kulturminne

Archaeological discoveries and old buildings

IN ENGLISH

FORORD
Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i
fellesskap ansvarlig for prosjektet ”Verdier i vernede vassdrag” (VVV-prosj ektet). Hensikten er

å gjøre kunnskapen om verdiene lettere tilgjengelig for kommuner og andre som forvalter
vemede vassdrag med nærområder. Etter at Stortinget 1. april 1993 vedtok Verneplan IV for
vassdrag, er 341 vassdragsobj ekter vernet mot kraftutbygging. Stortinget har gjentatte ganger
presisert at vemeverdiene i de vemede vassdragene ikke må forringes av andre inngrep.
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag, ble vedtatt 10. november 1994.
Retningslinjene gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter rammer for sin
forvaltning.
VVV-prosjektet beskriver verdier innen prosesser og former skapt av vann og is, biologisk
mangfold, landskapsbilde, friluftsliv og kulturminner/-miljøer og skal ut fra dagens kunnskap
synliggjøre de viktigste verdiene. I tillegg kan det også finnes andre viktige verdier som har
betydning for vernet. I prosjektet lages vassdragsvise rapporter som gir en oversiktlig
presentasjon av viktige områder i tekst og på kart. Prosjektleder for VVV-prosjektet er Elisabet
Rosendal. Inforrnasjonen i rapportene er også gjort tilgjengelig med digitale kartdata. Ansvaret
for utarbeidelse av den enkelte rapport med tilhørende temakart ligger til fylkesmannen i
vedkommende fiflke.
Taumevassdraget har siden vedtak i Stortinget den 30. oktober 1980 vært vemet mot
vasskraftutbygging (verneplan II). Rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Vest-Agder og
presenterer eksisterende dokumentasjon over hvilke verdier som finnes i og ved
Taumevassdraget. Sirdal kommune har vært behjelpelig med å skaffe aktuell informasjon og
dokumentasjon til veie.
Arbeidet med rapporten er utført i 2000 av Eli Moe i samarbeid med førstekonsulent Tor
Kviljo ved Fylkesmannens miljøvemavdeling i Vest-Agder. Layout bygger på tidligere
utarbeidet VVV-rapport av vassdragsforvalter Jan Habberstad, men er noe justert for VestAgder. Konsulentfinnaet BioTj enester ved June Breistein har vært engasjert for å sluttføre
rapporten til trykking og utlegging på Internett.

Kristiansand

- Trondheim

—Oslo

Direktoratet for naturforvaltning
naturbruksavdel ingen

Norges vassdrags- og energidirektorat
vassdragsavdel ingen

Ola Skauge
avdelingsdirektør

Are Mobæk,
avdelingsdirektør
Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen

Erling Vindenes
Fylkesrniljøvernsjef
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SAMMENDRAG

Taumevassdraget (vassdragsnummer 026.LZ, vernet vassdrag nummer 026/2) er et
sidevassdrag til Siravassdraget og ligger i sin helhet i Sirdal kommune i Vest-Agder.
Vassdraget stammer fra en rekke mindre tjønner med beliggenhet mellom 800 —1200 m.o.h. og
renner ut i Siravassdraget ved Råni i Store Holmevatn. Det finnes flere relativt store vatn i
vassdraget. Nedbørsfeltet dekker et areal på 60 km?‘*.
Vassdraget ble varig vernet mot vasskraftutbygging i 1980 (Vemeplan Il). Området er også en
del av Njardarheim Veidemark og har flere ganger vært foreslått vemet som henholdsvis del av
nasjonalpark og landskapsvernområde. Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane Landskapsvemområde

ble varig vemet den 28.april 2000. Taumevassdraget ligger i sin helhet innen det nye
landskapsvemområdet.
Taumevassdraget ligger sentralt mellom Rogaland og Setesdal og utgjør en betydelig urørt del
av et fjellområde som ellers er sterkt berørt av vassdragsreguleringer. Taumevassdraget er i seg
selv et viktig referansevassdrag for Setesdal-Ryfylke-heiene og utgjør sammen med
Njardarheim også et viktig typevassdrag for heiene. Området er dessuten av stor interesser for
friluftslivet. Det er flere merkede turistløyper og -hytter i området. Jakt på villrein, elg og
småvilt, samt fiske er godt tilgjengelig for allmennheten.
Området har et vakkert naturlandskap med relativt rik vegetasjon langs vassdraget. Det er flere
gode småviltbiotoper i feltet, spesielt for rype. Området er også viktig som beiteområde for
landets sørligste villreinstamme og som hekkeområde for spurvefugl og rovfugl. Området er
særlig viktig som hekkeområde for blåstrupe. Vassdraget er påvirket av sur nedbør, men har
ennå stedegne aurebestander i en del vatn. Som følge av innsjø- og bekkekalking samt utsetting
av fisk er det fiskebestander i de fleste større vatn og lavereliggende tjønner i vassdraget.
Det er kartlagt få kulturminner i området. En fangstgrop samt flere hytter og gamle leger vitner
imidlertid og historisk bruk av området.
Det var også verneplanens intensjon å verne verdiene i vassdraget mot andre typer inngrep enn
kraftutnyttelse. Hensynet til verdier i vernede vassdrag generelt ble utdypet og styrket gjennom
Rikspolitiske retningslinjer for Vemede Vassdrag som ble vedtatt av Stortingen den 10.
november 1994. Kjente vemeverdier for Taumevassdraget spesielt er gjennom VVV-prosj ektet
kartfestet og verdivurdert, og på den måten bedre synliggjort for lokale og regionale
planleggere.
Rapporten gir en temavis oversikt over dagens kunnskap om verdifulle delområder/obj ekter i
Taumevassdraget. De utvalgte områdene er fordelt på fem hovedgrupper av fagtema; prosesser
og former skapt av is og vann, biologisk mangfold, landskapsbilde, kulturminner og friluftsliv.

* Nedslagsfelt Oppgitt som 60 kmzi NOU l976. Korrigert til 75,12 kmzi Vassdragsregisteret www.nve.no

Bortsett fra kulturminner, som ikke er verdivurdert, er de kartlagte områdenevurdert som
nasjonalt (** *), regionalt (**) eller lokalt (*) viktige etter kriterier gitt gjennom retningslinj ene
for VVV-prosj ektet.

Det er i alt registrertogverdivurdert38 ornråderi nedbørsfeltettil Taumevassdraget
, hvorav15
er vurdert som nasjonalt viktige. I tillegg finnes det kartfestedeområder med sårbare
opplysninger om arter hos fylkesmann og kommune som er unntatt offentlighet og derfor ikke
er med i denne rapporten. Hele nedslagsfe
ltet til Taumevassdraget er dessutenvurdert som et
nasjonalt viktig fril uftsområde. I henhold til graderingsprinsippe
ne for landskapsbilde kan
vassdraget ogsåsamlet vurderes som nasjonalt viktig.
Under er det gitt en tabellarisk sammenstilling av de utvalgte områdene. Områdene er nærmere
beskrevet i de enkelte kapitlene i rapporten. Områdene er i tillegg samlet på temakart for hvert
fagtema bakerst i rapporten.

Fagtema

Fagområde

Prosesser og former
skapt av is og vann

Geofag - geologiske
Geofag - kvartærgeologiske
Fluviale
Eoliske
Naturtyper
Vilt
Ferskvann
Naturtyper! ferskvann
Rødlistearter
Naturlandskap
Kulturlandskap
Geofag
Friluftsområder
Hytter, stinett
Naturturisme
Jakt og fiske
Vassdragstilknyttede
Ikke vassdragst
ilknyttede
Totalt antall

Biologisk mangfold*

Landskapsbild
e

Friluftsliv

Kulturminnel-**

*

Nasjonal
verdi
—
2
2
—
7
4
—
—
15

Regional
verdi
1
~
2
2
—
5

Víl tobjekter som er unntatt oflentlíghet kommer i tillegg

** Det er ikkeforetatt noenvurderingav disseobjektene/områdene
i VVV-prosjektet.

Lokal
verdi
2
4
l
4
—
—
11

Totalt antall
2
5
1
—
2
4
4
2
—
—
7
4
7
38

1.0 INNLEDNING

Prosjektet ”Verdier i vernede vassdrag” (VVV-prosjektet) er satt i gang av Direktoratet for
naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hensikten er å gjøre
kunnskapen om verdiene lettere tilgjengelig for kommuner og andre som forvalter vernede
vassdrag med nærområder slik at de kan forvaltes i tråd med verneformålet samt Rikspolitiske
retningslinjer for vernede vassdrag (MD l994).
Rapporten gir en temavis oversikt over verdifulle delornråder/ objekter i Taumevassdraget basert
på kjent og dokumentert kunnskap. Det har i liten grad blitt utført nytt feltarbeid for å kartlegge
verdiene. De fleste objektene er imidlertid oppsøkt og kontrollert i felt. Ny kunnskap bør føyes
til rapporten ettersom den kommer til.
Innledningsvis er det gitt en generell beskrivelse av vassdraget, vemeformål og planstatus. Den
videre områdebeskrivelsen er relativt detaljert og de fleste informasjonskildene som er benyttet
i rapporten er referert her. En fullstendig litteraturliste er gitt i kapittel 8.
De utvalgte områdene er fordelt på fem hovedgrupper eller fagtema, i tråd med en utarbeidet
veileder for tilrettelegging og vurdering av informasjon gjennom VVV~prosjektet (DN & NVE
1997). Ornrådenes er vurdert som lokalt (*), regionalt (**) eller nasjonalt viktige (***) etter
gitte hoved- og støttekriterier gitt i ovenfor nevnte veileder. En nærmere beskrivelse av
metoden er gitt i kapittel 2.
Hvert fagtema er videre samlet i egne kapitler i rapporten;
Kap. 3

Prosesser

og former skapt av is og vann

Kap. 4
Kap. 5

Biologisk mangfold
Landskapsbilde

Kap. 6
Kap. 7

Friluftsliv
Kulturminner

. Hvert kapittel innledes av en kort beskrivelse av fagtemaet samt en samletabell med oversikt
over de kartlagte objektene innen hvert tema. Verdivurdering av de enkelte objektene blir også
presentert i tabellen.
De enkelte objektene innen hvert fagterna blir deretter beskrevet med korte kommentarer til
datakilder, arealavgrensning og verdivurdering. Denne delen av rapporten er ment å fungere
som et oppslagsverk der man lett får oversikt over kartlagte objekter og all tilgjengelig
informasjon om de enkelte objektene.
Avslutningsvis er det gjort en kort vurdering av grunnlagsmaterialet for utvelging og
verdisetting av områder innen det enkelte fagtema og/ eller en vurdering av behov for
ytterligere kartlegging. Verdisetting av de enkelte områdene må leses i sammenheng med denne
vurderingen.

12

Informasjonen om verneverdige områder og objekter i Taumevassdraget

er samlet i en tabell og vist på

kart (kapittel 9). Obj ektenes verdi framgår av kartene. I tillegg finnes det kartfestede områder
med sårbare opplysninger om arter hos fylkesmann og kommune som er unntatt offentlighet og
derfor ikke er med i denne rapporten.

1.1

Generell

beskrivelse

av vassdraget

Beliggenhet og generell beskrivelse
Taumevassdraget er et mindre sidevassdrag til Siravassdraget. Siravassdraget har sitt utspring i
Sirdals-Setesdalsheiene og munner ut i sjøen ved Åna-Sira på grensen mellom Rogaland og
Vest-Agder.
Taumevassdraget ligger øverst i Sirdalen, i en relativt liten men vid dal som ligger som en kile
mellom Svartevatnmagasinet og Rosskreppfjorden. Nedbørsfeltet dekker et areal på 60 km” og
ligger i sin helheti Sirdal kommune i Vest-Agder. Beliggenheten til vassdraget er vist i figur l.
Taumevassdraget er gitt nummer 026.LZ i Vassdragsregisteret (www.nve.no) og objekt
nummer

026/2 av de vernede vassdragene.

Vassdraget

med nedslagsfelt

dekkes av kartbladene

(n50) 1313-2 Lysekammen og 1413-3 Rosskreppljorden.
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Vassdraget kommer fra Storevatn (960 m.o.h.) nordøst for Taumevassknuten (11 18 m.o.h.)
samt fra flere større tjønner på vestsiden av knuten, og renner via Taumevatnet (783 m.o.h.)
videre til utløp i Store Holmevatn (708,5 m.o.h.). Fra Store Holmevatn drenerer vassdraget ut i
hovedvassdraget Sira ved Råni. Både Storevatn, Taumevatn, Store Holmevatn og tjønnene vest
for Taumevassknuten mottar vann fra en rekke småtj ønner med beliggenhet mellom 800 og
1200 m.o.h. på heiene rundt.
Vassdraget hører i sin helhet til landskapsregion 15.42 Lågfjellet i Sør-Norge - Lyseheiane/
Bykleheiane/ Sirdalsheia (Elgsma 1996, Elgsma & Asheim 1998). Landskapet i
Taumevassdraget er typisk for regionen og rommer mye av terrengforrnenes variasjon i
Setesdalsheiene (Egerhei 1987). Terrenget er variert kupert, sjørikt, med et tynt løsmassedekke
og ellers mye fjell i dagen. Både sjøkonturer og mindre daler er tydelig påvirket av
sprekkestrukturen i berggrunnen. Daler og forskninger er gjennomgående U-forrnede.
Vassdraget innehar et vakkert naturlandskap (NOU 1976). Vegetasjonen langs vassdraget er
frodig og det er flere gode småviltbiotoper i feltet, spesielt for rype (FMVA 1998c). Området er
også viktig som hekkeområde for spurvefugl, særlig blåstrupe (Grimsby 1996). Flere par med
rovfugl hekker også i området (FMVA 1998c). Ornrådet er også viktig for villrein (NOU 1976,
SRV 1995). Statskog administrerer småvilt-, elg- og villreinj akt og leier dessuten ut jakthytter
inne i terrenget (wWw.statsk0g.n0).
Området er påvirket av sur nedbør, men har ennå stedegne fiskebestander i enkelte vatn
(L°Abèe-Lund 1985, Haraldstad 2000). Det selges fiskekort både for stang- og garnfiske i
området (Semb & Larsen 1996, www.statskog.no).
Området er av stor interesse for friluftslivet (FMVA 1985a,b, 199821,DN 1992). Det er flere
turisthytter og merkede turstier i området (Helberg 1991, Lauritzen 2000). Flere av hyttene i
området ble bygget av Thorvald Heiberg tidlig på 1900-tallet for utleie av jaktterreng til ”rike
byfolk” (Undheim 1999).
Sammen med vassdragsornrådet Njardarheim, som ble vernet gjennom verneplan I, utgjør
Taumevassdraget en betydelig urørt del av et fjellområde som ellers er sterkt berørt av
vassdragsreguleringer.
Nj ardarheim dekker store deler av nedslagsfeltene til de store kraftreguleringene i Sira-, Kvinaog Mandalsvassdraget i Bykle, Valle og Bygland kommuner i Aust-Agder. Området består av
en rekke mindre vassdrag som ikke er berørt av tekniske inngrep i forbindelse med
reguleringene.
Taumevassdraget er et i seg selv et viktig referansevassdrag for Setesdal-Ryfylke-heiene (NOU
1991a). Sammen med Njardarheim utgjør Taumevassdraget også et viktig typevassdrag for
heiene (DN 1992).

Planstatus
Taumevassdraget var opprinnelig inkludert i Sira-Kvina kraftselskap sine planer. Etter at retten
til overføring av vassdraget til Svartevatn bortfalt ved tillatelse til planendring av 28. juli 1974
ble kraftutbygging i vassdraget imidlertid ikke aktuelt (NOU 1976). Vassdraget ble videre varig
vernet mot vasskraftutbygging ved vedtak i Stortinget 30. oktober 1980 (Verneplan Il).
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Hele nedslagsfeltet til Taumevassdraget ligger i ”Sentralsonen” i Setesdal Vesthei (NOU 1974)
og er avsatt som Landbruk- Natur- og Friluftsområde (LNF), sone 1 i kommuneplanens
arealdel
(Sirdal kommune 1996). LNF-sone 1 i Sirdal består i hovedsak av heiornråder og omfatter

nærmere 90 % av utmarksarealet i kommunen. Det tillates kun utbygging tilknyttet stedbunden
næring innen sonen.
Nedslagsfeltet for det vernede Taumevassdraget er ikke avmerket i gjeldende kommuneplankart
selv om vassdraget ble vernet allerede i 1980. Kommuneplanen ble vedtatt 30. mai 1996. En ny
plan er imidlertid under utarbeidelse og krav til avgrensing og retningslinjer for vassdraget gitt i
de rikspolitiske retningslinjene for vemede vassdrag fra 1994 (MD 1994) vil oppfylles her. Det
finnes per i dag ingen egen forvaltningsplan el. for Taumevassdraget. Vassdraget inngår
imidlertid i en rekke arbeider og planer som omfatter heiområdet fra og med Taumevassdraget
og nordover.
Området er en del av Njardarheim, tidligere Njardarheim Veidemark (Undheim 1999), og har
flere ganger vært foreslått som henholdsvis del av nasjonalpark og landskapsvernområde (NOU
1974, NOU 1986, FMAA et al. 1986, FMAA et al. 1995). Den 28.04.2000

ble Setesdal Vesthei

Ryfylkeheiane Landskapsvernorriråde vernet i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970
(MD 2000). Taumevassdraget ligger i sin helhet innen det nye landskapsvernområdet. I
etterkant av vernet ble også Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane fra 1995
(FMAA et al. 1995) godkjent av Miljøverndepartementet. Det var hovedaltemativ B i planen
som ble vedtatt (jfr. brev til FMVA datert 16. mai 2000).
I forskrift for landskapsvernområdet er det oppgitt en rekke vemeregler (MD 2000). I tillegg vil
det utarbeides en mer utfyllende forvaltningsplan. Kommuneplanen vil også bli endret slik at
det blir samsvar mellom de ulike planene som dekker heiområdet, når nå ”arealbruken i
Setesdal vesthei - Ryfylkeheiene er avklart gjennom vemeplan (etter naturvemlov og/ eller
viltlov) og fylkesdelplan (etter plan- og bygningslov)” (Sirdal kommune 1996).

Verneformål
Allerede i Sperstadutvalgets første innstilling til utvelgelse av vassdrag for vurdering i
Verneplan I ble det lagt vekt på at vemeverdiene i de vemede vassdragene skulle tas vare på
mot andre inngrep enn vassdragsutbygging (Sperstad et al. 1971). Det samme ble påpekt
gjennom arbeidet med verneplan Il (NOU 1976).
Gjennom verneplan III og IV ble det videre lagt vekt på å få "etablert et representativt utvalg av
type- og referansevassdrag" og det ble iverksatt relativt omfattende feltundersøkelser for å
kartlegge de ulike vemeinteressene

til de enkelte vassdragene

(NOU 1983, NOU l99la,

b, DN

1992). Dette gjaldt også vassdrag som allerede var vernet gjennom vemeplan I og II.
Hensynet til verdier i vemede vassdrag ble videre utdypet og styrket gjennom Rikspolitiske
retningslinjer

for Vernede Vassdrag,

vedtatt av Stortingen

den 10. november

1994 (MD 1994 ).

Her heter det blant annet at man skal ”unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde,
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø”. Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) har også utarbeidet retningslinjer for differensiert forvaltning av vemede vassdrag, der
forvaltningen tilpasses verdiene og tilstanden i vassdragene (Pettersen & Eikenæs 1992).
Taumevassdraget ble som nevnt varig vemet mot vasskraftutbygging ved vedtak i Stortinget 30.
oktober 1980 (Verneplan

Il).
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I utgangspunktet er området ikke såinteressant som typeområde fordi vassdraget er et lite

delnedbørfelt. Sammen med naboobjektet Njardarheim, vernet gjennom vemeplan I, utgjør
Taumevassdraget imidlertid et interessant typeområde pga. urørthet (DN 1992). Det dekker
regionens landskapsmessige variasj onsbredde forholdsvis godt og dekker en sentral del av
variasjonene mellom vestlige, kysttilknyttede heier og østlige fjellstrøk (NOU 1986). Området
er også viktig for Norges sørligste villreinstamme (NOU 1976, SRV 1995).
Vassdraget er også oppgitt som et referansevassdrag (NOU 199la) særlig pga. sin urørthet. Med
unntak av sur nedbør samt tradisjonell jakt, friluftsliv og beitebruk er vassdraget svært lite
påvirket av menneskelige inngrep.

1.2 Detaljert områdebeskrivelse
Berggrunn

Hele Sørlandet tilhører det store norske grunnfjellsområdet, vesentlig med tungt forvitrelige
prekambriske gneiser og granitter (Sigmond et al. 1984). Taumevassdraget ligger i sin helhet
innen Flekkefjordfeltet som består av fin til middels, stedvis grovkornede granittiske gneiser
(Falkum 1977). Gneisen i nedslagsfeltet er båndet og stedvis rik på biotitt samt amñbolitt og
migmatitt. Biotitt, mørk glimmer, gjør berggrunnen noe lettere forvitrelig og kan dermed ha en
viss nøytraliserende effekt på sur nedbør. Et belte med biotittrik gneis strekker seg gjennom
nedslagsfeltet fra nord til sør - sørøst og omfatter flere av de største vatnene i Taumevassdraget

(L’Abée—Lund
1985*).
Sørlands- og Setesdalsheiene var ei nesten flat slette fra urtiden fram til tertiærtiden for 65
millioner år siden. Dette planet ble hevet, men kan fortsatt sees i dag selv om slitasje fra is,
vann og vind gjennom millioner av år har påvirket landskapet. Glasial erosjon har ført til
dannelse av U-daler slik som Taumevassdalen, som skjærer seg ned i platået. Innslag av bratte
fjellsider som følge av iserosjon finner vi spesielt i områdene langs østsiden av Storevatn og på
vestsiden av Taumvesassknuten (Egerhei 1987).
Rjuvenområdet, som Taumevassdraget er en del av kjennetegnes ellers ved utstrakt
oppsprekking av bergrunnen. Platåterrenget er svært sjørikt og både sjøkonturer og mindre
daler er tydelig påvirket av sprekkestrukturen i berggrunnen. Skuringsstriper fra isbevegelsen
kan sees på høydedragene (Tjömhom 1968, Kristiansen & Sollid 1989).

Løsmasser

Nordre del av Agder består stort sett av bart fjell eller fjell dekket med et tynt morenedekke
(Andersen 1960, Kristiansen & Sollid 1989). Løsmateriale dannet av breskuringen har stort sett
blitt transportert til lavereliggende strøk og ut i havet. I Taumevassdraget finnes morenedekke
nesten utelukkende i dalbunner og noe oppover i dalsidene. Det er også over lang tid med

akkumulering av organisk materiale dannet myrer i forsenkinger og hellinger.

i Håndtegnet kart etter NGO-berggrunnskart

11250 000.
Kartblad Sauda.
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Taumevassdraget

ligger nord for de store israndtrinnene

med sammenhengende

endemorener

som ble avsatt under isens tilbaketrekking etter siste istid (Andersen 1954, 1960, Tjömhom
1968) Det finnes derfor færre kvartærgeologiske avsmeltningsforrner og randavsetninger her.
Det finnes imidlertid områder med store spredte steinblokker på overflaten, særlig øst-sørsøst i
nedslagsfeltet (Kristiansen & Sollid 1989). Blokken er transportert og avsatt av innlandsisen.

Klima
Det finnes ingen klimastasjoner på fjellplatået som Taumevassdraget er en del av. Ut fra måling
av nedbør ved andre Klimastasjoner kan normal gjennomsnittlig årsnedbør anslås til omkring
1500 mm. Vind fra sydvest som har med seg fuktighet fra havet er dominerende

både sommer

og vinter (DNMI klima-avdelingen). Normal månedsnedbør er imidlertid størst om høsten/
vinteren og minst på forsommeren (Førland 1993).
Normal månedsmiddeltemperatur

på Tjørhom, som ligger omkring 25 km sør for nedbørsfeltet,

varierer fra ca —5,5 °C i januar og februar til ca + 13 °C i juli.

I daler og forsenkinger i området kan det bli svært lave temperaturer vinterstid (Egerhe 1987).
Området ligger på grensen mellom et kontinentalt klima med lav vintertemperatur og høy
sommertemperatur, og et kystpåvirket klima med mindre variasjon i temperatur gjennom året.
Vekslende vintertemperatur kombinert med mye nedbør kan ofte gi store snødybder og ising
vinterstid

(FMAA et al. 1995).

Hydrologi og vannkvalitet
Innsjødata og hydrologiske data for de største vatnene i vassdraget er oppgitt i arbeider av Enge
(1994a, 1995, 1996b) samt i Vassdragsregisteret
(www.nve.no). På grunn av relativt sur og
tungt forvitrelig berggrunn i Taumevassdraget,
samt begrensede løsmasse-forekomster
vil pH
normalt vært relativt lav i vassdraget. I tillegg ligger vassdraget innen det området som har vært
belastet med sur nedbør på Sørlandet (Pedersen et al. 1990). Målinger av vannkvalitet i
Siravassdraget viser at vassdraget er sterkt påvirket av sur nedbør (ADH 1979, Holtan & Vinje
1981, Brettum & Lindstrøm 1983, Enge l994b, 1996b, Skjellkvåle et al. 1997). Selv om vannet

ikke verken er spesielt surt eller har høye Al-verdier i alle vann, er vannet til tider ekstremt
ionefattig, noe som gjør fisken særlig følsom for surt vann (Enge 1996a). I 1975 var det
fiskebestander

kun i 27 % av 60 undersøkte

vatn i Njardarheim

(L`Abèe-Lund

1985). På

grunnlag av fiskeopplysninger kan det imidlertid virke som innhold av biotitt (mørk glimmer) i
berggrunnen

i området har vært med på å begrense nedbørens

påvirkning

på vannkvaliteten

noe

(Haraldstad 2000).
Som ellers i fylket ser det ut til at vannkvaliteten i området har bedret seg gradvis (Skj ellkvåle
et al. 1997). Det forekommer imidlertid fortsatt fall i pH-verdien i forbindelse med snøsmelting
og antakelig også i forbindelse med flom. Innholdet av giftig aluminium har også avtatt noe de
siste årene (Skjellkvåle et al. 1997). Utover pH og aluminium er det gjort få undersøkelser av
vannkvalitet i vassdraget.
På 90-tallet har det blitt lagt ut skjellsand i gytebekkene til Grønaplasstjønnene vest for
Taumevass-knuten

og i 1998 ble Storevatn

innsjøkalket.

(Enge 1996b, Prosjekt

104605,

Limnobase). Fiskeopplysninger fra Taumevatn indikerer at vannkvaliteten allerede er vesentlig
bedret (Haraldstad 2000).
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Vegetasjon på land
Taumevassdraget ligger stort sett i den alpine vegetasjonsgeografiske region, på overgangen
mot nordboreal region (Moen 1998). Vegetasjonen er grovt sett representativ for
Setesdalsheiene (Egerhei 1987), som generelt er dominert av fattighei med ulike lyngarter som
viktigste plantearter og med bjørkeskogbelter i utkanten av heiene og ellers på lune lokaliteter.
Skogvegetasjonen er stort sett røsslyng-blokkebærskog av fjellskogtype (A3b) (Grimsby 1996)
eller bjørkeskog av blåbær-fjellkreklingtypen (A4c) (Egerhei 1987). Angivelser i parentes
henviser til Fremstads (1996) vegetasjonstyper. Tregrensen ligger på 750-800 m.o.h. i området
selv om en del bjørkekratt og større trær finnes helt opp til 960 m.o.h. (FMAA et al. 1986).
Sammenhengende bjørkeskog er imidlertid begrenset til området rundt nedre del av vassdraget
og enkelte beskyttede partier ellers i området, så som Grønaplasset (820 m.o.h.).
Dominerende

arter i skogen er bjørk, einer, dvergbj ørk, røsslyng, krekling, blåbær, blokkebær

og tyttebær (Grimsby 1996). Over tregrensen kommer lavalpin sone inn med myrer, tørre
sletter, greplyng-lav/moserabb- (Rl) og snøleiesamfunn (T) samt mye bart fjell. Myrarealet
består hovedsakelig av minerogene svakt hellende bakkemyr og flatmyr med småbjønnskjegg,
molte, torvull og duskull som vanlig forekommende arter (Grimsby 1996). lntermediær
myrvegetasjon finnes i tilknytning til fattigmyrene der sigevannspåvirkningen er stor.
Ombrotrof myr forekommer også hovedsakelig i tilknytning til vatn (Egerhei 1987). Myrflatene
er stort sett åpne.
På tørrere partier er småbjønnskjegg og finnskjegg svært vanlig (Åsen 1999). Hyppig forekomst
av finnskj egg kan delvis forklares ut fra et moderat beitepress fra sau. Det er hevdet at
beitetrykket er så høyt enkelte steder i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene at artsmangfoldet blir
redusert (FMAA et al. 1986). Villreinbeite har også en moderat innvirkning på vegetasjonen. På g
grunn av ising og mye snø om vinteren blir tilgjengelige

forekomster

av lav ofte hardt beitet.

Fjellvegetasjonen er i hovedsak fattige lavalpine samfunn med greplyng-lav/moserabb (Rl) og
dvergbjørk-fjellkreklingrabb (R2) på eksponerte plasser. Blåbær-blålynghei (S3a) er den mest
dominerende lesidevegetasjonen, mens bla grassnøleie- (Tl) og museøre-mose-snøleie (T4b)
dominereri snøleiene (Egerhei 1987).
Det finnes også innslag av rikere vegetasjon i nedslagsfeltet til Taumevassdraget så som alpin
bregneeng (S5) med tjellmarikåpe og hestespreng samt interessante høgstaudeenger (S6, 7) med
skogstorkenebb, teiebær, kvitbladtistel, fjellfiol kvitsoleie mv. (Grimsby 1996, Åsen 1999).
Rosenrot er tallrik i bergskrenter sammen med fjellmarikåpe, fugletelg, hengeving og
stjernesildre. Fjellfiol er også registrert her (Grimsby 1996).
Vassdraget dekker generelt en sentral del av variasjonene mellom vestlige, kysttilknyttede heier
og østlige tjellstrøk (NOU 1986). Mange arter har dessuten sin sørlige utbredelsesgrense nær
dette området som for eksempel tjellfiol og moselyng (Grimsby 1996, Åsen 1999, Agder
naturmuseum 2000). Det er ikke registrert noen rødlistede karplantearter i Taumevassdraget
(Pedersen & Åsen 1997). Det er heller ikke registrert rødlistede arter av sopp, lav eller mose
(http://www.toVen.uio.n0/botanisk).
I det høyereliggende Rjuvenområdet med næringsfattig berggrunn og generelt lite jordsmonn og
i Rjuvenområdet og Setesdalsheiene som sådan utgjør Taumevassdraget et frodig innslag.
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Vannvegetasjon
Det er ikke kjent at det foreligger undersøkelser av vannvegetasjon i Taumevassdraget. Generelt
kan det sies at vannvegetasj onen i heiene er artsfattig. Flaskestarr dominerer breddene og

brasmegras vokser på bunnen (Åsen 1999).

Vannfauna
Det finnes aure og bekkerøye i vassdraget. Bekkerøye forekommer kun kjent i Store
Holmevatn. Auren her er også utsatt. Bekkerøye ble satt ut i småvatn med utløp til Holmevatn
og bekkerøye har dessuten vandret opp fra Sira (Haraldstad 2000).
Det er derimot lite
sannsynlig at fisken har vandret høyere opp i vassdraget fra Store Holmevatn.. Det foreligger
heller ingen kjent dokumentasjon på at det finnes bekkerøye i flere vatn i Taumevassdraget
(Enge l996a, Statskog & STF 1998, Haraldstad 2000).
I Grønaplasstjønnene er auren stedegen. Selv om fisken gikk ut lenger nedover i vassdraget har
fisk fra Grønaplasstjønnene vandret ned etter hvert som vanrikvaliteten ble bedre. I dag er det
stedegen fisk helt ned til Taumevatn (Enge l996a, Haraldstad 2000).
Det ble observert fisk på
gytebekk også i små sidevassdrag til Taumeelva lenger ned i vassdraget (L’Abée—Lund 1985).
Det er uvisst om denne fisken er stedegen.
Fisken døde altså uti Store Holmevatn, Taumevatn, trolig Endefiske samt i Storevatn (Enge
1996a, b, Haraldstad. 2000).
Det er også lite trolig at fiski småtjønner lenger oppe på heiene
kan ha overlevd. Utsettinger av aure i vassdraget på 1970-tallet gav ingen suksess mens seinere
utsettinger har hatt en viss overlevelse.
Aure som ble satt ut i Storevatn etter kalking i 1998 har overlevd. Det er usikkert om fisken
gyter. Størrelsen på fisk i Grønaplasstjønnene en tid etter kalking tyder på at gyteforholdene nå
er svært gode.
Det er ikke kjent at det foreligger undersøkelser av evertebratfauna i vassdraget.
Hele nedslagsfeltet ligger innen Njardarheim fiskeornråde. En kan kjøpe fiskekort for
stangfiske. Rett til garnfiske følger med leie av enkelte av Statskog sine hytter i området (Semb
& Larsen 1996, www.statskog.no).

Landfauna

Nedbørsfeltet inngår i Setesdal-Ryfylke villreinområde, som huser Europas sørligste
villreinstamme.
Heiornrådet mellom Rosskreppfiorden og Svartevatn er sentralt for Villreinen både som
beiteområde og som trekkvei mellom sesongmessige bruksområder (SRV 1995). Hele
heiorrirådet, og særlig beiteonirådet øst og nordøst for Taumevatn anses som et nasjonalt viktig
område bla. på grunn av sin betydning for Villreinen (FMVA l998c), noe det nyopprettede
landskapsvemet er et uttrykk for (MD 2000).
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Nedslagsfeltet til Taumevassdraget omfatter både vinterbeite i Lyseheiane vest for
vassdragsstrengen og helårsbeiter øst for vassdraget (SRV 1995). Kalvingsorrirådene og de mest
sentrale sommerbeitene, særlig for simler, ligger nordøst og nord for Taumevatn. Bukkene
benytter ”vinterbeitene” i ytterkanten av heiområdene også i denne perioden.
Pattedyrfaunaen i nedbørsfelter domineres imidlertid antallsmessig av smågnageme lemen og
markmus/ ijellrotte. Snømus og røyskatt vil normalt forekomme i perioder med mye
smågnagere. Hare og rev er vanlig (Grimsby 1996) og elg kan også påtreffes (FMAA et al.
1995). Gaupe og jerv blir jevnlig observert i Setesdalsheiene.

Fjellbjørkeskogen i de lavereliggende delen av vassdraget omkring Grønaplasstjønnene,
Taumevatn og Store Holmevatn, er viktige leveområder for lirype (FMVA l998c). Gode
hekkeornråder finnes særlig i de indre delen av dalføret.
Andre fuglearter som er spesielt knyttet til fjellbjørkeskogen i Sirdal er blåstrupe og ringtrost
(Grimsby 1996). Relativt frodig vegetasjon i Taumevassdraget gir høy produksjon av insekter,
spesielt målere, som generelt gir gode forhold for småfugl. Tettheten av blåstrupe er spesielt
stor. Taumevassdraget utgjør i følge Grimsby (1996) et av de viktigste hekkeområdene for
blåstrupe i regionen.
Ide høyereliggende delene av nedbørsfelter er det også rike fjellrypebiotoper, i følge Statskog
blant det beste fjellrypeterreng i Norge (wwwstatskogno).
I Setesdal Vesthei ——
Ryfylkeheiene for øvrig er det bestander både av kongeøm, jaktfalk og
hubro (FMAA et al. 1995, Grimsby 1996), hvorav alle er rødlistet (DN 1999o). Vandrefalk kan
også observeres. Alle arter kan påtreffes i Taumevassdraget, men eventuelle hekkeplasser er
ikke kjent. I tillegg kan fjellvåk og ravn m fl. arter som ikke er rødlistet påtreffes i vassdraget.
Statskog forvalter småvilt-, elg- og villreinjakt i Taumevassdraget. Jakta er tilgjengelig for
allmennheten. Heiområdet Setesdal-Ryfylke er ifølge FMAA et al. (1995) det viktigste
jaktområdet for allmennheten i Agderfylkene og Rogaland. 30 % av fellingstillatelsene for

villrein er imidlertid forbeholdt innenbygdsboende.
Jaktkort for småvilt (med hund) (ukes-/2-3 dagers-/ dagskort for enkeltperson/jaktlag) og
villrein (jaktlag, 4-års avtaler) fordeles ved loddtrekning (Wwwstatskogno). Jakt på lirype i
jaktfelt Holmevatn, som dekker store deler av Taumevassdraget er i enkelte jaktperioder fredet
som et tiltak for å øke bestanden. Området produserer mye fugl.

Kulturminner

og historisk bruk

Folk tok trolig heiområdene i bruk til veiding etter rein mens innlandsisen fortsatt dekket
høyfjellet og de fleste dalførene, dvs. for omkring 9000 år siden (Bang-Andersen 1999).
Bortsett fra områder planlagt utbygd til vasskraftutnytting etter 1960 er Setesdal-VestheiRyfylkeheiene dårlig undersøkt for fornminner. I undersøkte områder er det imidlertid funnet
flere ting bla. fra steinbrukende kulturer.
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ITaumevassdraget er det eneste registrerte fomminnet en steinsatt dyregrav fra jemalderenmiddelalder (Vest-Agder fylkeskommune 2000).
Det går en rekke ferdselsveger over Setesdalsheiene fra Setesdalen til handelsplasser i
Rogaland. Disse er merket med knyllinger, i Sirdal kalt ”nydling”, som er steiner lagt på større
steinblokker eller bart fjell. Enkelte strekninger er blitt turistløyper (Bang-Andersen 1982). De
eldste og viktigste ferdselsvegene, slik som Skinnvegen, krysser imidlertid heia sør og nord for
Taumevassdraget.
Heiene ble privatisert og fordelt mellom gårdene nede i dalen i perioden 1600-1820 (Hageland
l994a)
Vestre del av Taumevassdraget tilhørte ”Der Oppe” i Ådneram og ble kalt Austre
Holmvassheii. Østre del tilhørte ”Der Nede” Suleskar og ble kalt Taumevassheii. Søndre del
tilhørte ”Der Nede” i Ådneram og ble kalt Vestre Holmevassheii (SV) og Del av Dyngjanheii
av Ådnerams driftehei (SØ) (Hageland l994b, 1998). Heiene ble fortsatt brukt til veiding og
fiske.
Omkring 1750 oppstod krøttertrafikken og bruk av heiområdene til krøtterbeite. Dette kom som
en følge av overskudd på dyr i vest og underskudd på kjøtt i byene (Hageland l994a, 1998).
Krøtterflokkene samt sauer og geiter, ble kalt drifter. Driftene ble flyttet mellom ulike områder
innenfor den teigen som tilhørte ei driftehei. Om høsten ble dyra drevet til tettsteder og byer der
de ble solgt. Driftekarene eller hjuringene ovemattet i bestemte leger med godt beite til dyra og
hellere, halvtak eller buer til driftekarene. Spesielt for Setesdalsheiene er at disse legene ligger
svært tett, sammenlignet med for eksempel Hardangervidda (FMAA et al. 1995). Tettheten er
særlig stor i lavereliggende områder, men også i Taumevassdraget fantes en rekke leger.
Utpå 1800-tallet endret legegjetinga form. Fra driftekarer som kjøpte, gjette og solgte dyr, tok
bønder med mange dyr og for lite beite over bruken av heiene til sommerbeite, hovedsakelig
bønder fra Jæren og Ryfylke i Rogaland (Pedersen 1982). Denne formen for gjeting opphørte
gradvis fra omkring 1905 dels på grunn av rovdyrplagen og dels på grunn av opprettelse av
meierier og overgang fra kjøtt- til melkeproduksjon (Hageland l994a, 1998). Etter en tid ble
heiene benyttet som sauebeite.

Først ble flokkene gjett, men etter hvert avtok antall gjetere

(styregjeting). I dag går sauen fritt i heiene uten særlig tilsyn av gjetere (Oltedal 1999).
Omkring 1. verdenskrig kjøpte Oslo-mannen Thorvald Heiberg opp store areal i de sentrale
delene av Setesdal-Vesthei-Ryfylkeheiene.

Formålet var å verne en stadig synkende

villreinstamme og for kommersiell utnytting av utmarksressursene gjennom utleie av fiske- og
jaktterreng (Undheim 1999). Foruten et mindre område mellom Store Holmevatn og
Taumevatn som ble holdt utenfor salget, ligger Taumevassdraget i sin helhet innen området
som nå kalles Nj ardarheim. Det ble satt opp til sammen 30 hytter og andre husvær i løpet av to
byggeperioder, henholdsvis 1907-15 og l930-årene. Flere av disse finnes i Taumevassdragets
nedslagsfelt. I tillegg finnes to private hytter på den omtalte private eiendommen.
Etter andre verdenskrig ble det diskutert å tilbakeføre eiendommen til Heiberg eller de
opprinnelige eierne. Gjennom Stortingsmelding. nr.ll 1957 ble det imidlertid vedtatt at
området skulle forbli i statlig eie.
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Dagens bruk
I tillegg til sauebeite står jakt, fiske, ski- og fotturisme for dagens bruk av omrâdet. Hele
nedslagsfeltet ligger inne i det store heiområdet i Sirdal som er klassifisert som et nasjonalt
viktig friluftsområde (FMVA 1985b, l998a). Området blir brukt både lokalt (fra Øvre Sirdal)
og regionalt (bla. fra Rogaland og Agder).
Taumevassdraget, som en del av Njardarheim, eies av staten og forvaltes av Statskog. Kort for
stangfiske kan kjøpes for hele Njardarheim og fiskerett med garn kan leies sammen med enkelte
hytter. Småviltjakt, hovedsakelig rype, samt villrein og elgjakt er godt tilgjengelig for
allmennheten. Jaktkort fordeles ved loddtrekning (wwW.statskog.no).
I tillegg til hytter som leies ut sammen med jakt- og fiskerett finnes det flere turisthytteri
vassdraget som er åpne for allmennheten (Lauritzen 2000, Helberg 1991). Disse er bundet
sammen av merkede turstier. Løypene merkes også vinterstid, som en del av DNT sitt løypenett
(Heiberg 1991,Sirdal kommune 1998).

Inngrepsstatus
Taumevassdraget ligger som en kile inn mellom Svartevatnsmagasinet og Rosskreppfjorden, og
utgjør sammen med det vernede vassdragsornrådet Nj ardarheim (Verneplan I) et viktig
villmarksområde i Setesdal-Vesthei som ikke er berørt av vasskraftutbygging.
Bortsett fra området rundt Holmevatn og kjørevegen til Svartevatnsdammen, ligger
nedslagsfeltet i sin helhet mer enn 1 km fra tekniske inngrep (DN 2000). Nedslagsfeltet til
Storevatn og størsteparten av området sør for Storevatn og Taumevatn, samt områdene rundt
Grønaplasstjønnene, ligger videre mer enn 3 km fra større tekniske inngrep.
Et omkring

1 km breit og 2-3 km langt belte fra Storevatn

og sørover ligger mer enn 5 km fra

større tekniske inngrep (DN 2000). I henhold til gjeldende politikk er området definert som et
”villmarkspreget

område” (Www.dirnat.n0/inon).

1.3

trusler

Aktuelle

Aktuelle trusler mot vemeverdiene i Taumevassdraget kan være etablering av kraftlinj er, evt.
rørledninger, veibygging, hyttebygging for friluftsliv eller næring samt slitasje/ forstyrrelser
forårsaket av friluftsliv og beiteskader fra sau. I tillegg kommer trusler om forurensing samt
mulighet for over- eller underbeskatning av vilt- og fiskeforekomster. Opplistingen er ikke
uttømmende og ikke prioritert.
Siden vassdraget er vemet mot kraftutbygging er etablering av kraftstasj oner og dammer
utelukket. At området er regulert som LNF sone 1 (Sirdal kommune 1996) samt områdets
beliggenhet i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvemområde (MD 2000) legger også
sterke føringer for andre eventuelle inngrep i vassdraget. Statlig eie medfører i tillegg enhetlig
og langsiktig forvaltning av fiske- og viltforekomstene gjennom Statskog. Etter en lang periode
med forsuringsskader på vatn og vassdrag på Sørlandet ser reduserte utslipp av svovel ut til å gi
positive effekter på fiskebestandene. Mulige trusler fra annen type forurensing er ikke videre
omtalt her.
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2.0

METODE

De kartlagte områdene er identifisert gjennom kontakt med Sirdal kommune, Statskog og andre
aktuelle informanter, i tillegg til gjennomgang av aktuelle databaser og skriftlige kilder. Det er
ikke foretatt noen ny kartlegging gjennom prosjektet med de fleste objekter er oppsøkt og
kontrollert i felt.

Inndeling i fagtema

Områdene er kategorisert og verdivurdert i tråd med veileder for VVV-prosjektet (DN & NVE
1997). Irmdelingen i fagtema er en videreføring av faginndelingen som ble benyttet i arbeidet
med vemeplan for vassdrag I-IV. De to første fagtemaene, prosesser og former skapt av is og
vatn samt biologisk mangfold, omfatter selve naturgrunnlaget. Videre omhandler fagtemaene
landskapsbilde og friluftsliv, opplevelse og brukt av natur. Til sist kommer kulturminner og —
miljøer som omhandler historisk bruk av vassdraget og nærområdene til vassdraget.
Landbruksverdier er ikke tatt med prosjektet (DN & NVE 1997)

Avgrensing
De vernevedtak for vassdrag som Stortinget har fattet gjelder som hovedregel hele vassdraget,

avgrenset av nedbørsfeltet. RPR for vernede vassdrag forutsetter bare å ha innvirkning på
planlegging og virksomhet i området som har "betydning for vassdragets vemeverdi" (MD
1994). Dette vassdragsbeltet omfatter i følge RPR for vemede vassdrag i første rekke
hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern med et område på inntil 100-meters bredde
langs sidene av disse.
Gjennom PBL § 20-4, andre ledd bokstav a) og f) har kommunen anledning til å beskytte dette
vassdragsbeltet spesielt ved å etablere forbud eller krav om reguleringsplan før det iverksettes
nænnere angitte tiltak innen området.
Siden det foreligger lite dokumentert informasjon om verdier i nedslagsfeltet til
Taumevassdraget er imidlertid all aktuell informasjon om verneverdige områder og objekter i
nedslagsfeltet tatt med i denne rapporten.

Kriterier for utvelging av lokaliteter
I tabell l er det gitt en oversikt over kriterier for verdivurdering av lokaliteter innen de enkelte
fagtema. Kriteriene brukes for å karakterisere og fange opp lokaliteter som har spesielle

kvaliteter samt for å verdivurdere områdene. Hvert objekt verdisettes ut fra hvor mange hovedog støtte kriterier som er oppfylt eller ikke. Kulturminneobj ekter er imidlertid ikke
verdivurdert. Hvilke krav som stilles for at et kriterium skal være oppfylt er nærmere beskrevet
i VVV-veilederen (DN & NVE 1997).
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I fagtemakapitlene (kap. 3-7) gis det en tabellarisk oversikt over hvilke kriterier som er oppfylt
for det enkelte objekt. I tillegg blir det gitt en kort vurdering av hvorfor de ulike kriterier anses
som oppfylt eller ikke for det enkelt objekt.
Kriteriene som er benyttet her er et utvalg av de kriterier som ble benyttet i vemeplanarbeidet
for å skille ut vassdrag med særlig betydning for natur- og kulturfag eller friluftslivsinteresser.

Tabell

I

Oversikt over fagområder vurdert i verneplan I-IV og i VVV-prosjektet, og kriteria benyttet i

VVV- prosfidet.

Inndeling av

Fagområder

verneverdier

brukt i
verneplan I-I V

Prosesser og former skapt
av is og vann

Geofag
Hydrologi
Naturvern

Biologiske og økologiske
verdier

Botanikk
Ornitologi
Ferskvannsbiologi
Vilt
Fisk

H ovedkriterier benyttet i Støttekriterier benyttet
i VVV-prosjektet
VVV-prosjektet
H
H
H
H
H
H
H
H
H

01 Urørthet
02 Historisk dokument
03 Variasjon og mangfold
04 Typiskhet
OSäSjeIdenhet, egenverdi
Ol Urørthet
06 Sårbarhet
05 Sjeldenhet
07 Variasjon og mangfold

S 01 Sårbarhet
S 02 Del av system
S 03 Forskningsverdi

H
H
H
H

08 Helhet
09 Inntrykkstyrke
07 Variasjon
06 Sårbarhet

S 07 Urørthet
S 08 Sjeldenhet eller
særpreg
S 09 Typiskhet
S 10 Historisk dokument
S 11 Tilgjengelighet

S 04 Pedagogisk verdi
S 05 Biologisk funksjon
S 06 Arealstørrelse
S 03 Forskningsverdi
S 04 Pedagogisk verdi

Naturvem

Friluftsinteresser

Landskapsbilde

Geofag

Friluftsliv

Friluftsinteresser

H 01 Urørthet

J aktinteresser

H 10 Opplevelse
H 11 Egnethet
H 12 Dagens bruk

Geofag
Kulturminner

og -miljøer

S 12 Naturkvalitet
S 13 Kulturkvalitet

Kulturminner cg -miUøer er ikkeverdivurdert

Kulturverninteresser

Prinsipper for gradering av verneverdi
Innen de enkelte fagtema er det gitt forskjellige krav til hvor mange hoved- og støttekriterier
som må være oppfylt for at områdene skal verdisettes som henholdsvis nasjonalt, regionalt eller
lokalt viktige. I fagtemakapitlene gis det en oversikt over disse graderingsprinsippene for det
enkelte fagtema. Her blir det også beskrevet hvordan de enkelte fagtema deles inn i fagområder,
tilnærmet lik den inndelingen som ble benyttet i verneplanarbeidet. Se tabell 1.
Verdien som framkommer på grunnlag av den omtalte graderingsmetoden kan være høy
sammenlignet med andre verdivurderinger som har vært gjort tidligere, f.eks. gjennom
viltkartlegging, naturtype-kartlegging el. I VVV-prosj ektet er denne forskjellen begrunnet med
at vassdraget i utgangspunktet har verdi i kraft at det er vernet gjennom en nasjonal vemeplan.
Samlet utgjør de vernede vassdragene en helhet med betydning for å bevare et bredt spekter av
norsk vassdragsnatur. Verdivurdering av enkelt-ornråder i vernede vassdrag må derfor ses i
sammenheng med verneplan for vassdrag I-IV som helhet. Der tidligere verdivurdering er kjent
er denne også omtalt i rapporten.
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Kartpresentasjon
Verneverdige lokaliteter er kartfestet på digital form og gitt temakoder etter gjeldende sosiformat, SOSI-3.2 (wWw.statkart.no). Eksisterende data (polygon, koordinater) er benyttet for
objekter som tidligere er kartlagt og kartfestet digitalt f. eks. data fra Naturbase.
Egenskapstabellen er utformet slik at den inneholder både informasjon som er samlet gjennom
VVV-prosjektet og de krav Arealis stiller til standard kartlagring (www.statkart.no). Obj ektene
er gitt fortløpende nummer koblet til basen. Innen hvert fagtema er objektene i tillegg
nummerert fortløpende langs vassdraget. Disse nummerne framkommer på temakartene der
områdenes verdi er angitt med ulik farge. Vedlagte temakartene er ment brukt som
oversiktskart. Den digitale datakvaliteten tilfredsstiller bruk på kart med målestokk ned til l:5
000 slik at nøyaktigheten ved praktisk bruk blir vesentlig bedre.
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_3.0 PROSESSER OG FORMER SKAPT AV IS OG VANN
Berggmnns- og kvartærgeologi i Taumevassdraget som sådan er nærmere beskrevet i respektive
delkapitler i ornrådebeskrivelsen i kapittel l.

3.1 Kort om fagtemaet
Fagtemaet dekker geomorfologiske og kvartærgeologiske forekomster samt utpregede
vassdrags-elementer i nedbørsfelter. De kartlagte områdene innen prosesser og former skapt av
is og vann er fordelt på fagområder slik det er vist i tabell 2.

Tabell 2

Fagområder og eksempler på videre inndeling i underkategorier/
innen fagtemaet Prosesser og former skapt av is og vann

beskrivelser

Fagområde

Eksempelvis

Geofag - geologiske formasjoner

o

forkastninger, sprekkesoner

08 Prosesser

0
0

områder med forekomst av spesielle mineraler el.
andre spesielle forekomster

Geofag ~ kvartærgeologiske

0 morenerygger

forrnasj oner og prosesser

o

esken;

0

spylerenner

0

dødisgroper
raviner
kroksjøer
fluviale vifter
deltaer
sanddyner

Fluviale formasjoner og prosesser

Eoliske formasjoner og prosesser

o
0
0
0
o

Geomorfologi er læren om landskapets utforming. Hvordan landskapet ser ut i dag er først og
fremst et resultat av hvilke bergart(er) som finnes i berggrunnen, bergartenes lagdeling og
folding, forkastninger og sprekker i berggrunnen samt hvordan isen har erodert berggrunnen
(Gjessing 1978).
Tidsperioden som omfatter de siste 2-3 millioner år av jordas historie kalles kvartærtiden og

kan kort karakteriseres ved flere og kraftige klimasvingninger der istider er blitt avløst av
varmere mellomistider. Det aller meste av løsmassene i Norge, slik vi finner dem i dag, kom på
plass ved slutten av siste istid, dels i form av omleiring av gammelt materiale og dels som
nydannet materiale. De fleste kvartær-geologiske formene i landskapet kan spores tilbake til
den kraftige klimaforverringen under den store isavsmeltningsperioden i Yngre Dryas for l0~ll
000år siden.
Kvartærgeologiske formasjoner som det er aktuelt å kartlegge er morenerygger, eskere,
spylerenner, dødisgroper mv. En nærmere beskrivelse av kvartærgeologiske fonnasjoner og
dannelse av disse er gitt i Kristiansen og Sollid (1989).
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Med utpregede vassdragselementer i nedbørsfeltet menes forrnasjoner dannet av fluviale
prosesser. Det vil si prosesser som er skapt eller skapes av vassdraget under nåværende forhold.
Eksempler på forrnasjoner som kan være aktuelle å kartlegge er raviner, kroksjøer, fluviale
vifter eller delta mv. I tillegg vil eventuelle eoliske, det vil si vindskapte, forrnasjoner slik som
sanddyner være aktuelt å kartlegge.

3.2

Oversikt

over utvalgte

objekter

Det er kartlagt 8 objekter innen fagtemaet prosesser og former skapt av is og vann i
Taumevassdraget. En oversikt over disse er gitt i tabell 3. Områdene er rangert som lokalt,
regionalt eller nasjonalt viktige på grunnlag av hoved- og støttekriterier. Hvilke hoved- og
støttekriterier områdene er vurdert for framgår av tabellen. I tabell 4 er det gitt en oversikt over
prinsipper for den samlede verdivurdering eller gradering av områdene.

Tabell 3
Obj.
nr.

Verdivurdering av objekter kartlagt som Prosesser eller former skapt av is og vann.
Objekter angitt med *** foreslås å tilsvare nasjonal verdi, ** regional verdi og * lokal verdi
Lokalitetsnavn
Fagområde
Verdi
Hovedkriterier
Støttekriterier
å:

E

e
.1

Se
O

2

å.

=>‘

f:

n.
to

ä5''-3

o
D

2

2‘.

æ.

Cu

m

o
W
f:
B
a»

%

g

o

B

m
s

E»s»

:r

n:

E:
Q

0
no
co
:3
<

*

*

H01
J

P2

Fjellveggtjødnæ

Kvartær

*

J

J

P3
P4
P5

Stordalen
Stumpetjødnene
Mellom Gamlefarknuten
og Indre Finnvellene
Annlaugdalen
Holmevassheii
Taumevatn SØ

Kvartær
Kvartær
Kvartær

*
*
**

J
J
J

J
J
J

Kvartær
Geologisk
Geologisk

*
*
*

J
J
J

H05

J

S01
J

J

Oversikt over prinsipper for gradering av vemeverdi for prosesser og
formasjoner skapt av vann og is (DN & NVE 1997)

Nasjonalt viktig verdi
a) Minimum ett hovedkriterium vurdert å inneha nasjonal verdi eller
b) tre hovedkriterier verdisatt
Regional verdi
Minimum to hovedkriterier og et støttekritum verdisatt
Lokal verdi
Minimum ett hovedkriterium verdisatt

De kartlagte objektene er også presentert samlet på kartforrn i temakart l i kapittel 9.
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Tj ønna øst for
Fjellveggtjødnæ

Tabell 4

H04

É-

F’

—« Q—
U"
N

Pl

P6
P7
P8

H03

få

f”

at

H02

—
9-

S02

S03

S04

3.3

Beskrivelse

Områdenr

P1

av de enkelte

Lokalitet

Tjønna øst for Fjellveggtjødnæ

objektene

VVVverdi

*

Fagområde

Ytterligere
beskrivelse

Kvalitet og
dok.

Fluvial

Lita fluvial
vifte

Middels/
dokumentert

VVVløpenr.

10645-15

Kilde
Kristiansen

& Sollid 1989

Avgrensing
Digitalisert på l:5000
grunnlag ut fra 1:250 000 kart som angitt over.
Beskrivelse
Lita vifte av fluviale løsmasser avsatt av bekken som renner inn i tjønna fra øst.
Verdívurdering
Fluviale vifter er vanlige terrengforrner i Vest-Agder og finnes i de fleste dalfører. Det er

imidlertid få vifter inntegnet på oversiktskart over kvartærgeologiske former i Vest-Agder og
særlig få i høyereliggende fjellområder. Viften øst for Fjellveggtjødnæ er derfor tatt med, men
kun vurdert som lokalt viktig. Obj ektet oppfyller kun hovedkriteriet ”urørthet” og til dels
støttekriteriet ”sårbarhet”.

Områdenr Lokalitet
P2

Ved Fjellveggtjødnæ

VVV- Fagområde

Ytterligere

Kvalitet og

VVV-

Verdi

beskrivelse

dok.

løpenr.

Geofag -

Små

Middels/

kvartærgeo.

randmorener

dokumentert

*

10645-16

Kilde

Kristiansen

& Sollid 1989

Avgrensing
Digitalisert på l:5000
grunnlag ut fra 1:250 000 kart som angitt over.
Beskrivelse
Små randmorener eller rygger av morenemateriale vest for Fjellveggtjødnæ.
Verdivurdering
Små morenerygger og systemer av morener har størst utbredelse i områdene ved Ratrinnet.

Taumevassdraget ligger langt fra Ratrinnet og dessuten i et område med lite bunnmorene og
avsetninger generelt. Alle kartlagte avsetningsformer av noen størrelse er derfor av interesse å
registrere i dette området. Avsetningen ved Fjellveggtjødnæ oppfyller hovedkriteriet ”uørthet”
og til dels støttekriteriet ”sårbarhet” og er sarnlet vurdert som lokalt viktig.

28

Omrädenr Lokalitet
P3

Kilde
Kristiansen

VVV- Fagområde
verdi
*

Stordalen

Geofag kvartærgeo.

Ytterligere
beskrivelse

Kvalitet og
dok.

Liten esker

Dårlig/ Dok.
Manglende

VVVløpenr.
10645 -l 7

& Sollid 1989

Avgrensing
Digitalisert pä l:5000
grunnlag ut fra l:250 000 kart som angitt over.
Beskrivelse

Esker, en liten rygg av glasifluvialt materiale langs Tarjeisåni øst for Taumevatn. Lokaliteten
ligger et stykke unna hovedvassdraget.
Den relativt langstrakte

sand- og grusryggen

ble liggende igjen da breen smeltet og viser hvor

en smeltevannselv i breen gikk. Lokaliteten ble ikke gjenfunnet ved befaring. Datakvalitet, dvs.
plassering av objektet er derfor oppgitt som dårlig.
Verdivurdering
Obj ektet er vurdert som lokalt etter samme argumentasjon som objekt P1.

Områdenr Lokalitet
P4

Stumpetjødnene

VVV- Fagområde

Ytterligere

Kvalitet og

VVV-

verdi
*

beskrivelse
Større esker

dok.
Middels/
dokumentert

løpenr.
10645-l 8

Geofag —
kvartærgeo.

Kilde
Kristiansen

& Sollid l989

Avgrensing
Digitalisert på l:5000
grunnlag ut fra 1:250 000 kart som angitt over.
Beskrivelse
Tydelig esker/ haug/ rygg av glasifluvialt materiale som ble liggende igjen da breen smeltet.
Avsetningen viser hvor en smeltevannselv i breen gikk. Formasjonen ligger øst for Nedre
Stumpetjødn.
Verdivurdering
Objektet er vurdert som lokalt etter samme argumentasjon som objekt Pl.
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Områdenr
P5

Kilde
Kristiansen

Lokalitet
Mellom Gamlefarknuten
Indre Finnvellene

og

VVVverdi
**

Fagområde
Geofag kvartærgeo.

Ytterligere
beskrivelse
Smale
spylerenner

Kvalitet og
dok.
Middels/ godt
nok dok.

VVVløpenr.
10645-19

& Sollid 1989

Avgrensing
Digitalisert på l:5000
grunnlag ut fra 12250 000 kart som angitt over.
Beskrivelse
Smale spylerenner (< 25 m) i glasifluvialt materiale (breelvavsetning). Spylerennene går fra
nordøst mot sørvest og snor seg ned innunder de Indre Finnvellene. Spylerennene er dannet av
smeltevannselver i terrenget langs iskanten og viser hvor bretungen lå på et bestemt tidspunkt
under avsmeltningen.
Verdivurdering
Spylerenner er en relativt sjelden terrengform i Vest-Agder. Dette skyldes sannsynligvis at det
er store områder med bart fjell i fylket. Spylerennen er vurdert som regionalt viktige på
grunnlag av hovedkriteriene ”urørthet” og ”sjeldenhet” samt støttekriteriet ”sårbarhet”.

Områdenr
P6

Kilde
Kristiansen

Lokalitet
Annlaugdalen

VVVverdi
*

Fagområde
Geofag kvartærgeo.

Ytterligere
beskrivelse
Flere randmorener

Kvalitet og
dok.
Middels/ godt
nok dok.

VVVløpenr.
10645-20

& Sollid 1989

Avgrensing
Digitalisert på l:5000
grunnlag ut fra 1:250 000 kart som angitt over.
Beskrivelse
Område med små randmorener og rygger av morenemateriale. Flere korte ryggene ligger ved
siden av hverandre på tvers av dalen ved munningen av dalen. Innover i dalen ligger det to
lengre rygger i dalbunnen parallelt med dalretningen. Området ble ikke befart gjennom
prosjektet.
Verdivurdering
Små morenerygger og systemer av morener har størst utbredelse i områdene ved Ratrinnet.
Taumevassdraget ligger langt fra Ratrinnet og dessuten i et område med lite bunnmorene og
avsetninger generelt. Alle kartlagte avsetningsformer av noen størrelse er derfor av interesse å
registrere i dette området. Avsetningen i Annlaugdalen er vurdert som lokalt viktig på grunnlag
av hovedkriteriet ”urørthet” og til dels støttekriteriet ”sårbarhet”.
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Områdenr
P7

Kilde
Kristiansen

Lokalitet

VVVverdi
*

Holmevasheii

Fagområde
Geofag geologiske

Ytterligere
beskrivelse
Fluting

Kvalitet og
dok.
Middels/
dokumentert

VVVløpenr.
10645- 50

& Sollid 1989

Avgrensing
Digitalisert på 115000 grunnlag ut fra 1:250 000 kart som angitt over.
Beskrivelse
Større område med fluting, dvs. mønster av sammensatte lave parallelle rygger og furer dannet
av isbrebevegelsen ved bunnen av breen (stripet bunnmorene (Gjessing 1978)). Brebevegelsen
gikk her fra nord mot sør, med en liten dreining mot vest. Tjömholm har også påvist
skuringsstriper på Elsvassheii sør for Holmevassheii (894 m.0.h.), i utkanten av nedslagsfeltet
og noe lavere enn Holmevassheii (948 m.o.h.).
Verdivurdering
Fluting er vanlig på høyereliggende partier nord for Ratrinnet. På Kristiansen og Sollids (1989)
er de imidlertid ikke så hyppig forekommende i øvre Sirdal. Området med fluting på
Holmevassheii er vurdert som lokalt viktig på grunnlag av hovedkriteriet ”urørthet”.

Ornrådenr
P8

Lokalitet
Taumevatn

SØ

Kilde
Tjömholm 1968 (skuringsobservasjon

VVVverdi
*

Fagområde
Geofag geologiske

Ytterligere
beskrivelse
Skuringsstriper

Kvalitet og
dok.
Dårlig/
dokumentert

VVVløpenr.
10645- 55

17)

Avgrensing
Digitalisert på 125000 grunnlag ut fra 1:250 000 kart
Beskrivelse
Større område med blankskurt fjell med tydelige skuringsstriperi sør-sørvestlig retning.
Tjömholm (1968) hevder han la stor vekt på å finne gode og representative isskuringer.
Verdivurdering
Obj ektet er vurdert som lokalt etter samme argumentasjon som objekt P8, Holmevassheii.
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3.4

Behov for ytterligere

kartlegging

Som tidligere nevnt er det få kvartærgeologiske formasj oner i området på grunn av dets
eksponerte beliggenhet. Behovet for ytterligere kartlegging anses derfor å være begrenset.

Befaring og mer korrekt beskrivelse og kartfesting av objektene kan være ønskelig.
Selv om områder med fluvialt eller glasifluvialt materiale er svært få og arealmessig små i
Taume-vassdraget er disse ikke registerert her. Se kapitlet om kulturminner. Gamle drifteleger
med beitevoller ligger ofte i tilknytning til eskere og/ eller områder med tykkere
løsmasseavsetninger.
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4.0

BIOLOGISK MANGFOLD

Biologisk mangfold i Taumevassdraget er generelt beskrevet i delkapitlene vegetasjon på land,

vannvegetasjon, vannfauna og landfauna i ornrådebeskrivelsen i kapittel 1.

4.1

Kort om fagtemaet

I følge Rio-konvensjonens artikkel 2 er biologisk mangfold definert som ”variasjoner hos
levende organismer av alt opphav, herunder bla. terrestriske, marine eller andre akvatiske
økosystemer og de økologiske komplekser som de er en del av; dette omfatter mangfold
innenfor arter, på artsnivå og på økosystemnivå” (St.meld. nr. 13, 1992-93).

Gjennom ratifisering av RIO-konvensjonen i 1993har Norge forpliktet seg til å kjenne til og
ivareta sitt biologiske mangfold innen landets grenser (St. meld. nr. 13, 1992-93). Det er videre
en politisk målsetting at alle kommuner i Norge skal ha gjennomført kartlegging og verdisetting
av viktige områder for biologisk mangfold på sine arealer innen 2004 (St.meld. nr. 58, 199697).
Direktoratet for naturforvaltning har på oppdrag fra Stortinget, og i samarbeidd med en rekke
forvaltningsinstanser, faginstitutter, grunneier- og interesseorganisasjoner, utarbeidet en
håndbok for kartlegging av naturtyper og verdisetting av biologisk mangfold (DN 1999a),
supplert med brev om kartlegging av forekomster av lokal verdi fra DN datert 3.juni 1999. I

følge håndboka skal naturtype-områder kartlagt i tråd med håndboka sammenstilles med
informasjon om vilt (DN 1996), ferskvann (DN 1999b) og rødlistede arter (DN 1999c).
DN-håndbok 13/99 var ikke utarbeidet da VVV-veilederen ble skrevet (DN & NVE 1997).
Fagornrådene som benyttes i veilederen er derfor endret, tilpasset den nye standarden for
kartlegging av biologisk mangfold. På den måten vil registrerte objekter gjennom VVVprosjektet samsvare med kartlegging av biologisk mangfold i kommunen etter DN-håndbok
13/99 (DN 1999a),
De aktuelle delområdene vil derfor fordeles på fagområder slik det framgår av tabell 5. Et
delområde kan kategoriseres innen flere ulike fagområder. Fordi naturtyper i ferskvann både er
omtalt i DN-håndbok 13/99 og utkast til kartlegging av biologisk mangfold i ferskvann (DN
1999b) og således både hører til fagområde naturtyper og fagområde ferskvann er slike objekter
angitt med naturtype/ ferskvann som fagområde.
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Tabell 5

Fagområde

Fagområder og spesifisering av disse innen fagtemaet Biologisk mangfold
Spesifisering
Eksempel

Naturtype

hovednaturtype
naturtype

Vilt

Pattedyr, fugl eller krypdyr/ amfibier
art

Ferskvann

o

Rødlisteart

o

områdets funksjon for arten
naturtype (hovednaturtype og naturtype)
eller fisk, invertebrater eller vannplanter (art,
områdets funksjon),
karplanter, sporeplanter, sopp, lav, pattedyr,
fugl, krypdyr/ amfibier eller virvelløse dyr

F .eks. Naturtype - Skog ~ rikere
sumpskog
F.eks. Vilt- fugl —sangsvane —
overvintring
F.eks. Naturtype/ ferskvann —naturtype —
restbiotop
eller Ferskvann - fisk - aure - gytebekk
F.eks. Fauna - kongeørn —sjelden

art

rødlistekategori

4.2

Oversikt

over utvalgte

objekter

Det er kartlagt 10 objekter innen fagtemaet biologisk mangfold i Taumevassdraget. En oversikt

over disse er gitt i tabell 6. Områdene er rangert som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktige på
grunnlag av hoved- og støttekriterier. Hvilke hoved- og støttekriterier områdene er vurdert for
framgår av tabellen. I tabell 7 er det gitt en oversikt over prinsipper for den samlede
verdivurdering eller gradering av områdene.
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Tabell 6

Obj.

Verdivurdering av objekter kartlagt som Biologisk mangfold.
Objekter angitt med *** foreslås å tilsvare nas`onal verdi, ** regional verdi og * lokal verdi
Fagområder
Verdi
Hovedkriterier
Lokalitetsnavn
Støttekriterier

Ill‘.

å E? å*
ä
3
e;

0% %
o E.

UB.

Yi

“å-“P
%
o
7?‘

E»,

< 0°

5

2O.

_.

=l=**

J

J

**

J

J

J

**

J

J

J

***

J

J

J

=k**

J

J

Bl

***

B2

Vilt

B6a—b

Taumevassdraget og
heimrådene lenger øst
Store Holmevatn
Nedre Stumpetjødn
Finnvelletjødn
Taumevatn

B7a-c

Endefiske

B8a-b

Nedre
Grønaplasstjødn
Øvre Grønaplasstjødn

B3
B4a-b
B5a-b

B9a-d

B l Oa-b

Storevatn

H06

an

a*

HOS

Vilt

g

“’

Æ.
g

H01
Taumevassdraget

å

S03/4
J

SOS
J

S06
J

J

J

J

Ferskvann
Ferskvann

Ferskvann
Naturtype/
ferskvann
Naturtype/
ferskvann
Naturtype/
ferskvann
Naturtype/
ferskvann
Ferskvann

%1%t‘—-1%!

*

J

J

Tabell 7 Oversikt over prinsipper for gradering av vemeverdi for Biologisk mangfold (DN & NVE 1997)

Graderingsprinsipper
**>l<

Nasjonalt viktig verdi
a) Minimum ett hovedkriterium vurdert å inneha nasjonal verdi eller
b) minimum to hovedkriterier og to støttekriterier verdisatt

**

Regional verdi
Minimum to hovedkriterier verdisatt
Lokal verdi
Minimum ett hovedkriterium verdisatt

*

De kartlagte objektene er også presentert samlet på kartforrn i temakart 2 i kapittel 9.
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I

3

p

4.3

Beskrivelse

Områdenr
B1

av de enkelte

Lokalitet
Taumevassdraget

objektene

VVVverdi
***

Fagområde

Ytterligere
beskrivelse

Vilt

Fugl-

blåstrupe,

lirype - leveomr.

Kvalitet og
dok.

VVVløpenr.

God/

10465 - 12

dokumentert

Kilde
Naturbase, objekt nummer 1046-76 (og 75)
Avgrensing
Polygon hentet fra naturbase.
Beskrivelse
Helårs leveområde for lirype langs vannvegene i Taumevassdraget (naturbaseobjekt 1046-76).
Gode hekkeorriråder finnes særlig i de indre delen av dalføret. I de høyereliggende delene av
nedbørsfelter er det også rike fjellrypebiotoper. Disse er imidlertid ikke nærmere avgrenset i
naturbasen.
Området langs vassdraget, og særlig i lisidene øst for hovedvassdraget er også viktige yngle- og
leveområde for blåstrupe (vår og sommer) (naturbaseobjekt 1046-76, se også B12). Naturbasen
gir ellers ingen utfyllende tekst.
Grimsby (1996) har kartlagt omtrent det samme området som nøkkelbiotop (objekt nr. 10). Han
framhever forekomst av vegetasj onstypen rik høgstaudeeng, som er sjelden i regionen.
Produksjonen av insekter, spesielt målere, er god. God tilgang på næring gir generelt gode
vilkår for småfugler. Grimsby (1996) hevder at hekkebestanden av blåstrupe sannsynligvis er
den tetteste i kommunen, og at området er en nøkkelbiotop for arten også regionalt.
Verdivurdering
Området er tidligere gitt viltverdi

å
3 i tråd med DN-håndbok

11/96 (DN l996b) og blir etter

håndboken for kartlegging av biologisk mangfold (DN 1999b) tillagt regional verdi.
Lokaliteten oppfyller hovedkriteriene ”urørthet” og ”variasjon og mangfold” sett i forhold til de
omkringliggende fjellområdene. Om området kan klassifiseres som ”sjeldent” er diskutabelt.
Siden kraftutbygging ikke er aktuelt innen ornrâdet, ressursgrunnlaget er relativt magert og
området dessuten ligger innen landskapsvernområde vurderes risikoen for skadelige inngrep i
området som små. Objektet oppfyller da etter VVV-veilederen ikke hovedkriteriet ”sårbarhet”.
Området innehar derimot kvaliteter som oppfyller alle støttekriteriene for biologisk mangfold.
Ut fra graderingsprinsippene vurderes objektet dermed samlet som nasjonalt viktig.
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Områdenr
B2

Lokalitet
Taumevassdraget
heimrådene i øst

og

VVVverdi
***

Fagområde
Vilt

Ytterligere
beskrivelse
Pattedyr - rein
- helårsområde

Kvalitet og
dok.
God/
dokumentert

VVVløpenr.
10465 - 14

Kilde
Naturbase, objekt nummer 1046-95
Avgrensing

Polygon hentet fra naturbase.
Beskrivelse
Helårs beiteområde for villrein på østsiden av hovedvassdraget i Taumedalen og innover
heiområdene øst for Taumevassdraget. Ingen utfyllende tekst i Naturbasen. Stammen er den
sørligste villreinstammen i Europa. For mer utfyllende beskrivelse se delkapittel landfauna i
områdebeskrivelsen i kapittel 1.2.
Verdívurdering
Området er tidligere gitt viltverdi 4 i tråd med DN-håndbok 11-96 (DN 1996b) og hovedverdi 5
for hele området. Etter håndboken for kartlegging av biologisk mangfold (DN 1999b) skal
området dermed tillegges nasjonal verdi.
Villreinområdet oppfyller hovedkriteriene ”urørthet”, ”sjeldenhet” og ”sårbarhet”, selv om det
ikke er direkte knyttet til vassdraget. Alle støttekriterier er i tillegg oppfylt og hovedkriteriene
kan tillegges nasjonal verdi. I tråd med graderingsprinsippene verdisettes området som
nasjonalt viktig.

Ornrådenr
B3

Lokalitet
Store Holmevatn

VVVverdi
*

Fagområde
Ferskvann

Ytterligere
beskrivelse
Fisk - leveomr.

Kvalitet og
dok.
God/
dokumentert

VVVløpenr.
10465 -

7

Kilde
Haraldstad 2000
Avgrensing
Vannpolygonet er hentet fra kalkingsplanen (n50 vannkontur).
Beskrivelse
Store Holmevatn ligger 706 m.o.h. nedstrøms Taumevatn. Vatnet har et areal på 0,71 krn2.
Teoretisk oppholdstid er 0,05 år og midlere avløp er 4,36 m3/s (Enge 1996b). Vatnet er gitt
NVE-løpenummer 25500 og Vassdragsobjekt nr. 026.L3 (Vassdragsregisteret).
Den stedegne aurebestanden i Store Holmevatn er utdødd på gnlnn av surt vann. Det foreligger
mange målinger av vannkvaliteten i Holmevatn fra tidsperioden 1985-1997 (Espen Enge, pers,
med. i: Haraldstad 2000). pH varierte mye, men utviklingstrenden viste en økning i
årsgjennomsnittet fra 4,9 i 1985 til 5,1 i 1997. Det forekommer også her fall i pH-verdiene,

særlig i forbindelse med snøsmelting i mai.
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I 1993 ble det satt ut 700 aure fanget i Såvatn i Ljosådalen. Aurefangster i 1994-95 tydet på at
noe av den utsatte auren har overlevd (Geir Hovland, pers. med. i: Haraldstad 2000). Det er
imidlertid lite sannsynlig at det kan foregå naturlig reproduksjon av aure ennå. Kalking av
Grønaplasstjødnene og Storevatn vil trolig føre til forbedret vannkvaliteten.
Bekkerøye er satt ut i småvatn som har avløp til Holmevatn. Bekkerøye har også vandret opp i
Holmevatn fra Sira.
Verdivurderíng
Siden den stedegne fisken i Storevatn er dødd ut og dagens fiskebestand består av utsatt aure og
bekkerøye kan verken hovedkriteriet ”urørthet” eller ”sjeldenhet” sies å være oppfylt. Den
eksisterende fisken er likevel ”sårbar”. Med ett oppfylt hovedkriterium blir objektet verdsatt
som lokalt viktig. Støttekriteriet biologisk funksjon kunne vært vurdert oppfylt. Det ville i så
fall ikke fått betydning for den totale verdivurderingen.

Områdenr

B 4 a-b

Lokalitet

Nedre Stumpetjødn

VVVVerdi

*

Fagområde

Ytterligere
beskrivelse

Kvalitet og
dok.

Ferskvann

Fisk -aure. leve-, God/ dok.
gyteomåde.
manglende

VVVløpenr.

10465 - 42
og 43

Kilde
L”Abèe-Lund

1985

Avgrensing
Digitalisert fra ØK-kart. Vannpolygonet følger omtrent vannkontur på kartet (a) Omtalte
innløpsbekk er også inkludert (b). Denne er digitalisert med 1-2 meters buffer.
Beskrivelse
Nedre Stumpetjødn ligger 780 m.o.h. Vatnet er ikke oppgitt med eget Vassdragsobjekt- eller
NVE-løpenummer i Vassdragsregistreret* (wwwnveno).
Nedre Stumpetjødn ligger innen området med biotittrik gneis og renner ut i Krokete Taumevatn
fra sør. Bekken mellom Øvre og Nedre Stumpetjødn har lange strekninger med gytesubstrat.
Det ble fanget fisk på bekken med elektrisk fiskeapparati 1984 (L’Abée-Lund 1985). Fisken
hadde gytt. Det foreligger ingen kjent skriftlig dokumentasjon på at fisken er stedegen. l en
informasjonsbrosjyre om Taumevassdraget (Statskog 1998) er Stompetjødnene imidlertid
merket med sybol for utsatt aure.
Verdivurderin g
Siden det trolig ikke er stedegen fisk i Nedre Stumpetjødn vurderes objektet på lik linje med
objekt B3 og gis lokal verdi.

i Flere av vannobjektene innen vassdragsområde

026.LA er ikke navngitt. Nedre Stumpetjødn og Finnvelletjødn

disse.
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kan tilhøre

Områdenr
B 5 a-b

Kilde
L’Abée-Lund

Lokalitet
Finnvelletjødn

VVVVerdi
*

Fagområde

Ytterligere
beskrivelse

Kvalitet og
dok.

VVVløpenr.

Ferskvann

Fisk - leve-/
ggeornréide

God/ dok.
manglende

10465 - 44
og 45

1985

Avgrensing
Digitalisert fra ØK-kart. Vannpolygonet følger omtrent vannkontur på kartet (a) Omtalte
innløpsbekk er også inkludert (b). Denne er digitalisert med 1-2 meters buffer.
Beskrivelse
Finnvelletjødn ligger på 782 m.o.h. innen omrâdet med biotittrik gneis. Vatnet er ikke oppgitt
med eget Vassdragsobj ekt- eller NVE-løpenummer i Vassdragsregistreret* (www.nve.no).
Tjønna ligger helt sør i Nedslagsfeltet til Taumevassdraget og renner ut i østre ende av Store
Holmevatn via Annlaugbekken. Innløpsbekken som kommer fra nordøst, har langs strekninger
med gytesubstrat.
Det ble ikke fanget eller registrert fisk da bekken ble avfisket med elektrisk fiskeapparat i 1984
(L’Abée-Lund 1985). Det ble imidlertid rapportert om gode fangster av aure i vatnet to år
tidligere. I en informasjonsbrosjyre om Taumevassdraget (Statskog & STF 1998) er

Finnvelletjødn derimot inntegnet som fisketom.
Verdivurdering
Det er ikke dokumentert at fisk reproduserer her. Sannsynligheten for at eventuell fisk er satt ut
er stor. Objektet vurderes derfor som objekt B3 og gis lokal verdi.

Områdenr
B6 a-b

Kilde
Haraldstad

Lokalitet
Taumevatn

VVVverdi
**

Fagområde
Naturtype/

Ytterligere
beskrivelse
NT -restbiotop/

Kvalitet og
dok.
God-middels/

ferskvann

Fisk - gytebekk dokumentert

VVVløpenr.
10465 - 6

og 41

2000

Avgrensing

Vannpolygonet er hentet fra kalkingsplanen (a). Innløpselva fra Endefiske er også inkludert (b).
Denne er digitalisert med l-2 meters buffer fra ØK-kart.
Beskrivelse
Taumevatn ligger 783 m.o.h. nedstrøms Grønaplasstjønnene og Endefiske samt Storevatn.
Vatnet er 0,85 kmz stort med et nedslagsfelt på 53,7 kml (Enge 1995). Det rommer 7,6 mill m3
vann og har en teoretisk oppholdstid på 0,07
år. Største målte dyp er på 28 m og middeldyp 9,0
m. Taumevatnet har ganske ”uryddig” bunnforhold med mange holmer og skjær. Øvrige
innsjødata kan finnes hos Enge (1995). Vatnet er gitt NVE-løpenummer 14863 og
Vassdragsobjekt nr. 026.LAl (Vassdragsregisteret).
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På slutten av 1960-tallet og rundt 1970 ble det fanget “brukbar” aure i Taumevatn (Cato Berge,
pers. med. I: Haraldstad 2000). I 1970 ble det satt ut 100 fisk. Både settefisk og den stedegne
aurebestanden døde imidlertid ut en gang på 1970-tallet, sannsynligvis som følge av surt vann

(Haraldstad 2000).
Analyse av Vannprøver fra 1994 og 1995 viste pH-verdier mellom pH 4,80 og pH 5,40 med en
middelverdi på pH 5,14 (Enge 1994b, l996b). De laveste verdiene ble målt i mai. Selv om

vatnet ikke er spesielt surt eller har høye Al-verdier, er det til tider ekstremt ionefattig, noe som
gjør fisken særlig følsom for surt vann (Enge 1996a).
For dårlig vannkvalitet for overlevelse av aure i Taumevatn skyldtes trolig hovedsakelig surt
vatn fra Storevatn. Taumevatn ligger innen det samme området med biotittrik gneis som har
hatt betydning for at fisk har overlevd i Grønaplasstjønnene. Det er ikke utført kalking av vatnet
eller sidebekker til Taumevatnet. Kalking av sidebekker i Grønaplasstjønnene i 1990 og 1995
har imidlertid hatt en positiv effekt på vamikvaliteten i Taumevatn.
På 1990-tallet ble det registrert aure i nordre del av vatnet (Enge 1996). Dette var trolig

nedvandret fisk fra Grønaplasstjønnene og Endefiske. Kondisjon og størrelse (>l6 cm) på fisk
tatt ved prøvefiske underbygger antagelsen. Det ble imidlertid tatt fisk lenger sør ved prøvefiske
i 1997 enn i 1995 (Haraldstad 2000). I dag er det fin aure i Taumevatnet (wwwstatskogno).
Hvorvidt fisken gyter med vellykket resultat i noen av innløpsbekkene/ elvene til Taumevatn i
dag er usikkert. Gyteforholdene i innløpselva fra Endefiske er ellers svært gode. Med kalking
av Storevatn vil vannkvaliteten i Taumevatn bedres ytterligere (Haraldstad 2000).
Verdívurderín g
Selv om den stedegne fisken er dødd ut i Taumevatn reetableres vatnet nå av fisk fra
Grønaplass-tjødnene. Det er sannsynlig at bestandene i vatnene var relativt like genetisk også
før fisken i Taumevatnet døde ut. Lokaliteten anses derfor å oppfylle både hovedkriteriet
”urørthet” og ”sjeldenhet”. Objektet er også ”sårbart” og oppfyller dessuten støttekriteriet
”biologisk funksj on”. Obj ektet vurderes derfor samlet som regional viktig.
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Områdenr

Lokalitet

B7 a-c

Endefiske

Kilde
Haraldstad

VVVverdi
**

Fagområde
Naturtype/

Ytterligere
beskrivelse
NT ~restbiotopl

Kvalitet og
dok.
God-middels/

ferskvann

Fisk —gytebekk dokumentert

VVVløpenr.
10465-3, 39

og 40

2000

Avgrensing
Både vannpolygonet (a) og omtalte innløps- (b) og utløpsbekk(c) er digitalisert fra ØK-kart. Det
er lagt på 1-2 meter buffer langs bekkene.

Varmpolygonet

følger omtrent vannkontur

på kartet.

Beskrivelse
Endefiske er 30 da stort og er gitt NVE-løpenummer 14828 og Vassdragsobjekt nr. 026.LA2A0
(Vassdragsregisteret). Vatnet ligger på 795 m.o.h. innen området med biotittrik gneis i
nedslagsfeltet til Taumevassdraget.

Verken innsjøen eller innløps- eller utløpsbekkene har blitt kalket. Det har imidlertid foregått
bekkekalking

i Grønaplasstjødnene

oppstrøms

Endefiske.

Ph ble målt til 5,65 i august 1995

(Enge l994b). Vannkvaliteten i Endefiske anses nå som tilfredsstillende for aure.
Observasjoner

sommeren

1997 tyder på at bestanden

av aure nå er tett.

Ved kontrollfiske med elektrisk fiskeapparat ble det registrert fisk både på innløps- og
utløpselva i 1984 (L’Abée-Lund 1985). All fisk var da umodne og med rask og ikke stagnert
vekst. Vannkvaliteten på gytebekkene er i dag god og reproduksjonsforholdene for auren er
meget gode (Haraldstad 2000).
Hovedinnløpet til Endefiske har gytesubstrat kun i den nedre delen. Utløpet har derimot lange
gytestrekninger (L’Abée-Lund 1985). Elva fra Endefiske renner ut i Taumevatnet (784 m.o.h.).
Det er sannsynlig

at aure fra Grønaplasstjønnene

vandrer nedstrøms

til Endefiske

og også

lenger nedover i vassdraget. En kan derfor anta at bestanden i Endefiske i dag har store
likhetstrekk med bestandene i Grønaplasstjønnene. Det er usikkert om utsatt av aure omkring
1970 overlevde (Cato Berge, pers. med. I: Haraldstad 2000). Settefisken var fanget i
Råmarstjønn ved Suleskar.
Verdivurdering
I følge utkast til kartlegging av biologisk mangfold i ferskvann, skal alle restbiotoper i forsurede
områder verdisettes

(DN l999b).

Gj enværende

fiskebestander

i sterkt forsurede områder der

avstanden til andre tilsvarende lokaliteter er stor vurderes som svært viktige.
Selv om det er usikkert om fisken overlevde i Endefiske eller om vatnet er befolket med fisk fra
Grønaplasstjødnene er objektet vurdert å oppfylle hovedkriteriene ”urørthet” og ”sjeldenhet”
samt støttekriteriet ”biologisk funksj on”. Siden trusselen mot ytterligere forsuring i dag er
begrenset anses imidlertid hovedkriteriet ”sårbarhet” ikke som oppfylt, selv om lokaliteten
selvsagt er sårbar overfor andre faktorer som f. eks. utsetting av ørekyt. Tjønna vurderes ikke å
ha nasjonal verdi med tanke på hovedkriteriene ”urørthet” eller ”sårbarhet”. I følge
graderingsprinsippene er objektet dermed regional verdi siden det oppfyller to hovedkriterier.
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Ornrådenr
B8 a-b

Kilde
Haraldstad

Lokalitet
Nedre Grønaplasstjødn

VVVverdi
***

Fagområde
Naturtype/
ferskvann

Ytterligere
beskrivelse
NT-restbiotop/
Fisk-gytebekk

Kvalitet og
dok.
God-middels/
Dokumenteit

VVVløpenr.
10465 ~2
og 38

2000

Avgrensing
Vannpolygonet er hentet fra kalkingsplanen (a). Omtalte innløpsbekk er også inkludert (b).
Denne er digitalisert inn med 1-2 meters buffer fra ØK-kart.
Beskrivelse
Nedre Grønaplasstjødn ligger 819 m.o.h. innen beltet med biotittrik gneis. Vatnet er på 0,17
kmz (Vassdragsregisteret) og med et nedslagsfelt på 12 kmz (Limnobase) Vatnet er gitt NVEløpenummer 14781 og Vassdragsobjekt nr. 026.LA2A0 (Vassdragsregisteret).
Aurebestanden i vatnet er stedegen (Enge 1996a). Det er ikke kj ent at det er satt ut fisk i de
senere år (Haraldstad 2000).
Det er imidlertid mulig at fisk satt ut i Endefiske på 1970-tallet kan
ha vandret opp til Nedre Grønaplasstjødn,

selv om det usikkert i hvilken grad den utsatte fisken

overlevde. Fisken kan vandre fritt fra Øvre til Nedre Grønaplasstjødn, men ikke motsatt pga.
fossen mellom de to tjønnene, i alle fall ved normale vannføringsforhold. Aurebestanden i disse
tjønnene anses derfor å være svært like. Bedrede rekrutteringsforhold har økt
bestandsstørrelsen, som i dag muligens er nærmere overbefolket (Haraldstad 2000).
Vatnet har som Øvre Grønaplasstjødn også innløpsbekker med gode gyteområder for aure.
Innløpsbekken(e) til vatnet ble kalket med skjellsand i 1990 og 1995, slik som i Øvre
Grønaplasstjødn (Prosjekt 104605, Limnobase). pH ble målt til 5,90 i februar 1995 (Enge
l994b). Vannkvaliteten i Nedre Grønaplasstjødn vurderes nå som tilfredsstillende for aure. I
gytebekkene er vannkvaliteten god og reproduksjonsforholdene for auren er meget gode (
Haraldstad 2000).
Verdivurdering
Obj ektet er verdivurdert på samme måte som Endefiske, se objekt B7. Hovedkriteriene anses
imidlertid å ha nasjonal verdi i Grønaplasstjødnene siden aurebestanden er stedegen og
dessuten har fungert som en ”source” for vassdraget nedenfor. På dette grunnlaget vurderes
Nedre Grønaplasstjødn som nasjonalt viktig.
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Områdenr
B9 a-d

Lokalitet
Øvre Grønaplasstjødn

VVVverdi
***

Fagområde
Naturtype/
ferskvann

Ytterligere
beskrivelse
NT-restbiotop/
Fisk-gytebekk

Kvalitet og
dok.
God-middels/
Dokumentert

VVVløpenr.
l0465-l,35,
36 og 37

Kilde

Haraldstad

2000

Avgrensing
Vannpolygonet er hentet fra kalkingsplanen (a). Omtalte innløpsbekker er også inkludert (b-d).
Disse er digitalisert med l-2 meters buffer.
Beskrivelse
Øvre Grønaplasstjødn ligger 820 m.o.h. og innen beltet med biotittrik gneis. Vannet er på 0,18
kmz (Vassdragsregisteret) og har et nedslagsfelt på 8,5 kmz (Limnobase). Vatnet er gitt NVEløpenummer 14748 og Vassdragsobjekt nr. 026.LA2A (Vassdragsregisteret). Aurebestanden i
tjønna kan karakteriseres som stedegen. Det er ikke kjent at det er satt ut aure her i de senere år
(Haraldstad 2000).
Det er foretatt prøvefiske i vatnet i 1990 og 1995. Det foreligger også registreringer av fisk tatt
med elektrisk fiskeapparat i bekkene i 1984 (L’Abée-Lund 1985). Fisken er stedegen (Enge

1996a)
De tre innløpsbekkene i nordenden av vatnet har alle gode gyteoniråder for aure. Det er her
rekruttering til aurebestanden skjer (L’Abée-Lund 1985). Innløpsbekkene ble kalket med
skjellsand i 1990 og 1995 (Prosjekt 104605, Limnobase). pH ble målt til 4,90 i mai 1995 (Enge
1994b). Vannkvaliteten i Øvre Grønaplasstjødn er nå tilfredsstillende for aure. I gytebekkene er
Vannkvaliteten god og reproduksjonsforholdene for aure er meget gode (Haraldstad 2000).
Rekrutteringen synes å ha vært svært god de senere år. Det er nå mye ungfisk i bestanden.
Bedrede gyteforhold kan ha ført til at bestanden er blitt noe overbefolket (Haraldstad 2000).
Det er et oppkomme i selve tjønna som fører til lokale strømninger i vatnet. Det dannes årlig ei
råk i isen over området rundt oppkommet. Hvorvidt det også finnes gyteplasser eller om auren
gyter i dette området er ikke kjent.
I utløpet er det en liten foss som ved normal Vannføring stenger for oppvandring av aure fra
Nedre Grønaplasstjødn

(819 m.o.h.). Ved høy vannstand

og flom kan muligens aure vandre

oppstrøms fra Nedre til Øvre Grønaplasstj ødn (Geir Hovland, pers. med. i: Haraldstad 2000).
Verdivurdering
Øvre Grønaplasstjødn

er klassifisert

som nasjonalt viktig etter samme argumentasjon

Nedre Grønaplasstjødn. Se lokalitet B8.
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som

Ornrådenr Lokalitet

VVV-

Fagområde

verdi

B10 a-b

Kilde
Haraldstad

Storevatn

*

Ferskvann

Ytterligere

Kvalitet og

VVV-

beskrivelse

dok.

løpenr.

Fisk ~1eveomr. God/

10465 - 4

aure, bekkerøye

ogi

Dokumentert

2000

Avgrensing
Vannpolygonet er hentet fra kalkingsplanen. Vannet var her delt i to ulike polygoner.
Beskrivelse
Storevatn (958 m.o.h.) ligger øst for Taumevassknuten og Grønaplasstjødnene, over 100meter
høyere enn disse tjønnene. Vatnet er 1,23 kmz stort og med et nedslagsfelt på 15,0 kmz (Enge
l994a). Det rommer 17,1 mill m3 vann og har en teoretisk oppholdstid på 0,56 år. Største målte
dyp er på 40 m og målt middeldyp 13,8m. Vatnet ble opploddet i 1994. Det er grunt i sørvest,
med et relativt lite men dypt basseng midt på. Nordre del består av et større basseng med største
målte dyp på 31 m. Øvrige innsj ødata kan finnes hos Enge (l994a). Vatnet er gitt NVEløpenummer 1417 og Vassdragsobjekt nr. 026.LB (Vassdragsregisteret).
Vatnet ligger i utkanten av området med biotittrik gneis og den største innløpsbekken til
Storevatn drenerer et høyereliggende området i nordøst med reint grunnfj ell (gneis og granitt).
Vannkvaliteten ut fra de naturgitte forholdene er derfor surere enn i Grønaplasstjødnene og
Endefiske (Haraldstad 2000).
Storevatn har vært med i 100-Sjøers undersøkelsen, et overvåkingsprogram i regi av
SFT/N IVA, som har pågått årlig siden 1986. Det foreligger også Vannkvalitetsmålinger fra
1975 (referert i Haraldstad 2000). Vannkvaliteten viser en gradvis forbedring fra pH 4,8 i 1975
til pH 5,0 i 1994-96 (Enge 1994b, 1996b, Skjelkvåle et al. 1997). Innholdet av giftig aluminium
har også avtatt noe, ellers er det små endringer i vannkvaliteten ellers i perioden fra 1986 til
1996 (Skjelkvåle et al. 1997).

Vatnet har vært fisketomt siden før krigen (Enge l996a). Det ble satt ut 200 settefisk av aure i
1968, men fisken døde ut. Etter påtrykk fra FMVA ble Storevatn tatt ut av
overvåkingsprogrammet og “frigitt” til kalking. Innsjøkalking ble gjennomført sommeren 1997
(Enge 1996b, Prosjekt 104605, Limnobase) og i 1998 ble det flyttet aure fra
Grønaplasstjødnene.
Verdivurdering
Siden Storevatn er kalket og fisk er satt ut her oppfyller lokaliteten verken hovedkriteriet
”urørthet” eller ”sjeldenhet”. Lokaliteten klassifiseres som lokalt viktig etter samme
argumentasjon som Store Holmevatn. Se lokalitet B3. Siden den utsatte fisken er stedegen til
Grønaplasstjødnene gir imidlertid vatnet en noe høyere verdi enn B3.
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4.4

Behov for ytterligere

kartlegging

Det er generelt ønskelig å få en mer kartlegging av fuglefaunaen i området.
Det er også ønskelig å få bedre dokumentasjon/ avklaring på status for vatn der det er tvil om
fiskebestanden er stedegen. Det er også ønskelig med en oversikt over hvilke andre vatn og
tjønner bekkerøye eventuelt finnes i, i tillegg til Store Holmevatn.
Videre er bunndyr og forekomst av andre invertebrater i vassdraget i liten grad undersøkt. Det
samme gjelder vegetasjon. Forhåpentligvis vil sistnevnte bli bedre kartlagt gjennom kartlegging
av biologisk mangfold som er igangsatt i Sirdal kommune.
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5.0

LANDSKAPSBILDE

Landskapsbildet i Taumevassdraget er beskrevet i delkapitlene geologi og inngrepsstatus i
ornrådebeskrivelsen i kapittel 1.

5.1

Kort om fagtemaet

Landskapet kan i planfaglig sammenheng defineres som ”de samlede fysiske omgivelser som
omgir oss utendørs under åpen himmel” (Nordisk ministerråd 1987). I internasjonal
sammenheng er landskap med et naturlig og urørt preg, en av de største opplevelsesverdiene
som et område kan by på (Selvig 1992).
I følge Gabrielsen (1971) vil ”menneskeverk, uansett utforming og karakter, der det opptrer
være en del av landskapet” Med det inkluderes kulturlandskapet som en del av
landskapsbegrepet.
Vassdrag og sjøer kan i seg selv virke helhetsskapende, uten å oppta store arealer (Nordisk
ministerråd 1987) siden det er helheten i Iandskapet; vannstreng, kantvegetasjon, dalganger og
omkransende åsrygger, som er avgjørende (Selvig 1992).
Landskapsbegrepet må videre gis en brei forståelse der naturgrunnlag, biologisk innhold,
historisk innhold, symbolbetydning, identitet og estetiske kvaliteter legges til grunn (DN &
NVE 1997). Det er med andre ord helhetsinntrykket av landskapet som er viktig, sanset så vel
med hørsel og lukt som med syn. Landskapet kan omfatte både små- og storskala forrnasjoner.
Her deles landskapsbilde inn i fagområdene natur- og kulturlandskap samt landskap der
geologiske formasjoner er viktigste forrngiver. Se tabell 8.

Tabell 8 Fagområder og spesifisering av disse innen fagtemaet Landskapsbilde
Fagområde
Eksempel
Naturlandskap
Kulturlandskap
Geofag

Villmarksområde uten tekniske inngrep
Storslått foss
Vakkert landbruksområde med tradisjonell bebyggelse
Område med spesielle avsmeltnirgsformer

NIJOS har utarbeidet en metodikk for kartlegging av landskap (Puschman 1998). Dersom ny
kartlegging skal gjennomføres på dette fagfeltet bør denne metodikken for beskrivelse og
klassifisering av landskap benyttes.
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5.2

Oversikt

over utvalgte

objekter

Det er kartlagt 2 obj ekter innen fagtemaet landskapsbilde i Taumevassdraget. En oversikt over

områdene er gitt i tabell 9. Områdene er rangert som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktige på
grunnlag av hoved- og støttekriterier. Hvilke hoved- og støttekriterier områdene er vurdert for
framgår av tabellen. I tabell 10 er det gitt en oversikt over prinsipper for den samlede
verdivurdering eller gradering av områdene.
I tillegg kan hele Taumevassdraget klassifiseres som et verdifullt landskapsbilde på grunn av
sin storslåtthet og urørthet. Området har et vakkert naturlandskap (NOU 1976) og deler av
nedslagsfeltet er klassifisert som villmarksornråde (> 5 km fra tekniske inngrep,
www.dirnat.n0/inon). Landskapet i Taumevassdraget er typisk for regionen og rommer mye av
terrengformenes variasjon i Setesdalsheiene (Egerhei 1987).
Ved å benytte graderingsprinsippene vil vassdraget klassifiseres som nasj onalt viktig fordi det
oppfyller hovedkriteriene ”variasjon”, ”helhet”, ”inntrykkstyrke”, samt til dels støttekriteriene
”urørthet”,

”særpreg”

og ”typiskhet”.

Geofaglig

kan område også vurderes som et ”historisk

dokument".

Tabell 9

Verdivurdering av objekter kartlagt som Landskapsområder.
Objekter angitt med *** foreslås å tilsvare nasjonal verdi, ** regional verdi og * lokal verdi
Lokalitetsnavn
Fagområde
Verdi
Hovedkriterier
Støttekriterier

Obj.
nr.

«í å? å
as

s

g

9*

«B

å

a

f*

ä

å å å* :5‘

g;

å' ffåå

5-

s

2

H

91

ä

g

§

LO

Taumevassdraget

Naturlandskap

***

Ll

Grøne plasset

Naturlandskap

**

J

L2

Storfossen

Naturlandskap

**

H06

H08
J

H09
J

S07
J

J

J

J

J

J

J

S08
J

E”
S09
J

særpreg

Tabell 10

Oversikt over prinsipper for gradering av verneverdi for Landskapsområder

(DN & NVE 1997)

Graderingsprinsipper
***

Nasjonalt

viktig verdi

a) Minimum ett hovedkriterium vurdert å inneha nasjonal verdi eller
b) Minimum to hovedkriterier og to støttekriterier verdisatt
**

*

Regional verdi
Minimum to hovedkriterier verdisatt
Lokal verdi
Minimum ett hovedkriterium verdisatt
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å'
B

"

H03
J

å

a å as

e*

S10
geofaglig

De kartlagte objektene er også presentert samlet på kartforrn i temakart 3 i kapittel 9. På kartet
er kun objekt L2 og L3 inntegnet, siden Ll dekker hele nedslagsfeltet.

5.3

Beskrivelse

Områdenr
L 1

av de enkelte

Lokalitet
Grøne plasset

objektene

VVVverdi
**

Fagområde
Naturlandskap

Ytterligere
beskrivelse
Helhetlig, med
villmarkspreg

Kvalitet og
dok.
God/ godt
nok dok.

VVVløpenr.
10465 - 51

Kilde
Egerhei 1987
Avgrensning
Digitalisert på grunnlag av beskrivelsen
Beskrivelse
Landskapet langs vassdraget fra Grøne plasset til Taumevatn har spesielle kvaliteter i
Taumevassdraget. Det preges av frodig vegetasjon langs et krokete stilleflytende vassdrag, i
kontrast til Taumevassknuten i øst og Fleskeknuten i vest. Disse to toppene som er ea 300
meter høyere en Grøne plasset danner en naturlig innfallsport til Rjuven i Nordøst.
I følge Kåre Suleskard, som er oppsynsmann i Njardarheim veidemark, er Grøne plasset et av
de fineste stedene i dette fjellornrådet.
Verdivurdering
Området har høy estetisk verdi hovedsakelig på grunn av urørthet og frodighet i tillegg til
inntrykket vannelementene gir. Området anses derfor å oppfyller hovedkriteriet ”helhet”,
”variasjon” og ”inntrykkstyrke”, samt støttekriteriene ”urørthet”_ Isolert blir området dermed
gradert som et regionalt. Som en del av Taumevassdraget vil ornrådet likevel være av nasjonal
verdi.
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Områdenr
L2

Lokalitet
Storfossen

VVVverdi
**

Fagområde
Naturlandskap
geofag

Ytterligere
beskrivelse
Helhetlig,
villmarkspreg

Kvalitet og
dok.
God/ godt
nok dok.

VVVløpenr.
10465 - 54

Kilde
NN (Kilde ikke gjenfunnet)
Avgrensning

Digitalisert på grunnlag av beskrivelsen
Beskrivelse
Storfossen er nevnt spesielt i et tidligere arbeid som et viktig element i Taurnevassdraget særlig
pga. inntrykkstyrken. Kilden er ikke gjenfunnet. Storfossen utgjør det høyeste fallet per
løpemeter i vassdraget og bruser hvitt også på relativt lav Vannføring.
Verdivurderin g
Storfossen oppfyller hovedkriteriene ”helhet”, ”inntrykkstyrke”, samt støttekriteriet ”urørthet”.
Samlet blir området dermed gradert som et regionalt viktig område, men er som L2 del av et

nasjonalt viktig område.

5.4

Behov for ytterligere

kartlegging

Dokumentasjonen for de kartlagte objektene er noe mangelfull. En fagperson burde vurdere om
også andre områder burde vært skilt særlig ut.
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6.0

FRILUFTSLIV

Taumevassdraget som friluftsområde er generelt beskrevet i delkapitlene kulturminner og
historisk bruk, landskapsbilde og dagens bruk i områdebeskrivelsen i kapittel 1.

6.1

Kort om fagtemaet

I følge Stortingsmelding nr. 40 (1986-87) er friluftsliv definert som ”opphold og fysisk aktivitet
i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser". Friluftsliv er videre et av
Miljøverndepartementets ll resultatorriråder (www.miljo.no). Resultatområdet omfatter
ivaretakelse av befolkningens mulighet for friluftsliv gjennom l) sikring av arealer og
rettigheter til ferdsel og opphold, 2) tilrettelegging for bruk av disse arealene og 3) stimulering
til miljøvennlig friluftsliv.
Friluftslivsbegrepet omfatter her alle fonner for fritidsaktiviteter i naturområder hvor fysisk
eller ”passiv” aktivitet og opplevelse av natur er sentral for utøverne. Størst vekt tillegges
vannbaserte aktiviteter så som bading, lek og opphold ved vatn, fisking, roing, padling og annen
båtbruk samt bruk av turløyper og turområder i nærheten av vatn og vassdrag.
En kan skille mellom tre hovedtyper av vassdragsområder med høy verdi for friluftsliv
(Teigland 1992);
l) vassdragsornråder i villmark der urørt natur er viktigste kriterium, 2) vassdragsområder i
forskjellige landskapstyper der opplevelsesverdien av skjønnhet og villskap/ dramatikk er
viktigere kriterier og 3) vassdragsornråder der egnethet for rekreasjon og bestemte aktiviteter er
viktigste kriterium, eksempelvis jakt og fiske.
Særegne kvaliteter innenfor begrensede arealer behøver ikke gi utslag i en samlet
verdivurdering av hele undersøkelsesområdet. Det er derfor fomuftig å dele opp området i
mindre delornråder for å belyse dette forholdet (Melby og Toftdahl 1988).
De aktuelle delornrådene vil derfor fordeles på fagområder slik det framgår av tabell l 1. Et
delområde kan kategoriseres innen flere ulike fagområder.
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Tabell 11
Fagområde

Fagområder og underkategori/ beskrivelse innen fagtemaet Friluftsliv
Underkategori/ beskrivelse

Friluftsliv knyttet til

0

orrirådefor roing og padling

Vain
Friluftsområder

0
o
0
0
0
0
0

badeplass
nagrturomrfide
dagturområder
vandreturområde
Hytte (DNT)
hytte
merket sti/ løype

0

umerket sti/løype

0
0

pilgrimsled
turmål/ utsiktspunkt

0
0

Ovematting
jaktfelt
vatn og vassdrag med fiskekortsalg
salgssted jaktkort/ fiskekort

Hytter, stinett

Naturturisme
Jakt og fiske

6.2

Oversikt

over utvalgte

objekter

Det er kartlagt ll objekter innen fagtemaet friluftsliv i Taumevassdraget. En oversikt over disse
er gitt i tabell 12. Områdene er rangert som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktige på grunnlag
av hoved- og støttekriterier. Hvilke hoved- og støttekriterier områdene er vurdert for framgår av
tabellen.
I tabell 13 er det gitt en oversikt over prinsipper for den samlede verdivurdering eller gradering
av områdene.
Hele nedslagsfeltet kan i tillegg klassifiseres som et verdifullt friluftsområde. Området er en del
av et større heiorriråde som er klassifisert som nasjonalt viktig for friluftslivet (FMVA 1985 a,b,
FMVA 1998a) (Naturbaseobj ekt 10465 —24). Det ligger sentralt mellom Rogaland og Setesdal
(NOU 1976: 15) og brukes både lokalt (fra Øvre Sirdal) og regionalt (bla. fra Rogaland og
Agder). Området er godt tilgj engelig for allmennheten gjennom merkede turløyper, utleiehytter
og turisthytter. Vassdraget er en del av heiområdet som utgjør de viktigste jaktoniråde for
allmennheten og mulighetene for fiske er gode.
Ved flere vatn ligger det robåt som kan leies sammen med utleiehyttene. De fleste vatn og
tjønner egner seg også for bading og bruk av kano. Det er ikke avgrenset spesielle områder for
slike vanntilknyttede friluftsaktiviteter i vassdraget siden de inngår som en generell verdi ved
hele vassdraget.
Ved å benytte graderingsprinsippene i VVV-prosjektet vil vassdraget også klassifiseres som
nasjonalt viktig fordi det oppfyller alle hovedkriterier og støttekriterier.
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Tabell 12
Obj.

Verdivurdering av objekter kartlagt som Friluftsliv
Objekter angt med *** foreslås åtilsvare nasjonal verdi, ** regional verdi oL*10ka1 verdi.
Lokalitetsnavn

Fagområde

Verdi

Hovedkriterier

Støttekriterier

nr.

G 8
å “l

å? 9 ä
å “å æ-

å

5
ä

â
”å

ä åa F"
5’ å
" å
a
w
(få.

e

g

ä

S12
J

S13
J

.9;

FO

Taumevassdraget

FYilUflSOIIIrådC,
***

H01
J

H10
J

H11
J

H12
J

S11
J

vandreturomn/
jakt og fiske

F1
F2
F3 a,b

F4

Ådneram-Taumevatn
Håhelleren-Taumevatn
Taumevatn-Storevatn

Hytter, stinett
Hytter, stinett
Hytter, stinett

***
***
***

J
J
J

J
J
J

J
J
J

J
J
J

J
J
J

Taumevatn —Endefiske — Hytter, stinett

***

J

J

J

J

J

Storevatn

F5 a,b Storevatn—Kringlevatn
Holmevatn - jakthytte
Taumevatn turisthytte
Oselega - jakthytte
Taumevatnsletta —

F6
F7
F8
F9

Hytter, stinett

***

J

J

J

J

J

Jakt og fiske
Hytter, stinett
Jakt og fiske
Jakt og fiske

***
***
***
***

J
J
J
J

J
J
J
J

J
J
J
J

J
J
J
J

J
J
J
J

Hytter, stinett
Jakt og fiske

***
***

J
J

J
J

J
J

J
J

J
J

jakthytte
F10
Fl l

Storevatnshytta, nordre
Storevatnshytta, søndre

Tabell 13

J

Oversikt over prinsipper for gradering av vemeverdi for Friluftsliv (DN & NVE 1997)

Graderingsprinsipper
=t=
>i=
=l=

**

*

Nagonalt viktig verdi
a) Minimum ett hovedkriterium vurdert å inneha nasjonal verdi eller
b) minimum to hovedkriterier og ett støttekriterium verdisatt
Regional verdi
a) Minimum to hovedkriterier verdisatt eller
b) Minimum to støttekriterier vurdert å inneha regional verdi
Lokal verdi
a) Minimum ett hovedkriterium verdisatt eller
b) minimum ett støttekriterium verdisatt

De kartlagte objektene er også presentert samlet på kartfonn i temakart 4 i kapittel 9. Her er
også vann med forekomst av fisk inntegnet, jfr. registreringer i kapitlet for biologisk mangfold.
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6.3

Beskrivelse

Ornrådenr
Fl

av de enkelte

Lokalitet
DNT-løype
Ådneram-Taumevatn

objektene

VVVverdi

Fagområde
Hytter, stinett

***

Ytterligere
beskrivelse
Merket sti/
løype

Kvalitet og
dok.
Middels/
dokumentert

VVVløpenr.
10465 —24

Kilde
Lauritzen

2000 (rute 68)

Avgrensing
Digitalisert på grunnlag av inntegnet sti/ turløype på turkart M 1:80 000 (Statens kartverk 1995)
Beskrivelse
Hele løypa er vardet/ merket med røde DNT T-er. Til fots tar turen fra Ådneram til Taumevatn
omkring 4 timer. Fra Ådneram følger løypa anleggsvegen fram til Elsvatn (det er fint å sykle
inn hit, evt. leie bilskyss fra Ådneram). I nordenden av vatnet følger løypa en sti mot nordøst
ned til store Holmevatn og videre østover til Annlaugbekken. Stien følger bekken opp til
vadestedet. Herfra går løypa nord for Gamlefarknuten til stiskillet for løype til Håhelleren og
Øyuvsbu ved Stompetjødnene og videre til Taumevatn turisthytte. Vinterløypa følger omtrent
samme trasé som sommerløypa

og er kvistet fra og med skolens vinterferie.

Verdivurderíng
Den merkede løypa mellom Ådneram og Taumevatn innen nedslagsfeltet til Taumevassdraget

oppfyller alle hovedkriterier for friluftsobjekter. Stien ligger i et relativt uberørt
villmarksområde med stor opplevelsesverdi. Området er godt egnet for friluftsliv og brukes
både av lokale turgåere/ jegere og turister fra hele Rogaland-Agder

regionen.

Sør for Elsvatn følger løypa anleggsvegen slik at hovedkriteriet ”urørthet” ikke oppfylles her.
Denne delen av løypa ligger imidlertid utenfor nedslagsfeltet til Taumevassdraget og omfattes
ikke av vurderingene her.
Etter graderingsprinsippene innehar løypa fra Elsvatn til Taumevatn klart nasjonal verdi.
Objektet oppfyller også støttekriteriet ”naturkvalitet” og til dels ”tilgj engelighet”. Stien og
området er godt tilgjengelig for allmemiheten, men avstand fra befolkningssentra tilsier i følge
VVV-veilederen at kriteriet ”tilgjengelighet” likevel ikke er oppfylt.
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Områdenr
F2

Lokalitet

VVVverdi

DNT-løype

Håhelleren-Taumevatn

Fagområde
Hytter, stinett

***

Ytterligere
beskrivelse
Merket sti/

Kvalitet og
dok.
Middels/

løype

dokumentert

VVVløpenr.
10465 ~ 25

Kilde
Lauritzen 2000 (rute 69)
Avgrensing
Digitalisert på grunnlag av inntegnet sti/ turløype på turkart M 1:80 000 (Statens kartverk 1995)
Beskrivelse
Hele løypa er vardet/ merket med røde DNT T-er. Til fots tar turen fra Håhelleren til
Taumevatn omkring 6 timer. Løypa fra Håhelleren går over Skjervevassheii og kommer inn i
nedslagsfeltet til Taumevassdraget øverst i Annlaugdalen. Herfra går løypa ned dalen til stikryss
med løypa fra Ådneram ved Stompetjødnene, videre forbi tjønnene og til Taumevatn. Innen
nedslagsfeltet til Taumevassdraget går Vinterløypa omtrent i same trasé som sommerløypa.
Vinterløypa kvistes i uken før palmesøndag.
Verdivurdering
Løypa oppfyller som objekt Fl alle hovedkriterier for friluftsobj ekter samt støttekriteriet
”naturkvalitet”.
Etter graderingsprinsippene innehar løypa dermed nasjonal verdi.

Områdenr Lokalitet
F3a og b

DNT-løype
Taumevatn - Storevatn

VVV- Fagområde

Ytterligere

Kvalitet og

VVV-

verdi

beskrivelse
Merket sti/
løype

dok.
Middels/
dokumentert

løpenr.
10465 - 26
og 56

Hytter, stinett
***

Kilde
Lauritzen 2000 (rute 70)
Avgrensing
Digitalisert på grunnlag av inntegnet sti/ turløype på turkart M 1:80 000 (Statens kartverk 1995)
Supplert i h.h.t. kartskisse fra STF (MISO 000)
Beskrivelse
Løypa er vardet/ merket med røde T-er. Til fots tar turen fra Taumevatn turisthytte til Storevatn
turisthytte omkring 3 timer. Løypa går fra Taumevatn turisthytte langs østbredden av
Taumevatn, over Tarj eisåni og opp på østsiden av Storvassåni og Storevatn til Storevatn
turisthytte. Det er også merket sti på vestsiden av vatnet. Denne er registrert som objekt 5b her.
Vinterløypa går over Taumevatnet og følger stort sett vestre løype (F4) om Endefrske vest for
Taumevavassknuten og til Storevatn. Løypa kvistes til skolens vinterferie.
Verdivurderín g
Løypa oppfyller som objekt Fl alle hovedkriterier for friluftsobjekter samt støttekriteriet
”naturkvalitet”. Etter graderingsprinsippene innehar løypa dermed nasjonal verdi.
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Områdenr

Lokalitet

VVV-

Fagområde

Ytterligere

Kvalitet

Hytter, stinett

beskrivelse
Merket sti/
løype

dok.
Middels/
dokumentert

verdi
F4

Taumevatn
Storevatn

- Endefiske —
** *

og

VVV-

løpenr.
10465 - 57

Kilde
Lauritzen 2000(rute 71)
Avgrensing
Digitalisert fra kartskisse fra STF (M 1:50 000)
Beskrivelse
Hele løypa er vardet/ merket med røde stikker eller malte T-er. Til fots tar turen fra Taumevatn
turisthytte til Storevatn turisthytte om Endefiske omkring 3 timer. Løypa følger østre løype til
Storevatn et stykke (se F3). Omtrent midt på Taumevatn skilles løypene og stien går videre
langs østsiden av Taumevatn. Tarj eisåni og Storevassåni vades like ved osen og løypa går
videre forbi Taumevassletta, Endefiske og parallelt med Grønaplasstjødnene før den dreier mot
øst og går opp til Storevatn. Ved flom anbefales østre løype fra Taumevatn til Storevatn (F3) da
Storevassåni kan være vanskelig å krysse. Løypa er ikke tegnet inn på ØK eller ØK-baserte
turkart ennå, men det henger oppslag på Taumevatn turisthytte og Storevatn turisthytte som
viser hvor stien går. Vinterløypa mellom Taumevatn og Storevatn turisthytte følger stort sett
samme trasé som omtalt her. Løypa kvistes til skolens vinterferie.
Verdivurdering
Løypa oppfyller som objekt Fl alle hovedkriterier for friluftsobjekter samt støttekriteriet
”naturkvalitet”. Etter graderingsprinsippene innehar løypa denned nasjonal verdi.

Områdenr
F5 a-b

Lokalitet
DNT-løype
Storevatn - Kringlevatn

VVVverdi

Fagområde
Hytter, stinett

***

Ytterligere
beskrivelse
Merket sti/
løype

Kvalitet og
dok.
Middels/
dokumentert

VVVløpenr.
10465 - 27
og 34

Kilde
Lauritzen 2000(rute 72)
Avgrensing
Digitalisert på grunnlag av inntegnet sti/ turløype på turkart M 1:80 000 (Statens kartverk 1995)
Beskrivelse
Løypa er vardet/ merket med røde T-er. Til fots tar turen fra Storevatn turisthytte til
Kriglevatnhytta omkring 4 timer. Løypa går fra Storevatn turisthytte nordover til Vardebrotet,
over vannskillet og utover Hudadalen mot Kringlevatn. Området er værutsatt. Det er merket en
snarveg fra stien fra Taumevatn mot Kringlevatn som ikke går via Storevatn. Løypa tar av mot
nord fra stien øst for Storevatnhytta og kommer inn på løypa snaut l km lenger nord. Objektet
er registrert som objekt F5b her. Vinterløypa går mot NV fra Storevatn turisthytte og svinger så

østover og inn på sommerruta l-1,5 km nord for Storevatnhytta. Vinterløypa følger videre stort
sett samme trasé som sommerløypa og kvistes til skolens vinterferie.
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Verdivurdering
Løypa oppfyller som objekt F 1 alle hovedkriterier for friluftsobj ekter samt støttekriteriet
”naturkvalitet”. Etter graderingsprinsippene innehar løypa dermed nasjonal verdi.

Områdenr Lokalitet

VVV-

Fagområde

Ytterligere

Kvalitet og

VVV-

Jakt

beskrivelse
Ovematting

dok.
God/
dokumentert

løpenr.
10465 - 28

verdi
F6

Holmevatn —j akthytte
n*

Kilde(r)
Undheim 1999
Avgrensing
Digitaliserte punkt fra ØK
Beskrivelse
Jakthytte på 50 m2 og med 8 sengeplasser. Holmevasshytta eies og leies i dag ut av Statskog
Sør- og Vestlandet. Den første hytta ved Holmevatn blei bygd i 1908. Etter at Heiberg kjøpte
området ble det satt opp nye hytter her; hovedhytte, hytte til tjenere og hjelpere samt båthus.
Hytta blei leid ut til turistforeningen i perioden 1959-1970 (Hageland 1998). I 1979 ble det
bygd ny hytte, finansiert av Sira Kvina Kraftselskap. Det er denne hytta som står her i dag.
Området der Holmevasshytta og Vollen vest for hytta, langs bekken som renner ut i
Holmevatnet, var tidligere ei driftelege i Austre Holmevassheii av Ådnerams driftehei
(Hageland l994b, 1998)
Verdivurderíng
Holmevasshytta oppfyller også alle hovedkriterier for friluftsobjekter og gis derfor etter
graderings- prinsippene nasjonal verdi. Hytta ligger i et relativt uberørt villmarksornråde med
stor opplevelsesverdi. Området er godt egnet for friluftsliv og brukes både av lokale og
turgåere/ jegere og turister fra hele Rogaland-Agder regionen. Hytta er tilgjengelige for
allmennheten gjennom utleie. På samme måte som for turløypene (F1-5) anses hytta likevel
ikke oppfylle støttekriteriet ”tilgjengelighet” pga. avstand fra befolkningssentra. Støttekriteriet
”natur-” og til dels ”kulturkvalitet” er derimot oppfylt.
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Områdenr
F7

Lokalitet

VVVverdi

Taumevatn turisthytte

Fagområde
Hytter, stinett

***

Ytterligere
Kvalitet og
beskrivelse
dok.
Ovematting — God/
DNT
dokumentert

VVVløpenr.
10465 - 21

Kilde
Lauritzen 2000
Avgrensing
Digitalisert fra ØK-kart.
Beskrivelse
Selvbetjent turistforeningshytte (Stavanger turistforening) med 40 sengeplasser. Hytta ligger
omkring 783 m.o.h. i sørenden av Taumevatnet. Hytta ble innviet i 1998. Den gamle
Taumevatn turisthytte som lå like nordøst for den nye, er fjemet. Et naust som hører til
Taumevassletta - jakthytte nord for Taumevatn ligger ved vatnet like nord for den nye
Taumevatn turisthytte. Det går merket løype både fra Ådneram (4 timers gange) og Håhelleren
(6 timers gange) til Taumevatn turisthytte og merket løpe videre nordover til Storevatnhytta (4
timers gange). Hytta er åpen hele året.
Verdivurdering
Taumevatn turisthytte oppfyller alle hovedkriterier for friluftsobjekter. Hytta ligger i et uberørt
villmarksornråde med stor opplevelsesverdi. Området er godt egnet for friluftsliv og brukes
både av lokale turgåere/ jegere og turister fra hele Rogaland-Agder regionen. Etter
graderingsprinsippene innehar Taumevatn turisthytte dermed klart nasjonal verdi. Hytta er åpen
for allmennheten hele året. På samme måte som for turløypene og jakthyttene anses hytta
likevel ikke å oppfylle støttekriteriet ”tilgjengelighet” pga. avstand fra befolkningssentra.
Støttekriteriet ”naturkvalitet” er derimot oppfylt.

Områdenr
F8

Lokalitet

VVVverdi

Oslelega - jakthytte

Fagområde
Jakt

***

Ytterligere
beskrivelse
Ovematting

Kvalitet og
dok.
God/
dokumentert

VVVløpenr.
10465 —31

Kilde
Undheim 1999
Avgrensing
Digitaliserte punkt fra ØK
Beskrivelse
Jakthytte på 50 m2 med 8 sengeplasser. Oselega eies og leies ut av Statskog Sør- og Vestlandet.
Det følger robåt og fiskerett med garn i Taumevatn til hytta. Den første hytta blei bygd av
Heiberg i 1938 etter samme mal som Storevatn turisthytte. Hytta brant imidlertid ned i 1961 og
ble ikke satt opp igjen før i 1982. Den nye hytta er ei ”Sirdalshytte”. Tidligere sto det også ei ,
lita hytte ved siden av hovedhytta som hadde blitt brukt bla. som stall. Stavanger Militære
Jeger- og Fiskerforening

bygd ut stallen og satt den i god stand før den brant.
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Vollen ved Oselega ble tidligere brukt av som en driftelege i Suleskardets driftehei (Hageland

1998)
Verdivurdering
Hytta oppfyller som objekt F6 alle hovedkriterier for friluftsobj ekter samt støttekriteriet
”naturkva1itet”. Etter graderingsprinsippene innehar hytta dermed nasjonal verdi.

Områdenr Lokalitet

VVV-

Fagområde

verdi

F9

Taumevassletta
hytte

- jakt-

Jakt
***

Ytterligere

Kvalitet og

VVV-

beskrivelse

dok.

løpenr.

Overnatting

God/
dokumentert

10465 - 32

Kilde
Undheim

1999

Avgrensing
Digitaliserte punkt fra ØK
Beskrivelse

Jaktbu på 20 mz med 4 sengeplasser. Taumevassletta eies og leies ut av Statskog Sør- ogVestlandet.
Det følger robåt og fiskerett med gam i Taumevatn til hytta. Båtbua med jolle og fiskegarn

ligger helt syd i Taumevatn (nedenfor turisthytta). Hytta på Taumevassletta blei bygd omkring
1905 og er den eldste i hele Njardarheim. Den var med i handelen da Heiberg kjøpte heia av
stortingsmann Heistein. Hytta var ganske liten med bare 3 senger i ett rom samt et eget rom for
tjenere. Hytta står fremdeles

og er i god stand.

Grassletta der hytta står ble tidligere brukt av som en driftelege i Suleskardets driftehei
(Hageland 1998).
Verdivura’erz'ng
Hytta oppfyller som objekt F6 alle hovedkriterier for friluftsobj ekter samt støttekriteriet ”naturog kulturkvalitet” siden det er den gamle hytta som står. Etter graderingsprinsippene innehar
hytta dermed nasjonal verdi.
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Områdenr
F10

Lokalitet

VVVVerdi

Storevatnhytta

Fagområde

Ytterligere
beskrivelse

Hytter/ stinett

Overnatting

***

DNT

-

Kvalitet og
dok.

VVVløpenr.

God/

10465 —22

dokumentert

Kilde
Lauritzen 2000

Avgrensing
Digitaliserte punkt fra ØK-kart
Beskrivelse
Storevatn turisthytte

(960 m.o.h.) er i dag ei ubetjent turistforeningshytte

med 16 sengeplasser.

Hytta eies av Stavanger turistforening og er åpen hele året. Heiberg satte først opp ei hytte her i
1916. I 1938 sto den nye hytta klar, med gang, kjøkken, peisestue og tre soverom med to køyer i
hvert rom. Dessuten var det do i enden av gangen. Hytta var kledd med sinkplater for å spare
vedlikeholdsutgifter. Hytta blei leid ut til Stavanger turistforening fra 1959. Seinere har
turistforeningen overtatt hytta, som nå er restaurert både utvendig og innvendig.
Restaureringsarbeidet var ferdig i 1997 (Undheim 1999).
Ved siden av turisthytta står ei mindre hytte, se objekt F1 1.
Det går merket løype fra Taumevatn turisthytte (4 timers gange) og merket løype videre
nordover til Kringlevatnhytta (4 timers gange).
Verdivurdering
Storevatn turisthytte oppfyller som objekt F7 alle hovedkriterier for friluftsobjekter, samt

støttekriteriene ”natur- og kulturkvalitet” og er vurdert som nasjonalt viktig.
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Områdenr
Fl 1

Lokalitet
Storevatnhytta

VVVVerdi
- jakthytte
***

Kilde
Lauritzen

Fagområde
Jakt/
Hytter/ stinett

Ytterligere
beskrivelse
Ovematting/
Ovem. DNT

Kvalitet og
dok.
God/
dokumentert

VVVløpenr.
10465 - 23

2000

Avgrensing
Digitaliserte punkt fra ØK-kart
Beskrivelse
Ved siden av Storevatn turisthytte (F10) står ei mindre hytte med 6 sengeplasser
(www.statskog.no). Denne ble bygd i 1983 (Undheim 1999) og eies av Statskog. Hytta
disponeres av Stavanger turistforening største deler av året. I jakta (20.8-10.10) disponeres hytta
imidlertid av Statskog og leies ut til jegere.
Verdivurdering
Hytta oppfyller som objekt F6 alle hovedkriterier for friluftsobj ekter samt støttekriteriene
”naturkvalitet” og innehar dermed nasjonal verdi.

6.4

Behov for ytterligere

kartlegging

Taumevassdraget er godt kartlagt når det gjelder friluftsliv. De merkede barrnarksløypene,
turisthytter og jakthytter (Statskog) er registrert. I tillegg finnes to private hytter. Hele
vassdraget med nedslagsfelt inngår i tillegg som et nasjonalt viktig område for friluftsliv. Vatn
med fisk og mulighet for stang og garnfiske er ikke tatt med som friluftsobjekter, men er
derimot registrert i kapitlet for biologiske mangfold. Behovet for ytterligere kartlegging av
anses derfor som fraværende.
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7.0 KULTURMINNER

Kultunninner i Taumevassdraget er generelt beskrevet i delkapittelet kulturminner og historisk
bruk i oinrådebeskrivelsen i kapittel l.

7.1

Kort om fagtemaet

I følge kulturminnelovens § l skal både kulturminner og kulturmiljøer, med deres egenart og
variasjon, vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og
ressursforvaltning.
Kulturminner ble tidligere definert som konkrete, som regel synlige spor etter eldre tiders liv og
virke. Kulturrninnebegrepet har derfor vært en selektiv betegnelse på utvalgte objekter med
visse arkitektoniske og/ eller kunstneriske verdier, samt aldersverdier. Etter hvert har man sett
behov for en videre tolkning av begrepet. Ved revisjon av Kulturrninneloven i 1992 fikk
begrepet en mer altomfattende og verdinøytral definisjon; ”med kulturminner menes alle spor
etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske
hendelser,

tro eller tradisjon

til” (§ 2). Begrepet kulturmiljø

ble også innført.

Det skilles mellom automatisk fredede (§4) og juridisk fredede kulturminner og -miljø (§§ 14a,
15, 20, 22a). Det er gitt et generelt forbud mot inngrep i og rundt automatisk fredede
kulturminner (§3). Disse omfatter kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder inntil år
1537, stående bygninger bygd før 1649 (jfr. brev fra MD til Vest-Agder Fylkeskommune, datert
29. mai 2000), samt samiske kulturminner eldre enn 100 år og skipsfunn eldre enn 100 år.
Bestemmelsene er videre spesifisert i forskrifter.
Aktuelle kilder for kartlegging av kulturminner er offentlige registre som Norek, Sefrak og
Freddy samt bygdebøker, tidsskrifter mv. fra lokale historielag og andre skriftlige kilder.
Fomminneregisteret Norek inneholder synlige automatisk fredede kulturminner fra før 1537.
Deler av denne informasjonen finnes på ØK- kart avmerket med runetegn ”R”. Resterende
kartlagte fornminner finnes i Fylkeskonservatorens arkiv. Her finnes også mer detaljert
informasjon og evt. henvisning til hvem som foresto eventuell utgravning og hvor fomminnet
er lagret (f. eks. Oldtidssamlingen). Inforinasjon om de fleste fomminner finnes på Internett
(wwW.ra.no, begrenset tilgang).
Sefrak-registeret er en landsomfattende bygningsregistrering av bygninger eldre enn 100 år
(bygd før 1900). Registeret er koblet til GAB. Freddy-registeret inneholder alle juridisk fredede
bygninger.
De aktuelle delorrirådene vil fordeles på fagområder slik det framgår av tabell 14.
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Fagområderogunderkategori/beskrivelseinnenfagtemaetKulturminner
Underkategori/ beskrivelse
yttede
o bygninger(samtbygningensfunksjon)
Vassdragstilkn
kultuflninnef
0 automatiskfrededekulturminner

Tabell 14
Fagområde

Ikke
vassdragstilknyttede
kulturminner

ø vedtaksfredede kulturminner
0 ikke fredede kulturminner
Som over

Dersom kulturrninnemyndighetene har utført verdivurdering av objektene blir dette gjengitt i

samletabellen.
Deter ikkeutført noenselvstendigverdivurderingavkartlagteobjektergjennom
VVV-prosj ektet.

7.2 Oversikt over utvalgte objekter
Det er kartlagt 7 objekter innen fagtemaet kulturminner i Taumevassdraget. En oversikt over
disseer gitt i tabell 15.

Tabell 15
Oversikt over områder registrert som Kulturminner i Taumevassdraget
Tidl.
Kilde
Fagomr.
Beskrivelse
Nr
Lokalitetsnavn
verdivurd
Nei
Vest-Agder
Ikke vassdr.tk Driftelege - heller
Kl Ronelega
fylkeskomm.
Vest-Agder
Nei
Ikke vassdr.tk Driftelege - heller
K2 Elvsasslega
fylkeskomm.
og tuft
Vest-Agder
Nei
Ikke vassdr.tk Driftelege - stakkeK3 Indre Finnvellene
fylkeskomm.
steiner og grunnmur
Nei
ØK-kart
K4 Taumevatn sørøst
Ikke vassdr.tk. Automatisk fredet -

K5 Stordalslega

dyregrav
Ikkevassdr.tk Driftelege- voll

K6 Grøne plasset

Ikke vassdr.tk

K7 Fjellvegsdokkji

Ikke vassdr.tk

Driftelege - voller

God/

2000 Dokumentert
God/

2000 Dokumentert
God/

2000 Dokumentert
God/

Nei

Hagelandl994b

Dokumentert
Middels/

Nei

Vest-Agder

Dokumentert
God/

fylkeskomm.2000 Dokumentert

og grunnmur
Driftelege - voll

Datakval./
Dok. status

Nei

Hageland l994b

Middels/
Dokumentert

Det fi nnes ingen registreringer i Sefrak- eller Freddy-registereti nedslagsfeltettil
raget er
Taumevassdraget.Kun ett obj ekt, K4, var registrert i Norek. Drifteleger i Taumevassd
ens arkiv (ØKkartlagt av Hageland (1994a,b, 1998) og er registrert av han i fylkeskonservator
kart).
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Hytter og buer som ble bygd av Heiberg i perioden 1900 - 1940 er også av kulturhistorisk
interesse. I rapporten har vi valgt å registrere dem under fagtemaet friluftsliv. Se objekt nummer
F6 (Holmevass-hytta/ Holmevass-stèet), F8 (Oselega), F9 (Taumevassletta/ Taumevass-sletti)
og F10 (Storevatn turisthytte) og omtalen av disse i kapitlet om friluftsliv. I følge Hageland
(1994b, 1998) var det også tidligere drifteleger på Holmevass-stèet (like vest for hytta), Gselega
og Taumevass-sletti.

7.3

Beskrivelse

Områdenr

Lokalitet

Kl

Ronelega

av de enkelte

VVVverdi
-

objektene

Fagområde
Ikke vassdrags
tilknyttet

Ytterligere
beskrivelse
Driftelege - heller

Kvalitet og
dok.
God/
dokumentert

VVVløpem.
10465 - 46

Kilde
Vest-Agder Fylkeskommune 2000. Unummerert.
Avgrensing
Digitalisert

punkt fra kartene som nevnt over, ØK-kartblad

AV 026, M=5000

Beskrivelse
Driftelege innunder Holmevassheii nordvest for Store Holmevatn, omkring 250 m nordøst for ~
Roni, der Store Holmevatn renner uti Store Holmevatnet og Sira.
Lega består av en tydelig grassvoll og en god heller med livdemur under en stor Steinblokk oppe
i ura (Hageland 1994b, 1998). Helleren har plass til to.
Lega ligger i en teig som var en del av Vestre Holmevassheii av Ådnerams driftehei som
tilhørte også ”Der nede” i Ådneram. Teigen blei fraskilt og solgt som en egen eiendom i 1873.

Områdenr
K2

Lokalitet
Elsvasslega

VVVverdi
-

Fagområde
Ikke vassdrags
tilknyttet

Ytterligere
beskrivelse
Driftelege - heller
og tuft

Kvalitet og
dok.
God/
dokumentert

Kilde

Vest-Agder Fylkeskommune 2000. Unummerert.
Avgrensing
Digitalisert

punkt fra kartene som nevnt over, ØK-kartblad
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AV 026, MI5000

VVVløpenr.
10465 -—47

Beskrivelse
Driftelege innunder Elsvassheii nord for Elsvatn og omkring 400 m øst for anleggsveien til
Svartevatnsdammen. Lega ligger på grensen til nedslagsfeltet til Taumevatn.
Lega består av en tydelig grasvoll. Rødmerket DNT-løype fra Ådneram til Taumevatnet krysser vollen.
Øst for vollen, i kanten av ura under Elsvassheii ligger en heller med livdemur under ei stor Steinblokk
(Hageland l994b, 1998). Helleren har plass til to. Utpå vollen finnes en 2x2 m utydelig tuft fra ei
tidligere hytte like ved ei Steinblokk.

Lega ligger i en teig som tilhørte ”Der nede” i Ådneram og var en del av Dyngjanheii av

Ådnerams driftehei. Teigen blei fraskilt og solgt som en egen eiendom til T. Heiberg i 1907.

Områdenr
K3

Lokalitet
Indre Finnvellene

VVVverdi
-

Fagområde
Ikke vassdrags
tilknyttet

Ytterligere
beskrivelse
Driftelege - stakkesteiner og grunnmur

Kvalitet og
dok.
God/
dokumentert

VVVløpenr.
10465 - 48

Kilde
Vest-Agder Fylkeskommune 2000. Unummerert.
Avgrensing
Digitalisert punkt fra kartene som nevnt over, ØK-kartblad AV 026, M=5000
Beskrivelse
Driftelege ved foten av Gamlefarknuten sørøst for Finnvelletjødn.
Lega består av ei vid grasslette som ligger på en lokal fluvial avsetning (Kristiansen & Solli
1989). På og ved sletta finnes steingmpper etter stakkesteder samt steinvegger etter ei 2x3 m
stor steinbu Hageland

l994b,

1998). Bua er halvt gravd inn i bakken, med are (ildsted) i det ene

hjømet. Hageland (1989) antar at graset blei slått en stund etter at legegjetinga tok slutt, med
utgangspunkt i stølen på Heirnre Finnvellene lenger sør.
Lega ligger i en teig som tilhørte ”Der nede” i Suleskardet og var en del av Taumevassheii av
Suleskardets driftehei. Teigen blei fraskilt og solgt som en egen eiendom i 1882, og videre til T.
Heibergi 1911.
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Områdenr Lokalitet

VVV -

Fagområde

Ytterligere

Kvalitet og

VVV-

beskrivelse

dok.

løpenr.

Ikke vassdrags

Automatisk fr.,

God/

10465 ~ 33

tilknyttet

dyregrav

dokumenter
t

verdi

K4

Taumevatn sørøst

-

Kilde
Vest-Agder Fylkeskommune 2000 (F 0023) ogsåavmerket på ØK (R).
Avgrensing
Digitaliserte punkt fra ØK-kartblad AW 026 (R).
Beskrivelse
Dyregraven ligger like ved rødmerket DNT-løype fra Taumevatn turisthytte til Storevatnhy
tta,

omkring 5 møst for Taumevatne
tog 270mnordnordøstfor Taumevasshytt
a.Gravaliggermidt
i dyretrekket på en steinrik, smal og kupert strandflate mellom Taumevatnet og ei bratt hei.
Objektet er registrert som nr. F0023 i fornminneregisteretli. Graven er datert til jernalder middelalder og er automatisk fredet gjennom kulturminnelovens § 4.
Dyregraven er noe ovalforrnet (2,5x2 m) med bratte vegger steinsatt med bruddstein. En del
stein har løsnetrast ned i graven slik at opprinnelig dybde er vanskelig å anslå (ca 0,75 m).

Ornrâdenr Lokalitet
K5

Stordalslega

VVV verdi
-

Fagområde
Ikke vassdrags
tilknyttet

Ytterligere
beskrivelse
Driftelege voll

Kvalitet og
dok.
Mi ddels/
dokumentert

VVVløpenr.
10465 - 52

Kild e
Hageland l994b, 1998
Avgrensing
Digitalisert punkt fra ØK-kartblad AW 026, M=50 000, etter beskrivelse i Hageland 1994b,
1998.
Beskrivelse
Gammel driftelege i Stordalen, nær ved Tarjeisånæ,omkring 1,3 km øst for Taumevatn.
Vid grasslette, ellers ingen ting å se. Grassletta ligger på en lokal glasimarin avsetning

(Kristiansen & Solli 1989).
Lega ligger i en teig som tilhørte ”Der nede” i Suleskardetog var en del av Taumevassheiiav
Suleskardet
s driftehei. Teigen blei fraskilt og solgt som en egeneiendom i 1882,og videre til T.
Heibergi 1911.

i' F0023 —med feltid 004590. 6995 C06 - R0l
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Områdenr Lokalitet
K6

Grøne plasset

VVV- Fagområde

Ytterligere

Kvalitet og

VVV-

verdi
-

Ikke vassdrags

beskrivelse
Driftelege og

dok.
God/

løpenr.
10465 - 49

tilknyttet.

stein fra tuft

dokumentert

Kilde
Vest-Agder Fylkeskommune 2000. Unummerert.
Avgrensing
Digitalisert punkt fra kartene som nevnt over, ØK-kartblad, MI5000
Beskrivelse
Driftelege nord for Øvre Grønaplasstjødn, øst for osen der Fjellveggbekken renner ut i tjønna.
To tydelige grasvoller og grunnmur etter ei 3x3 m stor hytte (Hageland l994b, 1998).
Lega ligger i en teig som tilhørte ”Der oppe” i Ådneram og var en del av Austre Holmevassheii
av Ådneram driftehei. Teigen blei fraskilt og solgt som en egen eiendom til T. Heiberg i 1907.

Områdenr
K7

Lokalitet
Fjellveggdokkji

VVVverdi
-

Fagområde
Ikke vassdrags

Ytterligere
beskrivelse
Driftelege -

Kvalitet og
dok.
Middels/

tilknyttet

voll

dokumentert

VVVløpenr.
10465 —53

Kilde
Hageland l994b, 1998
Avgrensing

Digitalisert punkt fra ØK-kartblad, M=50 000, etter beskrivelse i Hageland l994b, 1998.
Beskrivelse
Gammel driftelege på nordvestsiden av den første store tjønna nord for Øvre Grønaplasstjødn.
Lega ligger på en liten randmorene eller rygg av morenemateriale. Ei dokk betyr et lite
lavereliggende område. Ingenting å se.

7.4

Behov for ytterligere

kartlegging

Fomminner er generelt sett dårlig kartlagt i heiorrirädene, bortsett fra områder vurdert for
utbygging (neddemming) (FMAA et al. 1995, Bang-Andersen 1999). I Taumevassdraget er det
ikke gjennomført noen systematisk kartlegging/ befaring med tanke på fomminner. Driftelegene
(voller, hellere, tufter etter tidligere buer) er derimot godt kartlagt (Hageland l994b, 1998).
Dårlig kartlegging av fornminner skyldes trolig at arbeidet er svært ressurskrevende. Det ville
likevel være ønskelig med bedre kartlegging av fornminner, særlig i tilknytning til vatn,
legevollene og langs gamle dyretråkk og områder der terrenget danner naturlige ledegjerder for
rein.
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VEDLEGG

Tabeller

Vcrdicri Nesheimvassdraget

Farsund kommune

TahellI8: Oversikroveraulnmaulvkfredede
ktiltunnirilleriNeslleinlvassdragel.
Nr

Lolislitetsnsvn

Vaudrags-

Beskrivelse

tllkn.

Tldl.
verdt-

Kilde

Funn nr.:

Noreknr.

Basenr.

DstskvaL!

Avgrensing

Beskrivelse

Dok. status

vurd

Kl

Kådesanden

Nei

Gravliaug

Mydland1991

K2

Trihauan,Kviljo

Nei

Gravhaug

Mydland1991

KJ

KviljoNØ

Nei

Gravhauger

Mydland1991

ØKrlr.75764. R-3

K4

Sauehagan, Kviljo

Nei

Gravhaugcr

Mydland
1991

ØK.nr.757G6.

KS

Sauehagart.
Kviljo

Helleristning

Mydland1991

Trolig ØK.nr.757G6,

ØK.nr.75764. R-2

34

God/Dok.

35

God/Dok.
God!Dok.
Middi'Dok.

Rfiljfr.

VAFK 1993
38

Midd! Dok.

R12og!ellerG6.R?

DigitalisertR f punktfraØKGravhaugen
liggeromkring20 m fra bekkensomrennerutpå Kådesanden,
dvs.detgamleutløpettil Nesheim-vfamtraget
fordetbleflyttettil
karibladAT 002-5-2
Nesheimsanden.
Detkanderfordiskuteres
omgravhaugen
skalinkluderes
somet VVV-objekt.Objekteter likevellistether.
DigitalisertR f punktfraØKObjekteterogsåregistrert
i VAFK l998a,b,idelomràde18.Klartmarkertgravhaug
(rundhaug),
1.5 m høyogmedendiameterpäea5 m,
kartbladAT 002-5-2
Gravhaiiggp
erdatert.Gravliaugen
liggerinnenforgrensen
til Nesheimnaturreservat.
DigitalisertR f arealfraOKObjcktcterogsåregistrert
i VAFK l9911a,b,idelområdc18.Tre uklaregravhauger.
Haugene
erca0.3 m høyeogmedendiameterpåca2-3 m.
kartbladAT 0026-2
Gravhaugenc
erdaterte.
Digitalisertarealutfraawnerking Objekteterogsåregistrert
i VAFK l99Xa.b.i delområde
18.6 smågravruyser.
allemedendiameterpå2-3 m,0.2—D,5
høye.Gravl-laugene
erdaterte.
på karti Mydland1991.
Digitalisertpunktul fraavmerking Objckteterogsåregistrert
i VAFK l998a,b.i delområde
114.Skålgrqtstein
med5 uklartmarkerteskålgroper.
Ohjekteterangittsomhelleristning.
påkarti Mydland1991.
Objekteterdaterttil brorisealder.

(409-.23)
jfr. VAFK
I993

K6

Sauehagan,
Kviljo

Boplass

Mydland1991

0K.nr.757G6,
VAFK I993

R?jfr.

39

Midd! Dok.

K7

VedRodlandsbuktd.
Hananger
-

Gravhaugcr

Mydland1991

0K.nr.7S7G6,

R-I4

40

God/Dok.

Kvilo

KS

VedRrxllandsbukid.
Hanangcr
Kviljo

Gravhauger

Mydland1991

ØK.nr.757G6.Rfl3

K9

Kvlljosieinen. ved

Helleristning

Mydland1991

ØK.nr.75 7G6, R- 12

God/Dok.

KIO

RodlandsbuktaNeshAIn
LangsLogan,oppstrøms
Neshcimvannel

Gravhaug

Mydland
1991

Trolig@K.nr.7S7F8,
R4

God/Dok.

Kll

VedRutebilstasjonene.
Vanse

Gravhaug

Mydland1991

Kl2

edRutebilstasjonen».
Vanse

Gravhaug

Mydland1991

K13

Lunderhaugen,
Vanse

Gravhaugog

Mydland1991

K14

VedLunderhaugcn.
Vanse

Hellerislning

Mydland
1991

Ved Brastadvannet. Skeime

Gravhaug

Mydland1991

God!Dok.

jfr.VAFK
1993

Digitalisertpunktut fra avmerking Objekteterogsåregistrert
i VAFK l998a,b,idelområdeIB. Funnavdiversel`1intimarkovcrflatcn;
3 skrapere
og59avslagav flint.indikereren
pâ karti Mydland1991
boplass.
Bxmlasscn
erdatertil Steinalder.
DigitalisertR f arealfraGKObjekteterogsåregistrert
1VAFK l99Ba.b,idclomrâdc18.2 storeog5 mindresvaktmarkertegravhaugen
Diameterer fra2 til 6 m oghaugene
er
kartblad AT 002-5-2
0.2-0.5rnhøye.Haugcne
erdatert.
DigitalisertR f arealfraØK«
Objekteterogsåregistrert
t VAFK l99tta,b,idclområde18. Feltmedenstorgravhaug.
ca2 m høyogmedendiameterpåca 12m. samt5 små
kartbladAT 002-5-2
hager 0.2~0.3m høyeogmeddiametere
pà 1-2 m.(lravhaugene
er datert.
DigitaliscrtR f punktfraØKObjekleterogsåregistrert
i VAFK 1998a.b,i delomràdelil. Kviljostcinen
erenstortlyttblokkmedhellersitninger
avmangeskipog fleregroper.
kartbladAT 002-5-2
Obekteterdaterttil bronsealdcf.
Digitalisertpunktutfraavmerking Kanmuligens
samsvarer
medfunnØK nr.757,F8, R4 gravfunnfrafjernetgravhaug.
refererti VAFK 1993.
påkarti Mydland1991 f høyeste
punktpåhaugensorfor skolen.
(R avmerket på ØK kartblad AT

88:21

TroligØlínr. 757178.R9
jfr. VAFK 1993

44

God!Dok.
Midd! Dok.

88:21

94:103 ØK.nr.757F6,R-l

God/Dok.

bygdeborg

4752103

C 24782 ØK.nr.757FR

47

God!Dok.

QK.nr,7S7F6.
R-8

48

God!Dok.

003-5-4 lelggrnord.vedskolen)
DlgitalisertR punktfraØKkartbladAT 003-5-4
Digitalisertpunktutfraavmerking
på karti Mydland1991
DigitalisertR f arealfraØKObjekteterogsåregistrert
i VAFK l998a,b,idelområde14.OppåLundehaugen
liggerengravhaug
somerca20 m ldiameterogca 1.5m høy.Det
kartbladAT 003-5-4
eretstortkrateri midtenogenlavvollomkring.Gravhauggn
erdatert.
DigilalisertR f punktfraBKObjekteterogsåregistrert
i VAFK l998a.b.idelomrádeM. Objektetbestårav enllyttblokkmed25 skålgropcr
på,datertbronsealder.
Stcincnstar
innepåmuseumsom
.idettil... museet.Steinencrtlyttcthit.
kartblad AT 003-5-4
(Ølínr.

114126

VestforBrastadvannet

Lusfunn

Mydland1991

3731103

KI7

PåKlokkhammer.
nordfor

Gravhau
g

Mydland 1991

3941103

K18

NordforBrastadvannet

Gravhaug

Mydland1991

951103

Kl9a,

Nord forSandvikai Brastadvannei

Ixasfunn

Mydland1991

3691103

Løsfunn

Mydland1991

3701103

StarforRv43 vedPrestvannet

Gravhaug

Mydland
1991

49

Middj Dok.
God!Dok.

Brastadvannet

51

God!Dok.

DigitalisertR f punktfra GKkartbladAT 003-5-4

757.176. R-I)

Objektelerogsåregistrert
i VAFK l99fia.b.idelområdc13. Objektetbestår.livenstorgravhaug,
ca25 x 10m i diameterogca 1.5 m hay.
Gravhaugcn
erdatert.

Digitalisertpunktut fra avmerking
på karti Mydland1991
Digitaliseripunktut fraavmerking
Jill karti Mydland1991
DigitalisertR f punktfraGKkanblad AT 003-5-4

Mldd! Dok.

b

Midd! Dok.

89:21

God/Dok.

K2]

Omland nord for Prestvannet

(iravhaug

Mydland 1991

256: 105

Trolig ØK.nr.757E8.

K223.

OmlandnordætforPrestvannet

Gravhaug

Mydland1991

2571105

jfr. VAFK 1993
ØK.nr.757E8,R2

ØK.nr.757E8,R2

K23

Omlandnordøst
forPrestvannet

Nei

Gravhaug

Mydland
1991

2581105

K24

Øst for Prestvannet

Ja!Nei

Hulvei

Mydland1991

349:106

Høyland.sorfor Prestvannet

Gravhaug

ØK-kartblad AU
003 5 3

Årdal.nordfor Vanse

Løsftlnn

Mydland1991

374:I03

K27

Øygard.nordfor Vanse

Mydland
1991

93:l03

@K.nr.757F6. R-ll

K28

AmlandSyd

Rydningsrøys
er
Gravhauger

Mydland1991

273:77

@K.nr.757E7. R-9

a—g
K29

Smibakken.
Åmdal

Gravhauger

Mydland1991

272:77

0K.nr.757E7.R»6

Åmdal

Gravhaug

Mydland1991

279177 0K.m-.757E7, R-9

MiddJDok.

R]

Middj Dok.

Midd! Dok.
God!Dok.

395:20 0K.nr.757F8.R?

God!Udok.
Middj Dok.
61

God!Dok.

63. 74-79 God!Dok.
God/Dok.
64

God!Dok.

Digilalisertpunktut fra avmerking
på karti Mydland1991
Digitalisertpunktut fraavmerking
på karti Mydland1991
DigilalisertR f punktfra ØKkartbladAT 003-5-4
Digilalisertpunktut fraavmerking Gravhaugen
liggerheltopptilverna-grensa
for Prestvannet
plantefrcdningsomräde.
på karti Mydland1991
Digitalisert
punktutfraavmerking Gravhaugenei
objektK22a ogK23 ligger1tilknytningtil et arealavmerketmedR påØK~kartblad
AU 003—5—3.
Detteområdeterdigitaliscrtoglagt
påkartt Mydland1991
innsomobjektnr K22bher. Områdeterangittsom"togravhauger"
i VAFK 1993. funnBK nr. 757,EB,R2menerikkegittnoeløpenummeri
rapporten.
De togravhaugene
erssvidentiske
medgravhaugene
i Kllagg K23.
Digiialisertpunktut fraavmerking SeobjektK22.
påkarti Mydland1991
Digitalisertlinjeut fraawnerking
påkarti Mydland1991. følgersti
inn-tegnet
påØK-kartbladAU
003-S-3
DigitalisertR f punktfra BKGravhaugj
røysOmkring110m fra Prestvannet,
30 m frabekken.Detfinnesfiregravhauger
oget Iosfunnlengervest-scrrvest
somliggerfra 140kartbladAU O03-5-3
250m fravannet.Deer ikkeregistrerL
kun'
I her.
Digitalisertpunktutfraavmerking
pa karti Mydland1991
Nei
Nei
Nei

Nci

DigitalisertR f arealfraGKObjekteterogsåregistrert
i VAFK l99Ea,b.1delomràde
16.Gravrerysa
erca. 10m i diameterogca0,75 m hay,El kratcrmeddiameterpå6 m gar
kartbladAT 00345-2
heltiilbunnen. - erdatert.
Digitalisertpunktut fraavmerking Objekteterogsåregistrert
i VAFK l998a,b.idelomrâde16.Enellertogravhaugen
troligenmorenerygg
medenmindrehaugpâtoppen.
på karti Mydland1991
Gravhaugen
erdatert.Trejordkjellereergravdut i haugen,seKIO7-109.

Verdier

i Nesheimvassdragct

i

Pai-sund kummunc

For-rs. Tabell I 8: (Jversikrover aurumuriskfrededc Imhunm'nm=ri Ncfltlieirrivassdrdgef.
Nr

Loknlltetsnavn

Vlssdrugstilkn.

Beskrivelse

Tldl.
verdtvurd

Kilde

Funn nr.:

IG]

Åmdal nord

Nei

(iravhaug

Nci

Mydland

2711177

Q)K.nr.757

K32

Åmdal nordvest

Nei

Gravhaug

Nei

Mydland 1991

276;77

ØK.nr.757E7, R~l2

God/ Dok.

1991

Norek nr.

Base nr.

E7. R~5

DstnkvnL/
Duk. status

Avgrensing

65

God/ Dok.

Digitalisert

66

God! Dok.

Beskrivelse

R ~ punkt fra GK»

Obicktet

er også registrert

i VAFK

l998a,b.

idelomráde

16. 1,5 m høy gravroys

med en diameter

pa ea 10 m. Stort krzitllf i toppen.

Roysa er datert.

kartblad AT 003-S-2
Digitalisert R ~punkt fra ØKkartblad AT 003~5-2
Digitalisert R —areal fra ØKkartblad AT 003-5-2
Digitaltsert R ~punkt fra ØKkartblad AT 003-S-2
Digitaliscrt R —areal fra ØK-

Objektet er også registrert i VAFK 1993n_b.i delomrädc 16. To gravroyser på åsen på nedre del av Vindåsen. Roysene er 0,6 m høy: og med cn

kartblad

diameter

Objektel er også registrert i VAFK l998a,b. idelomrâdc 16. I m høy gravroys med endiameter på 9 m. Noe rydningsstein på toppen. Fotkjedc.
Roysene er daterte.
Obiektet er også registrert i VAFK 1998a,b. i delomràde 16. To gravroyscr, 0_7-1,0m hoye og med begge med en diameter pa oa 8 m, Det er kratrc i
be e r sene. Roysene er datert.
Objektct er også registrert i VAFK l998a.b. idclomràde 16. I m høy gravruys med en diameter på 18 m. Roysaer datert.

K33

Åmdal vest

Nei

Gravhaugcr

Nei

Mydland 1991

275:77

ØK.rtr.757E7, R-lt)

67

K34

Åmdal

Nei

Gravhaug

Nei

Mydland 1991

274;77

ØK.nr.757E7, R-7

68

God/ Dok.

KES

Åmdal nord

Nei

Crravhauger

Nei

Mydland 1991

277:77

ØK.nr.7S7E7, R-11

69

God/ Dok.

lCtó

Kleiveland Sør

Nei

Gravhaug

Nci

Mydland 1991

37797

70

God! Dok.

K37

Kleiveland

Net

Hustuflcr

Nei

Mydland 1991

376:9?

71

God/ Dok.

KBK

Kleiveland

Net

Gravhaug

Nei

Mydland 1991

373197

72

God/ Dok.

K39

.låtogberget

Nei

Bygdeborg

Nci

Mydland 1991

22131711/0K.nr.757D4. R-8
504:7tl

73

Middl Dok.

K172

Nesheimvann V

Nei

Gravhattg

Nei

Mydland 1991

99:24

276

Middf' Dok

Digitaliscrt punkt ut fra avmerking
på karti Mydland 1991

(Éravhaugenligger utenfor 100mbeltet (275 m) , men er likevel tatt med. For senking av vannstanden lå obicktet betraktelig nærmere vannet.

Kl 73

Ncsheimvann V

Nei

Gravhziug

Nei

Mydland 1991

90:24

277

Middj Dok

Digitalisert punkt ut fra avmerking
pâ kart i Mydland 1991

Gravhaugen ligger mer enn 100 m fra vassdraget, men er likevel tatt med fordi den ligger på en eskcr av nasJonal verdi (P7) midt mellom
Nesheimrnimpcnog Nesheimvannet.

Kl 74

Vanse skole SØ

Nei

Gravhaug

Nci

ØK

2711 Midd/ Dok

Digitalisert R —punkt fra ØK~
kartblad AT 003 5 4

Kl 75

Omland. Prestvannet

Nei

Gravhaug

Nei

ØK

279

Digitalisert R f punkt fra BKkartblad AU 0035 3

AT 003-552

Digitaliscrt punkt ut fra avmerking
iltart i Mydland 1991
Digitalisert R —areal fra ØK~
kartblad AT 003-5-2
Digitalisert R ——
punkt fra ØKkartblad AT 003-5-2
Digitalisert punktut fra avmerking
på kart i Mydland 1991

på ea 5 m. Det er kratrc i begge rgsene.

Rayscnc

er daterte.

Objektct er også registrert i VAFK l99Ra.b. nær del-område 15, Det ligger en bygdeborg med store murer mot sums! og llere mindre mot ost og
vest på toppen av låtogberget. .låtogtrrrgeter også kalt Borgâsen. Borgen er datert.
Det står en Rpå kartblad AT 003-5-2 rett ser for toppen av berget, uten at eksakt beliggenhet er avmerket. Objcktet er derfor avmerket som punkt.

Tu/we/I 19: t hterrikf over Iti-giiinger
Nr

Lokslltetsnnvn

i NexIrcr'mva.m1rager

hygdfnr
Vass~

1900 (Sefralr-rygixtn-rte
Beskrivelse

Tiril.

Trolig
ØK.nr.757Ffi/R14l`
G4,R4_jfr.VAFK 1993

Midd] Dok

bygninger)
Kilde

Sefrnlit

drags-

verdi-

nr.

tllkn.

vurd

I003-

Base nr.

DltlkvtslJ

Avgrensing

Dok. status

Kviljo

Nei

Våningshus

Sefrak

021/069

80

God/ dok.

Dtgttaliscrt bygning på ØK~

K4!

Nyborg. Nedre Skeime

Nei

Vàningshus

Sefrak

022/036

81

God/ dok.

K42

Nyborg. Nedre Skeime

Nei

Våningshus

Sefrak

022/024

åt2

God! dok.

K43

Vanseborg. Vanse

Nei

Uthus

Scfrak

022/042

83

Grotli'dok.

K44

Midtborg. Vanse

Nei

Våningshus

Sefrak

022/039

84

God/ dok.

Digttaliscrt bygning på ØK~
kartblad AT 003-5-4
Digitaliscrt bygning på ØKkartblad AT 003-5-4
Digitalisert bygning på ØKkartblad AT 003-5»4
Digitalisert bygning på ØKkartblad AT 003-5-4
Digilalisert bygning på ØKkarlblad AT 003-5-4
Digitalisert bygning på ØK-

knrtblad

K45

Centrum, Vanse

Nei

Våningshus

Sefrak

022/022

85

God/ dok.

Bankplassen, Vanse

Nei

Bank

Sefrak

022/025

En

God! dok.

K47

Paradisct, Vanse

Nei

Våningshus

Sefrak

022/020

E17 God/ dok.

Kálå

Vanse kirke

Kirke

Scfrak

022/043

88

K49

Vanse prestegård

Uthus, nå
menighscntcr
Forpaktcrboli

Sefrak

022/009

89

God/ dok.

K50

Sefrak

022/008

90

God! dok.

K51

kirkestue
Bolighus

Scfrak

022/007

91

Liod/ dok.

K52

Potetkjeller

Scfrak

022/010

92

MiddJ dok.

karthlad

Nei

God! dok.

`

[00

Beskrivelse

m beltet

K40

K46

Innen

N - 120

Vântngshus, kårhus på gården Kviljo. "Neset" 123.17).Bygd 111113?
Vaiiirtgshuset var tidligere sammenbygd med drillsbygning, Bislag bygd på i 1950.

Ja - 80

Vàningshus bygd i 1890(2S/2ti].Posthus og butikk fram til 1938. Huset og Ina er sammenbygd med en svalgang mot vest. Huset restaurert og veranda bygd pa i
IQRO.
Våningshus bygd for 1900, trolig 12150.Ellers ingen opplysninger.

AT 002-5-2

.la - 60
.la ~65
.la - 30
la - 15
Ja - 40

AT 003f5~4

.la - 90

Digitalisert bygning på GIG
karthlad AT 003-5-4
Digitalisert bygning på GK:

N -l 15

.la - E0

N -1 15

AT 003~5-4

Digitaliscrt bygning på ØKkarthlad AT 0036-4
Digitalisert ut fra angivelse på ØK-

Bank (Vanse Sparebank) beliggende på Bankplassen i Vanse. Vanse Prcstcg§.rd(103/48). Huset ble bygd i 1890, i sement. Ombygd i l9311-39Husetvar forst
bygdebank,

Digitalisert bygning på ØKkartblad AT 003-5-4
Digitalisert bygning på ØKkartblad AT 003»5-4

kartblad

Uthus på eiendom kalt "Vanscburg". Vanse Prestegård1103/21.Bygd i 1770 med bjelker av "solid skipstotnmer". Uthusct cr delt inn t hflyläve. låve, vognskiulog
hunsehusffjus og var i bruk som uthus fram til 1960-árene.
Väningshus på eiendom kalt "Midtborg", Vanse Prestegård (103/201.Huset ble bygd for 1900.llyttet fra Faroy til (iàshtilmeri i 1904og videre til Vanse i 1905.
Huset har vært benyjtct av snekker. kiggmattn (1905-1940) og;slakter. l dag musikkforretning i kelleren.
Våningshus på eiendom kalt "Ccnlmm"_Vanse Prestegård (103/41).

siden kommunelokale

(11190-1934).

Váningshus I Enkegata på eiendom kalt "Paradisct" eller "Bryne" ost for Vanse (21/105). Huset ble bygd for 1900. flyttet fra Kiorretjord til Vanse. Modemisert i
1948.
Om lag 40 m lang og 14 m brei middclalderkirke i mur med tåm og påbygg mot ost og vest av tre - med tilbygg om lag 50 m lang. I følge fredmngslisten er
bygget fra l100-l200-tallet, før eller ca I311 i folge [Dietrichson 11188).Tilbygg satt oppi 18411og 11172.Rep. 1950- og Stil-tallet.Vanse kirke var lenge en av de
største steinkirkene t Norge.
Bygd som uthus i 1851,mi i bruk som menighctssenter. Reparert utvendig og omgjort innvendig i 1992. Henger sammen med objekt K50 i nord. 110311193)
Bygd som forpakterbolig til prcstegárden i 1851,nå i bruk som ktrkestue, “lqmkcslova”. Restaurert innvendig i 1990. Henger sammen med objekt K51 i sør.
1103/193)

N -140

Bolighus (prestebolig) på Prestegården til Vanse kirkc. bygd i 11151.Restaurert i 1987. Boligen ble fredet i 1990. (103/l ).

N -I35

Potetkicller til Vanse prestegård "Jorp1ehus".Mur dekket med Jord. Skal være bygd lenge for 1900.

N -110

Skolehus bygd i 1837,Nytt tilbygg reist ea 11170.i bruk fram til 1980, Larrerbolig ]x37—l950~§n:nc.Bislag i nord fiernet i 1989,restaurert resten av resten av
huset samme är. Står som i 1837.(103/571

kart AT 003-5-4 jfr. Scfrakregisteret

K53

Hetland. Vanse skole

Nei

Skolelius

Sefrak

022/038

93

Gud/ dok.

Digitalisert bygning på ØKkartblad AT 003-5-4

Verdieri Nesheimvassdragei

Farsundkommune

Fans. TabellI 9: OversiktnverStffrnk-regislrørrt'
bygninger
i Neslteimraxsdragel

Nr

K54

Lokllltctsnlvn

Kalvchagen.
ØvreSkeime

Vassdrugslllkn.
Nei

Beskrivelse

Tidl.
verdi-

Kilde

vurd

Sefrlk
nr.
1003-

Uthus

Sefrak

023/086

Våningshus

Sefrak

023/085

Fritun.ØvreSkeime

Våningshus

Sefrak

023/087

Kalvehagen,
ØvreSkeime

Våningshus

Scfrak

023/083

Uthus

Scfrak

023/084

K55

Bue nr.

94

Dltlkvnl/
Dok. status

Avgrensing

Innen 100
m beltet

God/dok.

Dtgitaliscrt
bygningpåØK~
kartbladAT 003-54
Digitalisert
bygningpåØK-

Ja-40

Uthusbygdca 1898.Brukt somhusfordyr framtil ca 1945.Kjerrehus
bygdom til garasjemedport i 1962.Husbond
skipperfra 1900-1956.

Ja-50

Vàningshus
påSkeimeØvrebygdca 1898.Noenombyggingetter1950.(26/7)

God/dok.

Beskrivelse

kartblad AT 003-5-4
96

God/dok.

Digitatiscrt
bygningpåØK-

God/ dok.

DigitalisertbygningpåØKkarlbladAT 003-5-4
DigitaliscrtbygningpåØKkartbladAT 003~5-4
DigitaliscrtbygningpåEKkartbladAT 003-5-4
Digitalisert
bygningpåØKkarlbladAT 003-5-4
Digitalisert
bygningpáØKkartbladAT 003-5-4
Digitalisert
ul fraangivelse
påØKkart AT 003-5-4jfr.Sefrakregisteret
DigitaliseflbygningpåØK~
kartbladAT 003-5-4
DigitaliscrlbygningpåØKkarlbladAT 003-5-4
Digitalisert
bygningpàØKkartbladAT 003-54
Digitalisertul fraangivelse
påØKkartAT 0036-4 jfr. Sefrakregisteret
Dtgitaliscrt
utfra angivelse
påBKkartAT 003-5-4jfr. Scfrakregisteret
Digitalisert
ut fraangivelse
påØKkartAT 003-5-4jfr. Sefrakregisteret
Digitaltsert
bygningpâØKkartbladAT 003-5-4
Digitaltscrt
ut fraangivelse
påGKkartAT 003-5-4jfr. Sefrak«
registeret
Digitalisert
bygningpåØKkartbladAU 003-5-3
Digitalisert
bygningpåØKkartbladAU 003-5-3

Ja-SO

Våningshus
pâgrádenFritun,bygdfor 1900.Modemiserti1970,bla.tilbygginord. Landhandel
fram til ea 1910.Husbandkjopman,husfruejordmor.

Ja~40

Vdningshus
påSkeimeØvrebygdfor 1900.Tilbygg(bryggerhus)
sattoppi nordøstlikeetter1900.Sammenbygd
meduthus/tlori vest,seobjekt K58.Husetble

Ja-45

Uthus,"lea"bygdfor 1900.Fleretilbyggi' I gjødselkjeller
sattoppi østsiden.gjodselkjcller
i øst.Sammenbygd
medväningshus
lost,seobjekt167. Husbond

karlblad AT 003«5-4

98

God/dok.

K59

SkeimeØvre

Uthus

Sefrak

023/098

99

God/dok.

K60

SkeimeØvre

Vàningshus

Sefrak

023/96

100

God!dok.

Uthus

Sefrak

023/097

101

God/dok.

K62

Braastad,Brastadvannet V

Jordkjeller

Sefrak

023/077

102

Mtdd/ dok.

Kå)

Klokkhammer

K61

Vaningshus

Sefrak

103

God/dok.

Uthus

Scfrak

104

God/dok.

Våningshus

Sefrak

105

God/dok.

K66

Kvernhtts

Scfrak

022/006

106

God/dok.

Ko?

Potetkjel
ler

Sefrak

022/004

Kóll

Driflsbygn
ing

Scfrak

022/003

1011 God/dok.

K69

Stabbur

Sefrak

022/002

109

God/ dok.

K70

Tørkehus

Sefrak

022/005

110

God/dok.

Uthus

Sefrak

022/012

111

God/dok.

Vâningshus.
nå"nor"
(ulhus)
Våningshus

Sefrak

022/01 1

Sefrak

022/041

113

God!dok.

Vàningshus

Sefrak

022/040

llá

God/dok.

K64
KGS

Vanseprestegård.
"Hcsthagenfl
Lista

Nei

Museum

K71

Høiland.GamleHøylandved
Prestvannet

Nei

God/dok.

God/dok.

K74

"GamleHoylandflHøilandved
frestvannet
HøilandvedPrestvannet

K75

"Nesau".HøilandvedPrestvannet

Vâningshus

Scfrak

023/052

115

God/dok.

K76

Høilandved Prestvannet

Våningshus

Sefrak

023/079

116

God/dok.

Kl?

“Vassbotn".
Amland
vedPrestvannet

Vtltningshus

Sefrak

023/031

117

God/dok.

Ruinavuthus

Scfrak

023/032

118

(iod/ dok

.lordkjeller

Scfrak

023/033

119

Midd/ dok.

K73

Digilalisert
bygningpåGKkartbladAU 003-5-3
Digitalisert
bygningpåGKkartbladAU 003~5-3
Digitalisert
bygningpåØK-

huyncli
1948.(za/tor
Ia-60
Ja-60

fre 1900.lkke ibruk. skalpusscs
opp.(26/17)
Väningshus
bygdi 1885.Sammcnbygd
meduthusi vest,seobjekt K61.(26/14).Husbondskipstummerrnann
og snekker.

Ja-65

Uthus,"lac",til ØvreSkeimebygdi 1885.Sammenbygd
medvàningshus
i rast.seobjekt K60. Hustil dyr framtil 1947.Skalnåbrukestilgarasje.

Ja-12

Potetkjcller
i naturligskråning
nedmotvannet.(103125).”Jorpichus".
Murdekketmedjord. Skalværebygdfor 1900.

N-I10

Vâningshus
bygdfør 1900.Takethevet,nyetaksteinog lakvindu.(103/17).
Fritidsboligidag. Sammcnbygd
meduthusløst.SeKM.

N-I05

Uthusbygdfor 1900.Päbygdskjul i ost.Sammenbygd
medvàningshua
tvest.SeK63. l bruktil div.formål i dag.

141-85
141-75

Väningshus
kalt"Midthasselhuset"
bygdI 1742.Påbegynnelsen
av l900-tal1etbledetbyggetet tilbyggi ost baktorvsvalen.
Denneblebrukttil forretning.Huset
varbeboddframtil 1950.menble[lyttetfraMidthassel
til museeti 1952.Butikkenblerevetdahusetbleflyttet.
KvernhUS.
"kVfl/fl".(103/1)131/85
l 1753-Påbcgynnclscn
BVlFlOO-tallet
blebfeatestua
i sørøstbyggetog taketbleløllel.Flyttetfra Elletil Museetog restaurert
i

Ja-80

Potetkjeller,
“jordplehusfl
ettersigende
byggetpå 1500-tallet.Bygningen
varopprinnelig
entjune/jone(tørkehus).
DenbleflyttetfraHallandi 1959.

1960.

Dritlsbygning.
fiesbygdfør 1900.flyttetfraOmdalpåLitai 1959.. Denerrekonstruert.
medmyeavdegamlematerialene.
Reisvcrkct
er fraengammelstalli
Vanseprestegård.
Funksjonpåmuseet;
viserhvordanfolkbyggetuthusbygningcn
til dyrog høylagerutenlávcbro.
Ja-100
N-135

Stabbur,"matbu".bygdpåsluttenav 1500-tallet.
DuretbleflyttetfraErtsakcriSpindog restaurert
i 1952.Steintrappa
vedinngangen
er hentetfra ØstreVatneog
varopprinnelig
enreisstein
(forå settesegoppgahetenfra).
Torkehus."j0ttC".bygdpå 1S00~tallet.
FlyttetfraØyhovdentil museeti l960-árcne.Tjunen/jonenvari brukheltframtil 1946.

N-I40

Uthuseller”lue”bygdfor 1900.sammenbygd
medfäningshus.
nâ“tlor"i nordøst.SeobjektK72. (20/1).

N-I40

Våningshus
bygdfor 1900.ombygdtil drillsbygning
i 1930."llor".Sammenbygd
meduthusi sørvest.SeobjektK71

N-12S

Våningshus
bygdi 11175
jfr. NorgesBebyggelse.
Flyttetfra Sigersvoll
etterl872jfr. nabo.(20/14).Ytreogindreendringer.
Husbondtrelasthandler
og
sluyyleskippcr,
Vâningshus
bygdi 1891(20/901.Restaurert
ogpåbygdi 1984.

N-105
J~45

Vàningshus
bygdi 1880(20/2).Tidligeresammenbygd
medluei ost.Detteer ljcrnct.Påbyggmot nordi 1973.motosti 19118
og nord(bislag)1991.

1-75

Våningshus
bygdi 1856120/9).Sidenombygd,bal_endrettakogmodemisert
kvister.Bygdut i 1945og viderepåbyggavenetasjei l9S0»årene.
Husbond
maskinist
(1881-1950)
Vàningshus
bygdfør 1900(105/13).Bygdut motnordi l930-40-årene.
Tidligeresammenbygd
meduthus.SeobjektK78.

karlblad AU 003~5—3

DigitalisertbygningpåGKkarlbladAU 003-5-3
DigitallscnbygningpåØK-

N-I05

karlblad AU 003~5-l

K79
K80

“Vassboln",
Amlandmd Prestvannet

Kill
K82

Pengevollen.
Åmland
vedPrestvannet

K83
KM

“Ærcportenfl
Amland
vedFrcstvannet

Våninfilhus

Sefrak

023/030

God! dok.

Jordkjellcr

Sefrak

023/037

Middj

Vin ingshus

Scfrak

023/039

God/dok.

Jordkjeller

Sefrak

023/038

Våningshus

Sefrak

023/049

dok.

MiddJdok.
124 God/dok.

Digitaliserl
bygningpåGKkartbladAU 003-5-l
Digitalisert
ut fraangivelse
paØKkartAU 003-5-ljfr. Scfrak-reg.
Digitalisert
bygningpåOKkarlbladAU 003-5-1
Digitalisert
ut fra angivelse
påBKkartAU 003-5-1jfr. Sefrak-reg.
DigitalisertbygningpåØKkartbladAU 003-5-1
Digitaliscrt
ut fraangivelse
påEKkart AU 003-5-1jfr. Sefruk-reg.
Digitalisert
bygningpaØKkartbladAU 003-5-3

J-100

Ruinavuthus,"loe".bygdfor 1900,revetpåsluttenav I9tl0-tallet(105/13).Tidligeresammenbygd
medvåningshus.
SeobjektK77.

J-85

Jordkjeller.
"jordplehus.
til gårdenVassbotn.
SeobjektK77 og"Ix,Bygdfor 1900,menikkei bruk etter1945.

N-I05

Våningshus
påli- smannsplasscn
Vassbotn
bygdfør 1900(105/13).Beboddfram til 1940.Ytreog indreendringer
etter1970.Manglervedlikehold.

N»105

.lordkjellcn
“j ‘,.' L "_trolig "L

1-95

Väningshus
bygdfor 1900(105/6).Vinduerskiftetsamtdiv. indreogytreendringer.
1følgeeiererhusetflyttetflereganger.

‘ L

_'

Vassbom.
Ikkebrukt siden1945.

N-110

Potetkjeller.
"jordplehus"
til gårdenPengevollen.
seK82.Bygdav naturstein
dekketmedtorv.Bygdlengefor 1900.

J~60

Vâningshus
(105/3).Ingenopplysninger
registrert.

Verdier i Nesheimvassdraget

Farsund kommune

Fons. Tabell l 9; (Åii-rriklover Sqfrak-regixlrerlr bygninger í Ner/ieirrivrinrdrugtf!
Nr

Loknllletsnlvn

Mollerhaug.

Vassdrags-

Vanse N

KE7

Dill kvxl./
Dok. mm

Avgrensing

Innen 100
m beltet

Beskrivelse

Setrak

1003023/074

Godr’dok.

023/075

(itxí/ dok.

Vàningshus på "Møllerhauen" under Vanse prestegård bygd ca 1890 (l 03/46). En del skipstommcr i biridingsverk i nord.Omhygd og päbygd mot nord 1926.
Nytt påbygg i 1940-45 (bflggerhus). Sammenbygd med uthus i ost. Se K86. Husbond. møllermestcr {ramlil 1950.
Uthus. bygd ca 1890. Sammcnbygdmed våningshusi vest, se K 85. Løftet taket etter 1945 med tre [late arker i N,

Ruin av mølle

Sefrak

023/076

Midd/ dok.

3-10

Ruin a mølle til "Mallerhaucn". se K85 og 86. Knut Fredriksen Knivsland leide vannfallet i 1792av Prest Bugge og bygde stzimpcmolle.Det sto ogsá et tørkehus
her. (Skisse noe uklar). Mølla blei revet ca 1950. Det er lite igjen av den i dag. Mølle-steinenligger her og vannrcnnen er steinsatt.

Sefrak

027/051

123

God/dok.

Scfrak

027/050

129

God!dok.

Digitaliscrt bygning på ØKkartblad AT 003-5-4
Digitaliscrt bygning påØKkartblad AT 003-5-4
Digilaliscrt utfra angivelse på ØKkart AT 003-5-4_}fr.Scfriikregisteret
Digitalisert bygning påØKkartblad AT 003-5-2
Digitalisert ut fra angivelse pá ØKkart AT 003-5-2 jfr. Sefrakregisteret
Digitalisert bygning på ØKkartblad AT 003-5-2
Digitalisert bygning på ØKkartblad AT 003-5-2

1-40

Sefrak

N-I50

Vàningshus bygd i 1800(77/13). Ny kvist i smog Iofiet taken 1946. Sammenbygd med uthus, se K91. Husband moller.

N-150

Uthus bygd 1800. sammenbygd med våningshus, se K90. Bygget ny [lur i øst i l960-ära. men denne har aldri vært ibruk. I dag brukt som vedbodf verksted.

Digitalisert

N -205

Väningshus bygd i 11160(77/15). Bruktsom atelier av Tønnes Sakkuriasscn (f. 1920). Huset settes nå i stand som feriebolig,

Beskrivelse

Tldl.

Kilde

verdtvurd

tllkn.
Nei

Våningshuii

Nei

Uthus

Ja

Sefrnk
nr.

Bue

nr.

K88

Amdal

K39

Amdal

Kvernhus
(ruin)
Kvcrnhus

K90

Åmdal

Váningshus

Sefrak

027/044

God!dok.

Uthus

Sefrak

027/045

(iod/ dok.

Våningshus

Sefrak

027/011!

God/ dok.

Vàningshus

Sefrak

027/046

Vaningshus

Sefrak

027/041

134

Gtxi/ dok.

Vàningsbus

Sefrak

027/023

135

God/dok.

K9fi

Uthus

Sefrrik

027/024

I36

God/dok.

K97

Jordkjeller

Sefrak

027/025

137

God!dok.

(ruin)

Nei

K91

K92
K93

"Krégcmyra".
"Varbakk",

Aamdal
Aamdal

K94

Godfdok.

K99

"Smibakk". Aamdal

Jordkjcllcr
Våningshus

Aamdal, Åmdal

Scfrak
Sefrak

027/026
027/021

I38
I39

Middj dok.
Middi dok.

"(}ar'n". Aamdal

K101

Åmitiit

Väningshus

Sefrak

027/022

140

God! dok.

Välningshus

Sefrak

027/010

141

God.’dok.

Uthus

Sefrak

027/011

142

God! dok.

"Ka1shau". Aamdal

Jordkjeller

Sefrak

027/020

143

MiddJ dok.

iordkjeller

Sefrak

027/019

144

Midd/ dok.

Vâningshus

Sefrak

145

God/dok,

Ruin av uthus

Sefrak

146

MiddJ dok.

147

Middf dok.

bygd av T. Andersen

(1799-1875)

ca 11150. 177/27). Ny kjeller

og rcsatur.

i NEO-årene.

Tidligere

sammenbygd

med inc: ost som ble revct i 1920-

àrene. ingen gärdsdritt siden 1930.
Vâningshus bygd på l700-talelff, fraskilt som g./btir.77/4i 1791. Endringer inne og ute. 1950-1980.Sammcnbygd med lac i øst, si: K96. Eier cmigrert til USA for
3 är siden. Drev gården for det.
Uthus. “leer”flor". bygd på 1700-ta1e1t.se K95. Sammcnbygd med váningshus i vest. I bruk inntil ca 19811.
To jordkjellere bygd for 1900. Taket har rast innover i vest pa' K97. K95lcr bygd inn i cn skråning. Inngangen er tettet med en stor gråstein. En mollestcin ligger
på jordkjellcren.

N-l25
1- 60

Våningshus bygd for 1900 (7779).Fradelt som b.nr. 9i 1843. Restaurert 1950-55. Tak loftet. ny kvist I sør, Nytt bisltigmed bad mv. i 1970-75.

AT 003-5-2

Vàningshus bygd 178407/21). Endringer innvendig 194.1.[980-ércne. Sammenbygd med nyere 19::i nord.

Digitalisert bygning pâGK»
karlblad AT 003-5-2
Digilaliscrt bygning på GK-

Váningshui: bygd 11150(77/20, 771`23).Sammenbygdmed lue lost. se K102. Tilbygg i nord 1975-2000. Husbonii iiskebondc, rnuller.

AT 003-5-2

Uthus bygd 11150.Sammenbygd med våningshus i vest. se K101. Bygd ut mot nord for 1960. ikke dyr siden da.

Digitalisert bygning på ØKkariblad

K103

Vamngshus

AT 003-5-2

Digitalisert bygning påØK-

kartblad

K102

Vâningshus bygd avA. E. Tobiaimen(1839-1917) etter 1850(1')(fradelt i I866) (77/11.12]. Nye vinduer og kledning etter i 1975. Sammenbygd med uthus i vest.

Digitalisert bygning på BK»
kartblad AT 003-5-2
Digitalisert bygning pd ØKkartblad AT 003-5-2
Digitalisert utfra angivelse på ØKkart AT 003-5-2 jfr. Sefrakregisteret

kartblad
K100

på BK-

Ruin av kvernhus. "kvedn" (77/13). Murcnc står. Kvernhuset ble bygd av Ole Jensen (1786-I856) ellers ingen opplysninger.
Grunnmur av kverniis. "kvedn". bygd for 1900.ombygd i l920-àrene (77/13). Bygningen står ennå. Sist brukt ea 1950.

kartblad AT 003-5-2
Digitaliscrt bygning på GKkartblad AT 003-5-2
Digttalisert bygning på ØKkarlblad

K95

bygning

1-5

AT 003-5-2

Digitalisert ut fra angivelse påØK-

1-5

Jordkjeller gravd ut i naturlig skråning. Bygd for 1900. l bruk fram til 1950-árene av bnik nr 77/9. Se K99 (matrikkcl nr. 77/16).

1-5

Jordkjelicr gravd uti naturlig skråning. Bygd for 1900(77/26).

.1-25

Viiningshus bygd 1881,da i1y1tctfra det gamle tunet påÅmdal (77/26). En opprinnelig :miss kvist ble ikke satt oppda.Sammenbygd med lidligcre ulhufii l'l0l"~‘1.
se K106. Tilbygg satt opp i 1940-45. Modernisert ca 1977.
Ruin av uthus. "Inc". bygd ea 1231.Sammenbygd med våningslius isur, se K105. Revet ca 1950. 1dag brukes grunnmuren som hagemur (60 cm). Husbond

kart AT 003-5-2 jfr. Sefrak-

K104

K105

"Kalshau",

Arimdal

"Kalshau". Aamdal

K106
K107

"Garden". Amdal

Jordkjeller

registeret
Digitaliscrt ut fra angivelse på GK»
kart AT 003~5-2jfr. Sefrakregisteret
Digitalisert bygning på GK.
kartblad AT 003-5-2
Digitalisert bygning påGKkartblad AT 003-5-2
Digitalisert utfra angivelse påØK-

1-35

sømann

( 1831-1927).

ToJordkjcllerc . "grov". bygd før 1900. tilhørende bruk 77/21. ibruk fram til ea 1950. Bygd i cn haug toppet med en gravhaug. se K30.

kari AT 003-5-2 jfr. Scfrak-

registeret
Jordkjellcr
Jordkjeller

K1011

Kl09

Sefrak
Scfrak

027/028
027/027

149

MiddJ dok.
MiddJ dok,

Digitalisert utfriiangivelse påØKkart AT 003-5-2jfr. Sefrak-

Jordkjeller. "grow". til bruk 77/21. Opprinnelig en "kjurte" tørkchus. bygd på 1800-lallet. Dcnnc ble omdisponert til lagring av poteter. lbruk fram til ea 1950.

regitercl

K110

Våningshus

“Der Vest". Amdal

Sefrak

027/037

150

God! dok.

Sefrak

027/038

151

God!dok.

.lordkjeller

Setrak

027/039

Vårtingshtts

Scfrak

027/047

153

God/dok.

Scfrak

0277043

154

God] dok.

i.

Klll

Uthus
i

KHZ

Kill
K114

:enn
mu:

"Faksvon“. Åiiiiiiit

Nei

Ruin av uthus

Middj dok,

Digitalisert bygning på ØKkartblad AT 003-5-2
Digitalisert bygning på(BKkarlblad AT 003-5-2
Digitaliscrt utfra angivelse på GKkart AT 003-5-2jfr. Sefrakregisteret
Digitalisert bygning pâ GKkartblad AT 003-5-2
Digitalisert bygning på GK»
kartblad AT 003-5-2

N-135

Vàningshus bygd 1848 (7771).Grue i kjelleren, Sammenbygd med uthus i vest, se Kill. Sc også K 116

N-l45

Uthus. “loe/ Her“. bygd 1848. Påbygd i vest med lávebroomkring 1914. Sammenbygd med ifåningshus i ost, Se Kl 10. Høy I IT etg.

25/110

Jordkjcller, "grov“, bygd ca 1848(7711).Delvis i bruk fram til ca 1940. Ligger langs bekk som renner uti "Klcivlandsbclrkm", men 120meter fra denne.

N-145

Våningshus bygd i 1885(77/19). Tidligere sammenbygd med loc i vest. se Kl 14. Husband 1ærer(fra 1932). Det ligger to graiihauger oppi lia SØ for gården
(Sjustegenl (390:77 Og39l:77). Disse er ikke registrert som kulturminner her, pga. avstand til vassdraget.
Ruin av uthus. "loaf flor“. bygd 11185.Uthus-eivar sammenhygd med våningshuset i ost, se Kl 13. Uthuset falt ned i 1960-ärene. Miuingcn og utedu i ost er bevart

N-150

ugi iii-titt.

Farsund kommune

Verdier i Nesheimvassdraget

Fans. Tabell I 9; Oversikt over Sefrak-n:=gr‘.rIrerIe
bygninger í Nesheimvaisdrrrgel

KH5

"Kalshau". Aamdal

Ja

Ruin av kvem

Se frak

Sefrlk
nr.
1003027/034

Kl16

"Der Vest". Åmdal

.la

Ruin av kvem

Sefrak

027/035

156

God!dok.

K1l7

“Lohna“. Amdal

Ja

Ruin av kvem

Sefrak

027/036

157

MiddJ dok.

Kllll

.lâtog

Ja

Ruin av

Sefrak

027/063

158

Midd/ dok.

Nr

Lokalilclsnnvn

Vasdrugstllkn.

Beskrivelse

Tldl.

Kilde

verdt-

vurd

Base nr.

DnrakvnL/
Diik. :mus

Avgrensing

Innen 100
mbeltet

Beskrivelse

God/dok.

Digitalisert bygning på ØKkartblad AT 003-S-2
Digitaliscrt bygning (min) på ØKkartblad AT 003~5-2
Digitalisert ul fra angivelse på ØKkarl AT 003-5-2jfr. Sefrak~
registeret
Digilalisert ut fra angivelse på ØKkart AT 003-5-2jfr. Sefrak~
re isteret
Digilalisert bygning påØKkartblad AT 003-5-2
Digilaliscrt utfra angivelse påØKkart AT 003-5-2jfr. Scfrakregisteret
Digitatisert ut fra angivelse påØKkart AT 004-5-4jfr. Sefrakregisteret
Digitiilisertutfra angivelse påØKkart AT 004-5-4jfr. Sefrakregisteret
Digitalisert ut fra angivelse på EKkart AT 004-5-4jfr. Sefrakri_:gis_teret
Digitaliscn bygning påØK«

J —15

Ruin av kvem. "kvedn", bygd på IROO-tallet(77/15).1bruk fram til ca 1920-årene. Forfall deretter. Det var opprinnelig to moller her. Disse var bygd av stein med
saltak og rod tcgtstern. To store miiillesteinc ligger tilbake. samt rester ettegglvbjelker. Muren er omtrent 170cm høy.
Ruin av kvem. “kvednfl bygd på l800-tal1ct(77/ll. Det var opprinnelig to kvcmer her, med forskjellige eiere. I bruk fram til 1928-30.M.L. Andreassen drev
begge kvcmene fra ea 1914-1928.Kvernen: var steiggde med saltak g teglsteiri. Forfali etter 1930.Husband møllcr/stmiann.
Ruin av kvem. ”kvcdn". kalt "Lohna" (77/5).I 1795fikk J. Olsen kjøptgard med rett til å rydde kvernstee nedenfor “Lohnen". Nabo H. Olsen kan ikke huske at
den har vært i bruk i hans lid (f. 1915).3 m fall fra renna. Husband var smed. Kvema blei revet/ brent for 19257.

kvernhus
Kll9
Kl20

Skolclumta, Amdal
mdal

Skolehus

Sefrak

027/040

God!dok.

Ruin av
kverrthus

Scfrak

027/049

God/ dok.

Sommerljias

Sefrak

027/062

161

MiddJ dok.

Kvernhus

Sefrak

027/061

162

MiddJ dok.

Scfrak

027/075

Kill

.låtog

Kl22

Jàtog

K123

Jåtog

K124

Jåtog

Våningshus

Sefrak

027/067

164

God/ dok.

K125

.låtog

Vâningshus

Sefrak

027/064

165

God/dok.

Uthus

Scfrak

0271065

166

God/dok.

Jordkjetter

Sefrak

0271066

167

MiddJ dok.

Ruin av
vâningshus

Sefrak

1127/0611

168

MiddJ dok.

Ja

MiddJ dok.

kartblad

K126

.l-

5

.1« 5

J-

5

J-

10

Skolehus på"Skoletomta" på Amdal. bygd i 1902(77/31).Brukt som skolehus fram til 1960-årcne. Siden har forsvaret hattden som lager, fram til 1986.Brønn i
kjelleren. Tilbygg i nord ea 1992.
Ruin av kvemhus. Kvema blei bygd før 1900(78/3). Det er uvisst når. men lenge siden kvema ble revei/ brent.

J-

5

Sommertjøs til bruk 78/3.Bygd på l800-tallet. Restaurert i slutten av 1970-àrene. Husbond møllcr.

J-"90"

l - 5

Kvcrnhus. "lrvedn". bygd på 1800-1al1cl(78/3).Brukt som kvemhus fram til ca 1946.Restaurert i slutten av 1970-árene. Husbond møller.

.1- 5

Kvernhus. "kvednhus“, bygd på 1800-ta1let(711/2).Restaurert i slutten av 1970-àrene. Nytt tak. Kvemhjulet finnes ennå.

N-125

Våningshus bygd i 1865(78/4)da eiendommen ble fradelt. Husbond slakter (1865-191R). Huset var opprinnelig sammcnbygd med et uthus i SV. Dette ble revet i

N-155

Vâningshus bygd i 1871(711/7).
Flyttet trappogsatt inn nye vinduer, ellers uendret. Sammenbygd med uthus i SØ, se K126.

N-135

Uthus,"1oc/ Flor“. bygd i ea 1871.Sammcnbygd med vaningshus i NV, se K125.Ombygget og utvidcti vest cu 1950.ibruk som driftsbygning fram til ca 1970.

N-135

.lordkjeller_potetkjeller. "jordplehus". til bruk 78/7. Ligger ea 4 m fra selve huset. Bygd på 18004al1et.

AT 004-5~4

Digitalisert bygning påØKkartblad AT 004-5~4
Digitalisert bygning påØK«

Ruin av kvemhus. Kvema blei bygd før 1900(77/5). Kvcmablei rcwcli slutten av 1920-årene.

1945. Huset var svært forfallcnt

da det ble so_lg_ti 1960. Totalrenovert,

tak løflet.

kartbliid AT 004-5-4

Launcs

Nei

K129

Ruin av uthus

Scfrak

027/069

169

MiddJ dok.

Kl30

Ruin av hus

Sefrak

0271073

170

MiddJ dok.

K13l
K132

Ruin

Jordkjeller

Sefrak
Sefralr

027/074
027/071

171
172

Midd./ dok.
MiddJdok.

K133
K134

.lordkjeller
Ruin av uthus

Sefrak
Sefriik

027/072
027/070

173
174

MiddJ dok.
MiddJ dok.

Ruin av hus

Se frak

027/125

MiddJdok.

Ruin iivkvern

Sefrak

027/126

Midd./ dok.

Digitalisert ut fra angivelse påØK»
kart AT 004-5-4_jfr.Sefrakregisteret
Digitalisert bygning (ruin) påGKkartblad AT 004-S-4
Digitalisert bygning (ruin) på ØKkarlblad AT 004-5-4
Digitalisert utfra angivelse påØKkart AT 004-5-4jfr. Sefrakregisteret

J-

65

J-

70

Ruin av väniiigshus. Siimmenbygdmed uthus i NV, se Kl 29. Muren er her opptil2 m høy. ellers 0-60 cm. delvis bare en tull. Rester av noen får Lommcrstokkcr
finnes også. ellers er ali borte.
Plassen blei ryddet i 1723(79/1l. Gården blei frallyttet i 1935.
Ruin av uthus. Sammenbygd med ruin av hus i sormt. se K128. Tegn til mitting i nord. Den nordre veggen har luke gjennom til mittingcn.

.1- 45

Ruin av hus. Murer 50-100cm høye.

1- 90
J- 95

Ruin. Murene

er bygget

inntil fiellveggen

i vest (mur 70»200 cm).

Tojordkjcllerc, "jordplchus". innebyggeti cn terrasser skråning med inngangen i terrasscmurcn. Det er 3-4 terrasser med trapp opp til hvert nivå,
Høydeforskjellen mellom terrasscne er 70-100cm. .lordkjellcme er i det laveste nivået ved veien. Informant oppgv at det skulle finnes 2v3_]0l’dkjCHL‘fC
til i
området.

KISS

"Haugri". Sudland

K136

"Haugc". Sudland

.la

Digiialisen utna angivelse påØKkart AT 004-5-4jfr. Sefrakrgfleret
Digitalisert ut fra angivelse på BKkart AT 004~5«4
jfr. Sefrakregisteret
Digitaliscrt utfra angivelse påGKkart AT 004-5-4jfr. Scfrak~

J-100
115/115

Ruin av uthus med hegn av stein steingjerde utenfor. Torrmur. Murene påhuset er 120-200cm høye. I Listaboka, bind I er det nevnt et "stcinbygd smalehus med
halmtak" i 1733. Murcne er i god stand.

50

Ruin av hus (80/4,80/8). Huset ble bygget tidlig på lSOO-tallet.Peder ogTrina påStykkje bodde her fram til 1852,de flyttet til Jåtog. Huset forfall. bare murene
er synlig i dag.

J- 20

Ruin av kvemhus "kw.-dnhus“,bygd på 1t100-ta11et
(80/4.80/8).Har vært en ruin så lenge eier kari huskc(1`. 1914).Rester av mølle-steintilstede. ellers lite igjen.

.1 - 15

Ruin av kvcrnliuit."kvednhus". bygd på 1B00~tallet(80/4,8).Kvema ble revet før 1940.men murene står. Kvernhjul og møllestein er påplass. Kvema i drill fram
til ZO-áreneda eier utvandret til Amerika.

.l-

registeret

Kl37

"Haugri". Sudland

Ja

Ruin iiv kvem

Sefrak

027/115

177

MiddJdok.

Digitalisert utfra angivelse päØKkart AT 004-5-4jfr. Sefrakregièteret

Killi

"Haugri".

Sudland

Ruin av

Scfrak

027/114

1711 Midd./ dok.

tørkchus
K139

"Haugri". Sudland

Våningshus

Sefrak

027/113

K140

“Ner Sud1and". Lunden. Sudland

Våningshus

Sefriik

027/116

Uthus

Sefrak

027/1I 7

Kl41

Digitalisert ut fra angivelse påØK~

J-

60

Ruin av torkehus. "kjuna". bygd på 11100«tal1et
(80/4. 80/8).Ruin så lenge eier kan huske (f. 1914).Taket er borte.

kart AT 004-5-4 jfr. Scfrakre isterct

179

God/dok.
God/dok.

181

God/dok.

Digitalisen bygning påØKkartblad AT 004-5-4
Digitalisen bygning påØKkartblad AT 004-5-4
Digitalisert bygning påØKkartblad AT 004-5-4

N-120
J-

60

J» 50

Vàningshus. bygd på lti00«tallet.Stuen i vestre del av huset er eldst. Stuen ble bygget påi INEO-årene.Senere ettdringer både ute og inne. Sammcnbygd med
(nyere) uthus i sørøst.
Vàningshus, bygd omkring 1900(80/2.80/3).Sammenbygd med uthus i øst. se K141. t 1970-àrene ble huset bygd pá og reparert. Gården er i drill.
Uthus, bygd ca 1900.Reparert med metallplater ca 1980.Sammenbygd med hus i vest. Se K 140.

Vcrdicr i Nesheimvassdraget

Farsund kommune

Forts. Tahell19: OversiktnverSqfrak-rr-gisrrerte
bygningerf Neslie/rnvarsdrager
Nr

Lokalitetsnavn

Vassdrugs-

Beskrivelse

Illkn.
K142

"Ner Sudland".Lunden. Sudland

Ja

Ruinav kvem

Tldl.
verdivurd

Klldc

Sefrak

Sefrlk

nr.
I003027/1 18

Base nr.

182

Avgrensing

Middj

Digitalisertut fra angivelsepaBKkart AT 004-5-4 jfr. Sefrak~
re isteret
Digilalisert bygning (ruin) påØKkartbladAT 004-5-4
Digitaliscrt bygning(ruin) påØKkartbladAT 004~S-4

J-10

N-1l0

Rum av hus bygd på IHOO-tallel (EON ). Sammenbygd med løe i 951, se KI44,Rcvct

N-l05

Rum av uthus. "lac".

Digitalisert

N-110

.lordkje11er,
”jordplchus” bygdpå [BGO-tallet
(8011).Nåomgitt av tettgranskog.Dorhøyde80 cm.

dok.

Ruin av hus

Sefrak

027/119

183

Midd./’dok

K144

Ruinav uthus

Scliak

027/120

184

Middf

K145

Jordkjellcr

Sefrak

027/121

185

Midd/ dok.

K146

Ruin av kvcm

Sefrak

027/124

136

Midd/ dok)

Ruin av kvem

Sefrak

187

Midd/ dok.

K143

"Ner Sud1and"_
Lunden.Sudland

Nei

Ja

KM?

lnnen 100

DItIkvnl.l
Dok. status

dok.

Beskrivelse

m beltet

ut fra angivelse på GK-

Rum av kvernhus, "kvednhus",

bygd på l800vta1let

(80/2.3). Kverna var en ruin før 1920 i folge nabo og informant.

Nordveggcne

er laorte. de andre er ca 2 meter

høye.

karl AT 004-5-4 jfr. Sefrakregisteret
Digitaliscrt utfraangivelse påGKkart AT 004-5-4jfr. Sefrak»
registeret
Digitaliserl ul fraangivelsepåØKkart AT 0045-4 jfr. Sefrak-

sammen med uthusct ca 1970.

bygd på 1800«ta11et. Sammenbygd med vämngshus i ost, se K143.

Revet ca 1970. Murene er kraftige, ea 150 cm høye. Murcnc slår ennå.

Ruin av kvcrnhus."kvcdnhus"bygdpå 1800~tal1et(30/1). Kvcmhusetfall i ruin eai 1930-fircnc.Kvernhuset var opprinneligen trebygningmedsaltakog rød
teglstein.Oppbyggtil rcnnaer 3 m høy. Grunnmurcndelvis en tun inord.
Ruinav kvcrnhus,"kvcdnhus"bygdpå ISOO-tallet.
Eier; G] b. nr 80/1. 80/7 haddekvernrettighet,Oppbygglil rcnnaer 1,5 m hay. Rumsålenge mformantkan
huske(f. 1914).

registeret
K148

"Øvre Sud]and"/ "Krfigebakkcn"_

Nei

Ruin av hus

Scfrak

027/122

IRS

Middj dok.

Tull av hus

Sefrak

0241075

189

God/dok.

Tull av uthus

Sefrak

024/076

190

God/dok.

191

God/dok.

Sudland
K149

“På Myran". Ulgjel

Eitland ved Ulgjelsvannet

Mur etter lue

Sefrak

024/077

Muretterlue

Sefrak

024/ 0711

MiddJ dok.

Vaningshus

Sefrak

024/066

193

God/ dok.

K154

Uthus

Sefrak

024/06 7

194

Middj dok.

K155

Jordkjeller

Sefrak

024/079

Midd]

Våningshus.

Selrak

024/070

Midd/ dok.

K153

K156

“Klostrefl

Ulgjcl

Ulgjcl

dok.

rumlo
Ix.)

Digitalisen utfraangivelsepàØKkart AT 004-5-4jfr. Sefrakregisteret
Digitalisertbygning(ruin) påGKkartbladAT 004-5-2
DigrlalisertbygningpàØKkartbladAT 004-5-2
DigttaliscrtbygningpäØKkarlbladAT 004-5~2
DigttaliserlutfraangivelsepåGKkart AU004-5-3jfr. Scfrak«
registeret
DigitalisertbygningpåOKkartbladAU 004-5»l
Digitalisertutfra angivelsepåØK~
kart AU004-5-1jfr, Sefrakregisteret
Digitalisertul fra angivelsepåBKkart AU004-5-l jfr. Sefrakregisteret
Digitalisertut fra angivelsepåØKKarlAU004—5-1
jfr. Sefrak-

N-ll5

Ruin av husbygd 1854(80/’7_9).
Plassentitstettil en fattig skomakeri 1854. Kall "Piller Reinert", en kjentskmnemaker.Murenc var ca 170cmhøyei stuen og
100cmi uthusct.Murencsynligeennå.

N415

Grunnmuretterhus.(67/1) trolig bygdpå l700—tallet.
Sammcnbygdmeduthus(ruin), seKt50. Opprinneliggårdstun.Husetrevetca 19511.Ny hyttebyggetpå
grunnmur-en
tmulig ogsålengermot V).
Grunnmurav uthus,"lac! fior“. troligbyggetpå 1700-lallct.Samrncnbygdmedhusi øst,seK149.Løaallerederevetpåbilder fra 1920-âra.

N415
N~ll5

Mur etter torvlølr.trolig bygdpå ll100-ta11et.

N-145

Mur ettertorvløe.Det er uvisstnår den ble bygd,men llere påEitlandhuskerat densto medtak i l940-árene. Nå kun murerigjen,inne i tett granskog.

30/150

Vàningshus.bygd 1tt84jfr. Lista BokaI (5.426)167/16.tidl. bnr.5). Solgtsomsommerboligi 1914. Bryggcrhusi vestreende av bygningen,senere ombygdtil
stue.

20/1610

Mur etter uthus, bygd i 181.14.Solgt med våningshuset som "sommereiendom"

21200

Jurdkjcller.polclkjcllcr, "jordplchus",trolig bygdpå 1800~ta11et
(67/5,4).

(feriested)

etter

1945 (11).

Mur etter vàningshus.trolig bygdpa ltitltltallct (67/3).Brønn 1kjelleren.Sammenbygdmeduthus/skjuliosl,
1945, og ble brukt til enhytteiSptnd.

K 159. Materialcnei husetble solgt til riving i

registeret

K157

Mur etter
uthus

Scfrak

024/071

Middj dok,

KlSH

Jordkjcller

Sefrak

0241073

Middl dok.

Digilalisert utfra angivelsepåGK»
kart AU004-5-1jfr. Sefrakregisteret
Digitaliscrt ul fra angivelsepåBKkart AU004-S-l

Mur etter uthus,“florf1uc", trolig bygdpâ ISCO-tallet.
Sammcnbygdmedvaningshusi vest,seKlfitt.

Tojordkjellere, potetkjcllcre."jordp1ehus".trolig bygdpå 1800-ta1let(67/3).

jfr. Selrak»

Ægtsteret
Middj dok.
Middj dok.

Jordkjeller
Mureller
våningshus

Sefrak
Sefrak

024/072
024/068

Kibl

Mur etter
uthus

Sefrak

024/069

201

K162

Jordkjellcr

Sefrak

024/074

0

Vâningshus

Selrak

021/068

203

K159
K160

Kl63

Ulgjcl

"Storhcimgérd".Kviljo

Nei

Middj dok.

Mtdd]

dok.

God!dok.

Digitalisertutfra angivelsepåØK~
kart AU004-5-1jfr. Scfrak~
registeret
Digitaliscrt utfra angivelsepåØKkarl AU004-5~1jfr. Scfrakregisteret
Digitalisertut fra angivelsepåGKkartAU004-S-1jfr. Sefrakregisteret
Digitalisert bygning påØKkartbladAU 002~5-1

Mur ettervàningshus,trolig bygdalleredepå 1700-ta11ct(67/2,67/6). I folgeLista Boka 1(s 423) var det4 gårderher l 1723. Sztmmenbygd
meduthusI nordøst.
seK161 (skilleveggcnvanskeligåse).Solgttil riving i 1920-árerte.
100/

Mur eller uthus.trolig bygdalleredepå 170tHa11etSammenbygd
medvåningshusi sørvest,seKlól). Solgttil riving i 1920-ârcne.

.lordkje11cr,potetkje1lcr,
"jordplehus",trolig bygdpå 1800-ta1lct(67/2,67/6).

N»210

Våningshus,bygd i 1894 123/12),Verandabyggetpåt 1925, hele husetrestaurertog forlengetmed2 mi 1975-78.Tidligeresammenbygdmed lac inord. Denne
falt nedi

1970.

Oversikter over rapporter
"Verdier i Vernede Vassdrag"

1998 - l

Verdier i Norddalselva,

1999 - l

Verdier i Opo m/Låtefoss, Odda kommune i Hordaland

1999 - 2

Verdiar i Stryne- og Loenvassdraget, Stryn kommune
i Sogn og Fjordane

1999 - 3

Verdiari Oldenvassdraget, Stryn kommune i Sogn og Fjordane

2000- 1

Verdier i Gautefallvassdraget, Drangedal og Nissedal
kommuner i Telemark

2000- 2

Verdier i Unsetåa, Rendalen,Tynset og Tolga kommuner
Verdiar i Hamrabøvassdraget, Suldal kommune i Rogaland

2000 _ 3

2000- 4

Åfjord kommune

i Sør-Trøndelag

2000 _5

Verdiar i Høievassdraget, Tysvær kommune i Rogaland
Vemeverdier i Nitelva, Nittedal, Skedsmo og Rælingen
kommuner i Akershus fylke

2000
-6

Verdiari Norddalsvassdraget,Suldalkommunei Rogaland

2000- 7

Verdiar i Hålandsvassdraget, Suldal kommune i Rogaland

2000- 8

Verdiar i Vikedalsvassdraget,

2000- 9
2000- 10

Verdier i Gvetaåi, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

2000- 11

Verdier i Vergja, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal
kommuner i Buskerud

2000
- 12

Verdieri Ogna,Steinkjerkommunei Nord-Trøndelag

2000- 13

Verdier i Rolv, Nore og Uvdal, kommune

2000- 14

Verdier i Sørkjeåi, Rollag kommune i Buskerud
og Tinn kommune i Telemark

2000- 15

Verdier i Vannsjø-Hobølvassdraget,

Vindafjord

kommune

i Rogaland

Verdier i Skrimfjellomrâdet, Kongsberg kommune i Buskerud,
Sauherad og Skien kommuner i Telemark

i Buskerud

Moss, Sarpsborg, Spydeberg, Skiptvedt, Råde, Rygge
Våler og Hobøl kommuner i Østfold og Akershus fylker

2000- 16

Verdier i Austbygdåi,

Tinn kommune

i Telemark

2000- 17

Verdier i Hornsbekken,

2000 - 18

Verdier i Skogshomområdet,

2000 - 19

Verdier i Grønndøla,

Gol kommune

i Buskerud

2000 —20

Verdier i Mørkedøla,

Gol kommune

i Buskerud

2000- 21

Verdier i Fuglevågsvassdraget,
Smøla kommune

G01 kommune

i Buskerud

Gol kommune i Buskerud

i Møre og Romsdal

2000- 22

Verdieri Ãrgårdsvassdraget,
Namdalseid og Verran kommuner i Nord-Trøndelag

2000~ 23

Verdier i Hjelsteinelva,
Vestnes kommune

i Møre og Romsdal

2000- 24
2000- 25

Verdier i Gjela, Aure kommune i Møre og Romsdal

2001- 1

Natur- og kulturverdier i Salsvassdraget, Nord-Trøndelag

2001-2

Verdier i Norddalsvassdraget, Norddal kommune,
Møre og Romsdal

2001-3

Verdier i Søya, Surnadal kommune

2001 -4

Verdier i Ålvundelva,

2001 —5

Verdier i Toåa, Surnadal kommune i Møre og Romsdal

i Møre og Romsdal

Sunndal kommune

i Møre og Romsdal

Verdier i Solnørelva, Vestnes, Skodje og Ørskog kommuner
i Møre og Romsdal

2001 —6

Verdier i Bygdaelva, Stranda kommune i Møre og Romsdal

2001- 7
2001- 8

Verdier i Stigedalselva, Volda kommune i Møre og Romsdal
Verdier i Visa, Nesset kommune i Møre og Romsdal

2001 —9

Verdier i Bondalselva,

2001- 10
2001- 11

Verdier i Norangselva, Ørsta kommune i Møre og Romsdal
Verdier i Todalselva, Aure kommune i Møre og Romsdal

2001 —12

Verdier i Bjotveitelvi, Ullensvang og Eidfjord
kommuner i Hordaland

2001-13

Verdier i Døgro, Ulvik kommune i Hordaland

2001-14

Verdier i Elvegårdselva,

2001-15

Verdier i Snefjordvassdraget, Måsøy kommune i Finnmark

2001-16

Verdier i Dyrdalselvi, Aurland kommune i Sogn og Fjordane

Ørsta kommune

i Møre og Romsdal

Narvik kommune

i Nordland

2001 —17

Verdier i Undredalselvi, Aurland kommune i Sogn og Fjordane

2001 —18

Verdier i Kolarselvi, Aurland kommune i Sogn og Fjordane

2001 —19

Verdier i Flåmsvassdraget,

2001- 20

Verdier i Nisedalselvi, Aurland kommune i Sogn og Fjordane

2001
- 21

Verdier i Gaulavassdraget, Melhus kommune i Sør-Trøndelag

2001- 22

Verdier i Gaulavassdraget, Midtre Gauldal kommune
i Sør-Trøndelag

2001_ 23

Verdier i Taumevassdraget,

2001- 24

Verdier i Erdalsvassdraget, Eidfjord og Ullensvang
kommune, Hordaland

2001 _ 25

Verdier i Hattebergsvassdraget, Æneselvi og

Aurland kommune

Sirdal kommune

i Sogn og Fjordane

i Vest-Agder

Furebergsvassdraget i Kvinnherad kommune, Hordaland

2001- 26

Verdier i Manndalselva, Kåfjord kommune i Troms

2001_ 27

Verdier i Etnavassdraget,

Nordre Land, Etnedal, Sør-Aurdal,

Nord-Aurdal og Øystre Slidre kommuner i Oppland
2001- 28

Verdier i Gausa, Espedalsvatn/Breisjøen,

2001 _ 29

Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
kommuner i Oppland
Verdiar i Smeddøla, Lærdal kommune i Sogn og Fjordane

2001- 30

Verdiar i Kvinna, Leikanger kommune iSogn og Fjordane

2001- 31

Verdiar i Sogndalselvi,

2001- 32

Verdiar i Utladalsvassdraget, Årdal og Luster kommunar i

Sogndal kommune

Lillehammer,

i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

2001- 33

Verdiar i Feigumsvassdraget, Luster kommune i Sogn og Fjordane

2001- 34

Verdiar i Mørkrisvassdraget, Luster kommune i
Sogn og Fjordane

Se også:
Forvaltning av vernede vassdrag 1995. Informasjonsperm utgitt av Direktoratet for
naturforvaltning og Norges vassdrag-og energidirektorat, mars 1995.
Norges vassdrag- og energidirektorats hjemmeside: http://www.nve.no
Direktoratet for naturforvaltnings hjemmeside: http://www.naturf0rvaltning.n0

Utgitt i samarbeid mellom Direktoratet for naturforvaltning og Norges vassdrag- og energidirektorat
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Verdier i vernedevassdrag
Norgesvassdrags-og energidirektorat(NVE) og Direktoratetfor naturforvaltning(DN) har i fellesskap
arbeidetmedetprosjektfor ågjørekunnskapen
om vernedevassdragletteretilgjengeligfor kommunerog andre som forvalter vassdragsnæreområder. "VVVprosjektet" skal dokumentereog gjøre verdiene i
vassdragetmer synlige. Målet er at alle som planlegger arealbrukeller inngrepi et vernet vassdrag,
førstskalvite hvilke vemeverdiersomfinnesder.På
dennemåten regnerDN og NVE med at skadelige
inngrepi størregradblir unngått.
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