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REGISTRERINGAV VERNEVERDIERI DE 10-ÅRSVERNEDEVASSDRAG

Stortinget behandlet i april 1973 verneplan for vassdrag. Ved
behandlingen ble vassdragene delt i følgende grupper:

Varig vernede vassdrag
Vassdrag med vern foreløpig fram til 1983
Vassdrag som kan konsesjonsbehandles

For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av
nærmere forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse
vassdrag i november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper.
For gruppe 2 ble verneperioden forlenget fram til 1985.

Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene i vass-
dragene i gruppe 2 skal utredes nærmere før det tas endelig stilling
til vernespørsmålet.

Miljøverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge følgende
verneinteresser:

Resipientinteressene
Naturvitenskapelige interesser
Kulturvitenskapelige interesser
Viltinteressene
Fiskeinteressene
Friluftslivsinteressene

Miljøverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styringsgruppen for
det naturvitenskapelige undersøkelsesarbeidet i de 10-års vernede vassdrag"
til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige interesser.
Styringsgruppen består av en representant fra hvert av landets universitet
samt en representant fra Norges Landbrukshøgskole, videre har Sperstad-
utvalget og Miljøverndepartementet en representant hver i gruppen.

Denne rapport er avgitt til Miljøverndepartementet som et ledd i arbeidet
med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten er begrenset
til å omfatte registreringa av natur-verdier i tilknytning til 10-års
vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av verneverdiene,
og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraftutbygging.

En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 å ha
ferdig søknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle av
at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse
vassdrag.

Denne rapport tilfredsstiller ikke de krav vassdragslovgivningen stiller
til søknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som selv-
stendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging.

Miljøverndepartementet

Oslo, 18.12.1980
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arter er merket hhv. d og (d). Kryptogamer er bare nevnt

i den grad de er med å karakterisere en vegetasjonstype.

Kapittel 6 angir deretter vegetasjonstypenes forekomst og

fordeling i de fem delområdene og tar for seg en del mer

spesielle lokaliteter.

Artslisten for høyere planter (tab. 5) er satt opp på grunn-

lag av egne registreringer, opplysninger i litteraturen samt

data fra det norske Flora-Atlas.

Nomenklaturen følger følgende verker:

Karplanter: Lid (1974)

Moser : Nyholm (1954-1969)

Lav : Dahl & Krog (1973)



Kap. 2. OMRÅDEBESKRIVELSE

2.1. Beli9genhet og topografi 


Objekt nr. 34 på Verneplan for vassdrag, "Vassdrag i

Hemsedal", består av 3 separate områder i Hemsedal kommune,

Buskerud fylke (se fig. 1). Område A og C drenerer mot

Hemsila, mens område B tilhører øvre del av Tisleia/Abjøra,

som er sideelv til Begna. Tilsammen utgjør verneobjekt 34

ca. 350 km2 som strekker seg fra 600 m o.h. i Hornslia til

maksimalt 1800 m o.h. i vestlige deler av Mørkedalen (se

tab. 1). Område C er under bearbeidelsen videre inndelt i

3 delområder etter hoveddalførene (se fig. 1 og tab. 1).

Tabell 1. Noen data om delområdene innenfor "Vassdrag i Hemsedal".

Areal
km2

Over Laveste Høyeste
skoggrensa punkt punkt

% m o.h. m o.h.

A Hornslia - Grytingen 7 87 590 1478
B Skogshorn 68 47 828 1736
C I Kljådalen - Mørekvamdalen 99 74 730 1803
C II Bulidalen 43 73 780 1643
C III Mørkedalen 134 78 750 1818

Område A strekker seg fra flate moer ved Hemsila, opp den

bratte lisida med ur og rasmarker under Veslehorn (1300 m

o.h.) og Storehorn (1478 m o.h.), og videre over slake fjell-

partier fram til Grytingen (1465 m o.h.). Hornsbekken, som

i nedbørrike perioder danner den imponerende Hydnefossen ned

fra Veslehorn, har sine kilder fra tre små vatn, Grytings-

tjern, Horntjern og Vesle Horntjern liggende fra 12-1300 m o.h.

Område B består egentlig av en rekke tilløp til Storevatn

(821 m o.h.). Den sentralt beliggende Skogshorn (1728 m o.h.)

danner ytterkanten av det markerte fjellmassivet som kommer

inn fra NV. I 0 er det lange, slake fjellskråninger ned mot
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Fig. 1. Undersøkelsesområdenes beliggenhet (jfr. tabell 1).
Tallene 1-17 angir lokaliteter omtalt i kap. 6.

Hundsvatn (1084 m o.h.), mens sørskrenten av Skogshorn og

Nibbi (1650 m o.h.) er svært steil og danner rasmarker.

Nedenfor disse marker er Ø-V-gående setergrend overgangen

mot et småkupert landskap (relativ høyde ca. 200 m) med

myr, fjellskog og en rekke tjern og vatn hvorav Vannin (828

m o.h.) og Helsingvatn (830 m o.h.) er størst.

Område C består av en rekke markerte dalfører med mellom-

liggende fjellpartier som stort sett varierer mellom 1400

og 1600 m o.h. Kljådalen - Mørekvamdalen (C I) løper i N-S
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2.2. Geologi 

Berggrunn

Beskrivelsen av de berggrunnsgeologiske forhold bygger på

Bugge (1939). De nordre og vestre deler av område C faller

utenfor hans kart i målestokk 1:100 000 (gradteigskart

E32V og E320). Hovedtrekkene av berggrunnen i Hemsedal går

fram av fig. 3, som er laget etter et oversiktskart

utarbeidet av Heim (1979).

Storparten av Hemsedal tilhører røttene av den gamle, kale-

donske fjellkjeden. To overordnede skyvedekker (Jotundekket

og et skifer-sandsteinsdekke) er plassert over grunnfjellet,

som bare stikker fram i selve dalføret lengst i Sø.

tmotamorfo
E:=3

I
suro-intormodiasro •ruptivor

r_Z basisko oruptivor

)

,...•....skyvegrense

ffl2.

E3 kombfosilurisko sandstoin og skifro

kvorts-sandstoin (sPoragmitt)

Ji—s. skyvogronso

Jotundekkot 


Skifor-sandsteinsdekkot 


Grunnfell

Sillt

o

gnsis, gneisgranitt

Fig, 3. Berggrunnsgeologisk oversiktskart etter Heim (1979).



øverst ligger Jotundekket, som består av høyfj211seruptiver.

Den sureste delen domineres av granitt og pyroksengranitt,

og Bjørlykke (1905:527) angir lys granitt eller gneisgranitt

for Bjøberg-området. De basiske eruptivene domineres av

uralitt-saussuritt grønnstein. I nordre del av Skogshorn-

massivet inngår det et parti med gabbro og grønnstein. I de

sørvestre deler av Hemsedal er fjellet hovedsaklig bygd opp

av intermediære, myolinittiske bergarter,ogdisse dominerer

innen område A.

Skifer-sandsteinsdekket består øverst av en rekke kambro-

ordovisiske lag (takskifer, sandstein, fylitt etc.) som

hviler på en vestlig utløper av det sør-norske sparagmitt-

området (kvartssandstein). De kambro-ordovisiske bergartene

er særlig fremtredende i område B, hvor de danner basis for

seterviddene mellom Hemsedal og Valdres. En del fylitt-

forekomster opptrer også i Mørekvamdalen Kljådalen (C III).

Grunnfjell, bestående av granitt/gneisgranitt, er såvidt

representert innenfor det lavestliggende partiet av område A.

Et fellestrekk for fjellgrunnen i de tre undersøkelsesområdene

er den sterke dominansen av tungt forvitrende bergarter. Dette

medfører at det sjelden påtreffes kravfulle plantesamfunn,

som på fylittforekomstene i område B og C III. Fylitt-

stripene i den nedre S-skråningen av Skogshorn - Nibbi er

lettforvitrende, men tørre markforhold synes å begrense en

forventet artsrikdom,

Løsmasser

Bunnmorene utgjør den dominerende løsavsetningen opp til

12-1400 m o.h. (Bugge 1939). Morenedekket er mer eller

mindre tykt, og berggrunnen stikker ofte fram. Størst

mektighet oppnår bregrusen langs dalførene i område C

og på vidda øst for Skogshorn.



Skogsområdene i dalene er knyttet til bregrus-avsetningene.

Den nære sammenhengen er særlig tydelig i bratte lisider.

Det finnes også vesentlige bregrus-områder over den

nåværende skoggrensa.

I mellom- og høgfjellet er det ofte sammenhengende partier

med frostsprengt stein og blokker ("blokkhav"). Større urer

er vanlig under høye fjellskrenter, f.eks. under S-sida av

Skogshorn-massivet.

Glasifluviale avsetninger mangler så og si fullstendig innen

undersøkelsesområdet. Ifølge Dalin (1962) består terrassene

nederst i Bulidalen (C III) av tykk morene i ras mot elva.

Partier med sortert sand og grus i Mørekvamdalen og Bulidalen

er sannsynligvis recente (Dalen, op.cit.).

2.3. Klima

Det finnes ingen offisielle værstasjoner innenfor de

aktuelle områder. Nedbørstasjonene Hemsedal (608 m o.h.)

og Lykkja i Hemsedal (861 m o.h.) turde likevel være repre-

sentative for de lavereliggendedeler av hhv. område A og B.

Av tabell 2 går det fram at årsnedbøren ligger på omkring

700 mm. En ser videre at nedbøren når sitt maksimum i juli

(rundt 100 mm), og at halvparten av årsnedbøren faller i

løpet av sommermånedene juni - september.

Tabell 2. Nedbørnormalen for to stasjoner i Hemsedal kommune.
Kilde: Foreløpige nedbørsnormaler 1931-60. Det

norske meteorologiske institutt, 1976.

JF M A MJJ A S OND Aret

Hemsedal




44 32 25 32 45 74 105 99 81 65 54 54 711

Lykkja i Hemsedal 48 33 28 34 46 72 97 90 72 66 58 54 698



På Bjøberg (1008 m o.h.) i Mørkedalen (område C III) ble

nedbøren målt i perioden 1896-1902. Ransedokken (1978)

beregnet gjennomsnittlig årsnedbør til å ligge på 520 mm.

Nedbørsmengden er her høyest i månedene august - oktober,

med maksimum i august.

Ifølge Bruun (1967) mangler det temperaturnormaler fra

Hemsedal. Data fra Hallingdal (Gol, Geilo) og Valdres

(Vang, Løken i østre Slidre) indikerer imidlertid et utpreget

kontinentalt temperaturklima i Hemsedal. I de lavereliggende

deler (ca. 600 m o.h.) vil differansen mellom varmeste og

kaldeste måned ligge i overkant av 20°C.

Selv om det ikke gir seg utslag i høye nedbørstall, påvirkes

Hemsedal sterkt av fuktige luftmasser fra vest. Ifølge

Ransedokken (pers.medd.) er tåkefrekvensen høy i fjellstrøkene.

Ransedokken (1978) og Engene (1971) fant at områdene ved

hhv. Bjøberg og Skogshorn kan karakteriseres som super-

humide (sensu Hesselmann 1932). Tørke er derfor ytterst

sjelden en begrensende faktor for planteveksten i området.

2.4. Kulturpåvirkning


Det er bare de høyestliggende fjellpartier som kan sies å

være lite kulturpåvirket. Det eneste unntaket utgjør

Skogshorn, som er et populært utfartssted, og hit går flere

markerte stier. Allerede i lavalpine deler er det tydelig

beitepreg overalt, og beitepresset øker sterkt ned gjennom

bjørkebeltet. Setrene, som delvis er nedlagt, ligger tett i

de lavere deler av dalførene innen område C og danner sammen-

hengende grender sør for Skogshornmassivet (område B). Det

sterke beitepresset gjenspeiles særlig tydelig i Skogshorns

(jfr. navnet) treløse skråninger og langs Mørkedalens nord-

side.





Kap. 3. TIDLIGERE UNDERSØKELSER

3.1. Område B


Ove Dahl besøkte i 1907 Hemsedal, og han har publisert lange

artslister i den forbindelse (Dahl 1908). Fra Skogshorn

omtaler han bl.a. følgende arter: grønnburkne (Asplenium

viride), dvergmispel (Cotoneaster integerrimus), sisselrot

(Polypodium vulgare), bergfrue (Saxifraga cotyledon), snø-

sildre (S. nivalis) og fjellodnebregne (Woodsia ilvensis)

(Dahl op.cit. s.37). Dahl henviser til Norges flora

av Blytt, der det står angitt et funn av hengefrytle

(Luzula parviflora) fra Skogshorn (ved Printz). Men denne

arten er bare angitt denne ene gangen fra området, og ikke

gjenfunnet seinere. Dahl bemerker at det over skifersonen

er en ytterst triviell flora.

Hanna Resvoll-Holmsen undersøkte somrene 1929 og 1930 plante-

livet i områdene fra Skogshorn og nordøstover til Valdres

(Resvoll-Holmsen 1932). Hun gir her en beskrivelse av vege-

tasjonen/floraen i "skogen, krattene, lyngmarken, urtemarken,

gressmarken, mosmarken, lavmarken, Sphagnum-myrene og gress-

myrene". Det gis inngående beskrivelser av floristisk

sammensetning av ulike samfunnstyper (assosiasjoner), og

hun kommenterer utbredelse og høydenivåer. De utforminger

og artssammensetninger som hun angir for Skogshorn-området,

faller meget godt sammen med våre iakttagelser.

Resvoll-Holmsen (op.cit. s.40-48) har også med en floraliste

over karplanter som er funnet innen de undersøkte områdene

i Hemsedal og Valdres. Foruten egne data, bygger hun også
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Vi vil også nevne at Resvoll-Holmsen (1932 s.38) angir et

funn ved Georg Hygen av snøsoleie (Ranunculus nivalis) fra

Nevreskardtjern, nær en rikheilokalitet øst for

Kljådalen ( se s. 42).

Ransedokken (1978) har undersøkt suksesjon etter anleggs-

slitasje i fjellet i Hemsedal og Hol i Hallingdal. Hun har

studert gjenvekst i spor etter terrenggående kjøretøy, som

har vært brukt i forbindelse med bygging av kraftlinjer.

Innenfor undersøkelsesområdet har hun sett på sportraseer i

vesthellinga mellom Bjøbergnosi og Ershovdtjønnan i ca.

1100 m høyde. Her har hun også satt ut merkepinner, slik at

området i framtida kan anvendes til fortsatte suksesjons-

studier. Dessuten foreligger det sporstudier fra partiene

sørvest for Heimretjern, i myr- og heivegetasjon på vestsida

av elva.

Malme (1977) gir en kortfattet beskrivelse av vegetasjonen

på noen lokaliteter langs Grøndøla og Mørkedøla.
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Kap. 4. HOVEDTREKK I VEGETASJONEN

De undersøkte nedbørfeltene domineres sterkt av fjellvegeta-

sjon. Over 70% ligger over skoggrensa, og partier under

600 m o.h. mangler. Fattig til middels næringsrik berggrunn

bevirker sterk dominans av artsfattige og lite kravfulle

vegetasjonstyper. Temperaturforholdene er derimot relativt

gunstige, noe som gjenspeiler seg ved at mange lavlands-

planter finner sine høydegrenser i Hemsedal (se s. 60).

Både vegetasjon og flora har, etter norske forhold, et tyde-

lig kontinentalt preg, med flere østlige innslag.

Granskog preger Hemsedalens hoveddalføre helt opp til Midt-

bygda (kirkested). Furuskog forekommer bare på tørre koller

i dalbunnen. De innerste naturlige forekomster av barskog

(gran) finnes som isolerte bestand ved Tuv, dvs. ca. 3 km

nedenfor delområde C III mot øst.

Figur 3 gir et bilde av den vertikale sonering innen de

undersøkte felter. Tabell 3 viser den arealmessige fordel-

ingen innen hvert delområde.

Tab. 3. Arealprosenter for de forskjellige vegetasjonssoner
innen hvert delområde. Beregnet på grunnlag av fig.3.




A B C I C II C III

Høyalpin - 10 14 - 12

Mellomalpin 3 16 37 26 27

Lavalpin 84 21 23 47 38

Subalpin 8 26 21 24 18

Boreal 4 23 - - -




100 101 100 99 99
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5.2. Sko9 


Furu er som nevnt ikke skogdannende innen undersøkelses-

området. Gran opptrer bare i de lavestliggende deler av

område A og B. Granskogen har et subalpint preg, og det er

stort sett bare tresjiktet som skiller den fra fjellbjørke-

skogen. Gran- og bjørkeskogen gis derfor en samlet fram-

stilling under:

5.2.1. Blåbærskog

Dette er den dominerende skogtypen. Tresjiktet består som

oftest av bjørk, men i lavere deler av område A og B kan

gran overta helt eller delvis. Ofte er det innslag av osp

og rogn. Følgende arter er vanlige i feltsjiktet:

stiv kråkefot maiblom
d blåbær skogstjerne

blålyng nikkevintergrønn
krekling perlevintergrønn
tyttebær engmarimjelle

d smyle gullris
hårfrytle sveve

Blåhcer og smyle dominerer nesten over alt, mens de øvrige

inngår mer spredt, men konstant. Einer er stedvis dominant

i busksjiktet. Felt- og bunnsjikt har mye til felles med

oligotrof heivegetasjon over skoggrensa.

5.2.2. Småbregneskog

Denne vegetasjonstypen forekommer spredt innen hele skogs-

området, men den er ikke på langt nær av så stor arealmessig

betydning som den forrige. Småbregneskogen opptrer i partier

der tilgangen på fuktighet er noe større enn i den fore-

gående typen. Artene i feltsjiktet er i hovedsak de samme

som i blåbær-typen, men i tillegg kommer fugletelg inn som

dominant; stedvis også hengeving, men i små mengder.
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5.2.3. Høgstaudeskog

Høgstaudeskogen harmindreutbredelse. Den forekommer spredt

der tilsiget av mer næringsrikt jordvatn er godt. Dette

gir seg utslag i mer åpen tresetting med frodig feltsjikt og

stedvis velutvikla busksjikt av især sølvvier og lappvier.

Variasjonen i artssammensetning og dekningsforhold er stor,

og det er umulig å skille ut ulike enheter her. Nedenfor

er det satt opp ei liste over karplanter som går igjen i

diverse høgstaudesamfunn. Bare unntaksvis kan en forvente

å finne alle artene i samme bestand.

(d) gran myrhatt
(d) bjørk enghumleblom

hegg tepperot
rogn mjødurt

(d) sølvvier kjeldemarikåpe
(d) lappvier fjellfiol

skogsnelle myrfiol
gulaks setermjølke
myskegras kvitmjølke
skogrørkvein skogstorkenebb

(d) smyle fjellminneblom
gråstarr fjelløyentrøst
firblad småengkall
engsyre vendelrot
harerug kvitbladtistel
skogstjerneblom fjelltistel
jonsokblom følblom

(d) tyrihjelm turt
engsoleie sumphaukeskjegg
kvitsoleie løvetann

sveve

5.3. Myr


De aller fleste av myrene kan karakteriseres som fattigmyr.

Fysiognomisk dominerer gjerne noen få arter som går igjen

i de fleste utformingene, men forøvrig kan artsinventaret

variere sterkt. Regelmessig forekommer det innslag av mer

næringskrevende arter (intermediærmyr). Svært spredt, og

meget små arealer, finnes bestand med rikmyrindikatorer.
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Selvstendige rismyrer er små og sjeldne. Som regel opptrer

rismyr i form av tuer i minerogen myr.

Myrtypene blir her fordelt etter trofigrad ( se f. eks.

Hesjedal 1973) :

5. 3. 1. Rismyr

Rismyr finnes hovedsaklig som tuete elementer i mosaikk

med fattigmyr. Følgende arter er typiske:

dvergbjørk småtranebær
blokkebær d torvull
blåbær sveltstarr
krekling d molte
kvitlyng d torvmoser

Et fellestrekk for de fleste av disse artene er at de klarer

seg på ombrogent vann ( nedbørsvann) , mens andre ( dvergbjørk,

molte) når ned til grunnvannet ved sitt dype rotsystem.

5. 3. 2. Fattigmyr

Dette er den vanligste myrtypen, og den opptrer i nesten

flatt såvel som i mer skrånende terreng ( bakkemyr) . Fattig-

myrene skiller seg fra rismyrene ved at det kommer til arter,

særlig gras og halvgras, som krever minerogent vann.
Plantedekket varierer en god del med hensyn til floristisk

sammensetning og dekningsgrad. De ulike utforminger

varierer avhengig av fuktighetsgrad, helning og høyde over

havet. Artsantallet varierer en del, men følgende arter

opptrer ofte i tillegg til rismyrartene:

bjønnskjegg slåttestarr
duskull dystarr
flaskestarr frynsestarr
gråstarr blåtopp

Duskull dominerer på svært mange fattigmyrer, og kan være

helt enerådende på de dårligst drenerte partiene. Flaskestarr

er også en vanlig dominant; stedvis også bjønnskjegg.
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Bunnsjiktet domineres av ulike torvmoser, men klomoser

(Drepanocladus spp.) og grasmose (Calliergon stramineum)

forekommer også hyppig.

Fattigmyrene har sitt tyngdepunkt under skoggrensa, men

finnes spredt opp til 1300 m o.h. i det lavalpine beltet.

De alpine myrene er fullstendig dominert av duskull, mens

flaskestarr og torvull inngår spredt. Bunnsjiktet er

dårlig utviklet. Artsantallet er gjennomgående lavere enn

på myrene under skoggrensa.

5.3.3. Intermediermyr

Her inngår de fleste av fattigmyras arter, men en del mer

næringskrevende arter kommer til. Artsinventar og mengde-

forhold varierer en god del, men følgende arter er mest

vanlige (indikatorarter for intermediærmyr i området er merket

med stjerne):

grønnvier
(d) * lappvier

sølvvier
dvergjamne
duskull
bjønnskjegg
sveltull
flaskestarr
gråstarr
stjernestarr


strengestarr
tvebostarr
trådsiv
myrfrytle
myrfiol

(d) * myrhatt
(d) (*) bukkeblad

vanlig myrklegg
vanlig tettegras

De dominerende artene er delvis de samme som på fattigmyrene.

I tillegg kan især myrhatt, bukkeblad og lappvier opptre

meget hyppig på enkelte myrer.

Bunnsjiktet er gjerne mer sparsomt utvikla enn på fattig-

myrene. Det er fortsatt en del torvmoser til stede, mens

innslaget av bladmoser har økt. Vanligst er klomoser og

fagermoser, samt stedvis bZodmose (Calliergon sarmentosum)

og piperensemose (Paludella squarrosa).
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5.4. Fjell


Herunder omtales de forskjelligartede vegetasjonstyper som

er knyttet til den alpine sone. Mange av dem opptrer også

under skoggrensa, f.eks. vierkratt, risheier og kilder, men

tas med her for oversiktens skyld. Fjellmyrene er nevnt

under avsnittet om myr (5.2).

5.4.1. Kildevegetasjon

2 lokaliteter med kildevegetasjon ble undersøkt: Ovenfor

Ulsåkstølan (område B) og i urterik bjørkeskog i sørskråninga

av Stølsnosi (område C III). De dekker små arealer som går

over i tilgrensende myr og vierkratt. De nevnte kildene er

ganske forskjellige og omhandles separat under hvert del-

område (s. 37 og s.49).

5.4.2 Vierkratt

Vierkrattene opptrer hyppig innafor lavalpin sone,

men følger fuktige dråg og elvekanter til godt under skog-

grensa. Avhengig av fuktighetsgrad og næringstilstand kan

det foretas en todeling av vierkrattene:

a) Fattige vierkratt

I svalt fuktige, lavalpine dråg opptrer det ofte fysio-

gnomisk framtredende, lyse kratt dominert av lappvier.

I de tørreste utformingene tilsvarer felt- og bunnsjikt det

en finner i oligotrof heivegetasjonen og blåbærbjørkeskog.

I nedre lavalpin danner dvergbjørk og einer ofte et tett

busksjikt sammen med lappvier. Feltsjiktet domineres av

lyngarter som fjellkrekling, blåber og blokkeber, samt smyle.

Der det er mer fuktighet til stede, inngår fugletelg, maiblom,

stormarimjelle, perlevintergrønn og skogstjerne i større

grad. I tette utforminger kan steril smyle eller sølvbunke

være enerådende.
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Enda fuktigere utforminger danner en diffus overgang mot

vierkledd myr.

b) Rike vierkratt

I mer næringsrike, fuktige sig inneholder vierkrattene en

god del eutrofe arter. Busksjiktet domineres av sølvvier

og lappvier. Grønnvier og dvergbjørk kan også forekomme

hyppig, mens istervier, ullvier og myrtvier må betegnes

som mer sjeldne.

Følgende arter opptrer ± vanlig i feltsjiktet:

åkersnelle glattmarikåpe
myskegras kjeldemarikåpe
skogrørkvein enghumleblom
sølvbunke skogrørkvein
engsyre kvann
fjellstjerneblom fjellminneblom
skogstjerneblom svarttopp
jonsokblom vendelrot
tyrihjelm fjellpestrot
engsoleie fjelltistel
myrfiol kvitbiadtistel
myrhatt løvetann
rosenrot

Artsrikdommen varierer, men typiske utgaver kan karakteri-

seres som vierkratt med høgstaudebunn (se Hesjedal 1973, 90-92).

På s.38 er det gitt en nærmere beskrivelse av to

vierkratt-bestand i Skogshorn-området).

5.4.3. Ris- og buskheier

Lyngrike, oligotrofe heisamfunn dominerer på næringsfattig

grunn i den lavalpine sonen. Dette må regnes som en stor

samleboks, da variasjoner i eksposisjon, snødekke og mark-

fuktighet bidrar til mange utforminger. Overgangen mot

moderate fattigsnøleier er av og til diffus.
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Fjellpartiene innenfor Hornslia er først og fremst preget

av lavalpin, fattig heivegetasjon, Stedvis har risheiene

et busksjikt av Zppier c)g/ellerdverghjørk Bare de

høyeste toppene når eTp i og domineres av rabbe-

sivhei. I sørenden av finnes et parti med noe

rikere vegetasjon, der vierkratt med høgstaudebunn har

innslag av tyrihjeim og Gølvbunke.

Generelt spiller de ekte snøleiene en liten rolle i forhold til

heiene. Større, sammenhengende partier med surbunnsnøleier

finner en i de nordvendte skråningene av Grytingen foruten

på vestsida av Grytingtjern. Innimellom vegetasjonsløse

flater finnes det museøresnøleier og artsfattige mosesnø-

leier.

Myrfrekvensen er lav, men i de slake skråningene Sø for

Grytingstjern finnes det en del fattigmyr med intermediære

trekk.

6.2. Område  B: Skol_s_12prn

Omkring de store vatna i sør er store arealer skogdekte.

Disse avbrytes av setre, hyttegrender og en rekke myrkompleks.

Sammenhengende bjørkeskog når opp i ve1 1000 m o.h. (Gravset-

åsen: 1075, Såta: 1000, sørskråningen av Nibbi: 1050), men

sør for Skogshorn har intensiv seterdrift presset skoggrensa

ned til ca. 850-900 m o,h,

Blåbærskog utgjør langt den vanligste skogtypen. Bjørka er

enerådende over store arealer, spesielt i åspartiet mellom

Vannin og Såta. Lengst i sør i åsene omkring Grytevatn,

Gamvatn og Vannin veksler gran og bjørk med å dominere og

til dels danner de blandingsskog. Småbregneutforminger



Figur 5. Skogshorn med sørvendte skråninger. Under de
stupbratte fjellveggene og rasmarkene dominerer
oligotrof heivegetasjon, som her er utsatt for
sterkt beitepress. I forgrunnen sees blåbær-
bjørkeskog med en del innslag av gran, samt rismyr.

Figur 6. Fra 0- enden av Helsingvatn mot Nibbi og Skarvan-
fjell. Lengst til venstre sees toppen Såta.
Bjørkeskogen når lenger opp mot Nibbi enn i de
avbeita skråningene av. Skogshorn ( jfr. forrige
figur) . I forgrunnen: Rismyr, samt flaskestarr-
samfunn i vannkanten.
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spiller en svært beskjeden rolle. Det samme gjelder

høgstaudebjørkeskog og korresponderende granskog.

Spesielt fattige bjørkeskogsutforminger finnes bl.a. N for

Helsingvatn. Tresettingen er av varierende tetthet, men

busksjiktet er ofte velutviklet og består av einer og

dvergbjørk.

Sammenhengende furuskog ble ikke påtruffet, men på enkelte

skrinne koller rdndt vatna i Sø forekommer det noen spredte

treklynger.

Myrene er særlig knyttet til partier under skoggrensa,

foruten i lavalpin sone omkring Hundsenvatn i Nø. Fattig-

myrene dominerer, men finnes ofte i mosaikk med rismyr og

intermediærmyr. Intermediærmyr forekommer hyppigst N for

Helsingvatn og i de sørøstlige deler av skogsområdet.

Floristisk sammensetning og dekningsgrad varierer en god

del, og myrene over skoggrensa har gjennomgående lavere

artsantall. Rikmyrer er svært sjeldne og dekker meget små

arealer. Et par eksempler gis lenger fram.

Fattige vierkratt dominert av lappvier forekommer over alt

i fuktige dråg i lavalpin sone. Feltsjiktet viser stor

variasjon etter fuktighetsgraden. Rike utform-



inger av vierkratt er særlig framtredende langs bekkedråg i

de Nø-vendte skråningene mellom Skarvanfjell og Hundsemvatn.

Her inngår det en rekke høgstauder og andre eutrofe arter.

Den lavalpine sonen domineres imidlertid av oligotrof hei-

vegetasjon. På de avskogede områdene like over skoggrensa

S for Skogshorn er det velutviklet einer-dvergbjørkkratt.

Stedvis kommer det inn tette matter av mjølbær. Etter hvert

som høyden over havet øker, fallereiner ogmjølbær ut, mens

blåbær og blålyng holder stand opp til 13-1400 m. Snøleiene

spiller liten rolle i lavalpin, men er med på å prege

vegetasjonen høyere opp. Nesten alle er av museøre-dverg-

gråurttypen, og snøleier av engkarakter opptrer atskillig

mer spredt.
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gråstarr * mjødurt
slåttestarr tysbast
stolpestarr kildemjølke
korallrot gaukesyre
engsyre * skogstorkenebb

* bekkekarse legevintergrønn
(d) tyrihjelm tettegras

engsoleie snauveronika
krypsoleie myrmaure
stor myrfiol fjelltistel
myrfiol * kvitbladtistel
lodnebergknapp myrtistel

Artene merket * er av Hesjedal (1973, 77-78) angitt som

diagnostisk viktige for subalpin riksumpskoq, som er en

modifikasjon av tresatt rikmyr med dominans av Salix spp.

Selv om lyngarter også er representert (se fullstendig arts-

liste i vedlegg), er det fuktighetselskende og eutrofe arter

som dominerer. Enkelte av artene er på kanten av sitt

utbredelsesområde: istervier, tysbast og myrtistel. Bunn-

sjiktet er meget sparsomt utviklet.

6.3. Område C I: Kljådalen - Mørekvamdalen 


Bjørkeskog er vanlig i dalsidene fra Grøndalen i sør til

Kljåen seter i nord. Maksimalt når skoggrensa opp i

1100 m o.h. Blåbærbjørkeskog dominerer, og er særlig godt

utviklet langs de mange tverrgående moreneryggene i lisidene.

Småbregnebjørkeskog, delvis med høyt innslag av gras og urter,

inngår flekkvis og er særlig framtredende i nedre deler av

Mørekvamdalens østre dalside

Langs bekker og nederst i bratte lisider opptrer det høg-

staudebjørkeskog. Særlig hyppig skjer dette langs vestsida

av Grøndalen og Mørekvamdalen mellom Mørekvamseter og Kljåen

seter. Diverse vierarter (sølvvier, lappvier, svartvier)

danner stedvis et frodig busksjikt, mens god dekning avsølv-

bunke vitner om sterk beitepåvirkning.
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Figur 7. øvre del av Mørekvamdalen . I dalbunnen myrpartier
langs Grøndøla. På motsatt liside blåbær bjørke-
skog under Søtelifjell.

Figur 8. Utsyn over en mellomalpin slette , Kljåfjælan N
for Buakuppen på 0- siden av Kljådalen. Vegeta-
sjonen varierer mellom museøresnøleier og
rabbesi vsamfunn.
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Det er også en gradvis overgang mot en rekke myrer i

samme området. Rett sør for Mørekvamseter, der Grøndøla

har en rekke slynger, er det store partier av fattig- og

intermediær myr. Som recTeler det lappvier som går ut på

myrene. På fuktige partier sees små rester etter gjerder

som vitner om tidligere slåttebruk.

Lok. 8-10. Partier med rik fjeZZvegetasjon

Det ble funnet 3 uavhengige lokaliteter som viser tydelige

avvik i forhold til de ellers så fattige ris- og grasheiene:

Lok. 8 S f. Bjørnanosi MN 625698 1400 m o.h.

Lok. 9 v/ Slurpa i Nevreskardet MN 645672 1400 m o.h.

Lok. 10 ø f. Søtelivatn MN 625627 1300 m o.h.

Det dreier seg om små arealer, maks.5 da på hver lokalitet,

som sannsynligvis kan relateres til fylittformasjonen.

Framstikkende bergknatter av lettforvitrende type tyder på

dette. Kombinert med god markfuktighet gis dermed forutset-

ninger for en artsrik mosaikk av rikhei, lågurteng og kalk-

bunnsnøleie. I lista nedenfor er tatt med de arter som

forekommer sjelden ellers i undersøkelsesområdet:

RK. setermjelt
svartstarr
grønnkurle

RK fjellrapp
RK flekkmure
RK rynkvier
RK fjellfrøstjerne

bjønnbrodd
svarttopp
hårstarr
fjellstarr
myrsnelle
snøsøte
tvillingsiv
tuvearve
fjelltistel
fjellkattefot

Astragalus alpinus
Carex atrata
Coeloglossum viride
Poa alpina
Potentilla crantzii
Salix reticulata
Thalictrum alpinum
Tofieldia pusilla
Bartsia alpina
Carex capillaris
C. norvegica
Equisetum palustre
Gentiana nivalis
Juncus biglumis
Minuartia biflora
Saussurea alpina
Antennaria alpina

8 9 10
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bergstarr
bergrublom
reinrose
ullbakkestjerne
snøsildre
tranestarr
sotstarr
snøbakkestjerne
kastanjesiv
fjellpestrot
jåblom
blankstarr
ullvier
myrtevier

RK rødsildre
dvergjamne

Carex rupestris
Draba norvegica
Dryas octopetala
Erigeron eriocephalus
Saxifraga nivalis
Carex adelostoma
C. atrofusca
Erigeron uniflorus
Juncus castaneus
Petasites frigidus
Parnassia palustris
Carex saxatilis
Salix lanata
S. myrsinites
Saxifraga oppositifolia
Selaginella selaginoides

8 9 10

R og K står for arter som er oppført under hhv. reinrosehei

og kalkbunnsnøleier av Hesjedal (1973). Ingen av artene kan

regnes som sanne karakterarter for snøleie, men reinrose og

bergstarr regnes som karakterarter for reinrosehei. Lokalitet

i er den eneste lokaliteten for reinrosehei som ble påvist

under feltarbeidet.

På fuktig grunn og sildreberg ca. 1550 m o.h. i sørskråningen

av Buakuppen nær lokalitet 9 ble det også registrert en

rekke høyfjellsplanter som ikke er særlig vanlige ellers i

dette området: fjellbunke, rypebunke, vivipar fjellrapp,

dvergsoleie, dvergmjølke og høyfjellsveronika.

6.4. Område C II: Bulidalen 


I de nedre deler av dalføret dominerer bjørkeskogen. På

sørsida når den sammenhengende opp mot ca. 1100 m o.h., mens

nordsida for en stor del er avskoget pga. seterdrift. Her,

som i Mørkedalen, dekker de rikere bjørkeskogene et lite

areal i forhold til blåbærbjørkeskogen. Det beste eksemplet

på høgstaude-bjørkeskog ble påtruffet langs Kvannebekken

(se nedeunder).
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rød jonsokblom
(d) tyrihjelm

engsoleie
(d) kvitsoleie

fjellfiol


fjellminneblom
vendelrot
fjelltistel
kvitbladtistel

(d) turt

Dette er forøvrig den eneste lokaliteten innenfor under-

søkelsesområdene hvor turt og kvitsoleie stedvis dominerte

sammen med tyrihjelm. Kvannebekken fortjener sitt navn,

da innslaget av fjellkvann langs bekken er betydelig.

6.5. Område C III: Mørkedalen


Bjørka er eneste skogdannende tre også i dette delområdet.

Flaten (1957, 22-23) mener at mørk i Mørkedalen viser at

det tidligere har vært mørk barskog i området, i motsetning

til lyse bjørkeskogslier . Han forteller at det i hovedsak

dreide seg om furuskog, og at de siste, større furutrærne

ble felt rundt 1870.

Opp til Storeskarvatn (892 m o.h.) er det sammenhengende

bjørkeskog på begge sider av Mørkedalen. Lenger nordvestover

inn til Bjøberg er skogen bare knyttet til sørsida av dalen,

og den når stedvis opp i 1100 m o.h. Fra Storeskarvatn er

setrene bundet til solsida, og beitepresset har holdt skogen

nede. Rundt enkelte nedlagte setre skjer det en rask

reetablering av bjørkeskog. Mange setre er imidlertid fort-

satt i bruk, og vegetasjonen bærer nesten alltid preg av

beitepåvirkning.

Bjørkeskogen i øvre del av Mørkedalen er overveiende av

blåbærtypen. I de nedre deler (fra 3-4 km V for Storeskar-

vatn) gjennomsettes lisidene av flere bekkedråg, og eutrof

bjørkeskog alternerer med blåbærtypen på ryggene. Feltsjiktet

varierer sterkt fra typisk høgstaudebjørkeskog til gras- og

urterike beitemodifikasjoner, ofte dominert av sølvhunke.
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Figur 9. Utsyn V- ove r Mørkedalen fra Flåmyrann. Skogen
strekker seg høyt opp i V- sida av dalen. Rj upe-
bekken kommer ned lia midt i bildet, og i høyre
billedkant skimtes Råskarbekken. Fjella i bak-
gr unnen når opp i ca. 1610 m o. h.

Figur 10. Myrer av intermediær karakter ved V- enden av
Storeskarvatn. Her var rikelig forekomst av åke, rb aT

(Rubus arcticus). Midt i bildet RV 52 Hemsedal -
Lærdal.
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I de frodigste partiene kan eutrof bjørkeskog dominere

helt i nedre del av lisidene, særlig på sørsida av dalen.

I de våteste utformingene blir tresjiktet glissent, og

lappvier, sølvvier og grønnvier danner velutviklede busk-

sjikt.

Flekkvis og på små arealer i de nedre deler av Mørkedalen

finnes fragmenter av bjørkesumpskog. Her dominerer skog-

snelle, myrhatt og molte og stedvis inngår enghumleblom,

mens bunnsjiktet helt beherskes av torvmoser.

Myrdekningen er høyest på de slake partiene langs Mørkedøla

( Hemsila) . Omkring Ershovdtjønnan ( 1100 m o. h. ) ligger det

største myrområdet over skoggrensa, mens Flåmyrann ( 1250 m

o. h. ) utgjør de høyestliggende myrene. Fattigmyrene domi-

nerer, men danner ofte komplekser sammen med intermediære

partier. Rismyrtypen er begrenset til spredte tuvedannelser

på minerogen myr. Rikmyr opptrer sjelden og ble bare på-

truffet som små flekker.

Vierkratt, hovedsakelig fattige utgaver, er vanlige i lav-

alpine strøk, og dukker også opp under skoggrensa. I tilknyt-

ning til myrpartiene langs Mørkedøla forekommer det tette,

nærmest ugjennomtrengelige kratt av lappvier, einer og dverg-

bjørk, som danner en gradvis overgang mot vierkledd myr.

I fjellet dominerer oligotrof heivegetasjon opp mot 13- 1400 m

o. h. Høyere opp blir vegetasjonen mer oppbrudt, og rabbesiv-

dominerte samfunn veksler med surbunnsnøleier. Over 1500 m

o. h. dominerer stein- og blokkmark nesten fullstendig.

Innslag av kravfulle arter er sparsomt i den alpine sonen

og engpregede samfunn dekker beskjedne arealer, eller finnes

spredt .
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Lok. 15. Myrkompleks V for Storeskarvatn

( MN62, 51- 52)

Rester etter gamle løer og gjerder vitner om tidligere tiders

myrslått. Myrkomplekset er svært heterogent og til dels

limnogent påvirket. I de fuktigste partiene er duskull

enerådende, ellers dominerer flaskestarr, slåttestarr og

lappvier. Spesielt er å merke at det forekommer en god del

strengestarr.

Ved Storeskarvatn like nord for Hemsilas utløp er myra preget

av sterk tuvedannelse. Stolpestarr har i vesentlig grad

bidratt til dette. På tuvene vokser ellers lappvier, grønn-

vier, dvergbjørk, einer, torvull, sølvbunke og trådsiv.

Mellom tuvene står vanligvis duskull og myrhatt.

Et interessant trekk er forekomsten av store bestand av

åkerbær på disse tuvene.

Lok. 16. Kilder under Stølsnosi

( MN66 48)

De små oppkommene i bjørkeskogen under Stølsnosi er allerede

nevnt s. 48 . Her inngår flere arter som er relativt sjeldne

ellers i området: skogsiv, tvillingsiv og trillingsiv.

Like nedenfor selve oppkommet kommer flere rikmyrarter til:

dvergjamne, hårstarr, gulstarr, myrsaulauk, bjønnbrodd og

svarttopp. Disse rikmyrutformingene dekker bare små arealer.

Lok. 17. Eutrofe engsamfunn under Bakkestølsnosan

( MN60 52)

I sørøst- skråningen av Bakkestølsmosan i en høyde av ca.

1100 m o. h. opptrer en artsrik vegetasjon som er noe vrien å

klassifisere. Foruten hyppige innslag av arter fra oligotrof

heivegetasjon, må disse ± krevende arter nevnes: ormetelg,
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Kap. 7. FLORA

7. 1. Kommentarer til artslista

Artslista ( tab. 5) bygger i første rekke på materialet fra

Eidissen og Ransedokkens registreringer sommern 1979.

Deretter har vi supplert med data fra andre kilder ( se neden-

for). Dersom en art ( observasjon) er nevnt i flere av

kildene, refereres det til den seneste.

Symbolforklaring:

X Registrert sommeren 1979.

Krysslister fra Norsk Botanisk Forenings sommer-

ekskursjon til Hemsedal 1967 ( se referat av Wischmann

i Blyttia 32: 1968).

Område B: MN 8349 Løkjestøladn - Skogshorn

( —> 1400 m o. h. ) ( 20/7).

Område C I: MN 6463 Mørekvamseter - Kyrkjebøslettann

( 860- 940 m o. h. ) ( 18/7).

W2 Finn Wischmann 1977. Botaniserte på myrene mellom

Grytevatn og Storevatn (data tatt fra Flora- Atlas).

M Leif Malme 1977. Botaniske registreringer i Hemsedal

( 10-års vernede vassdrag) på oppdrag av Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer.

Floralisten til Hanna Resvoll- Holmsen (1932) .

Nils A. Sørensen ( i Resvoll- Holmsensfloraliste) .
Hy Georg Hygen 1930 ( i Resvoll- Holmsens floraliste).

R A. Røstad 1928 (på arkivkort i Flora- Atlas) .

Ove Dahls reise i Hallingdalen 1907 ( Dahl 1908) .

Gjelder i første rekke "høifjellsfloraen omkring

Bjøberg".

Printz (i Resvoll- Holmsens floraliste).
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Tabell 5. Artsliste for høyere planter i de undersøkte områder av
Hemsedal. F fjellplanter (sensu Danielsen 1971).
Se ellers symbolfork1aring s.51.

Delområdar
ABCICIICIII

bregner og kråke-

grønnburkne
fjellburkne
skogburkne
fjellmarinøkkel
marinøkkel
hestespreng
skjørlok
sauetelg
ormetelg
åkersnelle
elvesnelle
skavgras
myrsnelle
engsnelle
skogsnelle
fugletelg
mjukt brasmegras
fjelljaMne
stiv kråkefot
mjuk kråkefot
skogjamne
lusegras
strutseving
sisselrot
taggbregne
dvergjamne
hengeving
fjell-lodnebregne
lodnebregne

gråor
dvergbjørk
vanlig bjørk
dvergmispel
tysbast
einer
gran
furu
osp
hegg
bringebær
selje
sølvvier
bleikvier
musøre
ullvier
lappvier

myrtevier
svartvier
istervier
grønnvier
rynkvier
rogn

x x x

w
w

x x
w

x x x
x x w
x x x

x x
w

x x x
x w

x x x
x x x

x x x
x x x

x x x

w

x x
x x x

w

kvitlyng
rypebær

mjølbær
røsslyng
moselyng
fjellkrekling
greplyng
småtranebær
tranebær
blålyng
blåbær
blokkebar
tyttebar

Karsporeplanter (sneller, 
fotplanter)

Asplenium viride
F Athyrium distentifolium

filix-fenina
F Botrychium boreale

lunaria
F Cryptogramma crispa

Cystopteris fragilis
Dryopteris assimilis

filix-mas
Equisetum arvense

fluviatile
E. hyemale
E. palustre
E. pratense
E. sylvaticum
Gymnocarpium dryopteris
Isoêtes echinospora

P Lycopodium alpinum
L. annotinum
L. clavatum
L. complanatum
L. selago
Matteuccia struthiopteris
Polypodium vulgare

(F) Polystichum lonchitis
Selaginella selaginoides
Thelypteris phegopteris

F Woodsia alpina
W. ilvensis

Trær, busker

Alnus incana
Betula nana
B. pubescens
Cotoneaster integerrimus
Daphne mezereum
Juniperus communis
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus tremula
Prunus padus
Rubus idaeus
Salix caprea

F S. glauca
S. hastata

F S. herbacea
F S. lanata
(F) S. lapponum
F S. myrsinites

S. nigricans
S. pentandra

F S. phylicifolia
F S. reticulata

Sorbus aucuparia

Lyng


Andromeda polyfolia
F Arctostaphylos alpina

A. uva-ursi
Calluna vulgaris

F Cassiope hypnoides
(F) Empetrum hermaphroditum
F Loiseleuria procumbens

Oxycoccus microcarpus
0. quadripetalus

F Phyllodoce coerulea
Vaccinium myrtillus
V. uliginosum
V. vitis-idaea
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Gras og halvgras 


F Agrostis borealis
A. canina
A. tenuis
Alopecurus aequalis
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostis purpurea

F Carex adelostoma
F C. atrata
F C. atrofusca
F C. bigelowii
(F) C. brunnescens

C. buxbaumii
C. cannescens
C. capillaris
C. chordorhiza
C. digitata
C. dioica
C. echinata
C. flava
C. juncella

F C. lachenalii
C. lasiocarpa
C. limosa
C. livida
C. magellanica
C. nigra

F C. norvegica
C. oederi
C. ornithopoda
C. pallescens
C. pauciflora

F C. rariflora
C. rostrata

F C. rupestris
F C. saxatilis

C. vaginata
vesicaria

F Deschampsia alpina
caespitosa

D. flexuosa
Eriophorum angustifolium

F E. scheuchzeri
E. vaginatum
Festuca ovina
F. rubra
F. viviparum
Juncus alpinus

F J. biglumis
F J. castaneus

J. filiformis
J. stygius

F J. trifidus
F J. triglumis
F Luzula confusa
(F) L. frigida

L. multiflora
F L. parviflora

L. pilosa
F L. spicata
(F) L. sudetica

Melica nutans
Milium effusum
Molinia coerulea
Nardus stricta

F Phleum commutatum
P. pratense

F Poa alpina
P. annua

F P. arctica
F P. flexucea
F P. glauca

P. nemoralis
P. pratensis coll.
P. remota
P. trivialls
Scirpus caespitosus
S. hudsonianus

F Trisetum spicatum
F Vahlodea atropurpurea

fjellkvein
hundekvein
enqkvein
vassreverumpe
qulaks
snerprørkvein
tranestarr
svartstarr
sotstarr
stivstarr
seterstarr
klubbestarr
gråstarr
hårstarr
strengestarr
fingerstarr
tvebostarr
stjernestarr
gulstarr
stolpestarr
rypestarr
trådstarr
dystarr
blystarr
frynsestarr
slåttestarr
fjellstarr
beitestarr
fuglestarr
bleikstarr
sveltstarr
snipestarr
flaskestarr
bergstarr
blankstarr
slirestarr
sennegras
fjellbunke
sølvbunke
smyle
duskull
snøull
torvull
sauesvingel
sandsvingel
geitsvingel
skogsiv
tvillingsiv
kastanjesiv
trådsiv
nykkesiv
rabbesiv
trillingsiv
vardefrytle
seterfrytle
engfrytle
hengefrytle
hårfrytle
aksfrytle
myrfrytle
hengeaks
myskegras
blåtopp
finnskjegg
fjelltimotei
timotei
fjellrapp
tunrapp
jervrapp
mjukrapp
blårapp
lundrapp
engrapp
storrapp
markrapp
bjønnskjegg
sveltull
svartaks
rypebunke
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Achillea millefolium
Accnitum septentrionale
Actaea spicata
Ajuga pyramidalis

F Alchemilla alpina
A. glabra
A. glomerulans
A. murbeckiana

F Angelica archangelica
A. sylvestris

F Antennaria alpina
A. dioica
Anthriscus sylvestris

F Axabis alpina

F Astragalus alpinus
F Bartsia alpina

Caltha palustris
Campanula rotundifolia
Cardamine amara

F C. bellidifolia
C. flexuosa

F C. nymanii
F Cardami.nopsis petraea

Carum carvi
F Cerastium alpinum
F C. cerastoides

C. fontanum
Chamaenerion angustifolium
Chrysoplenium alternifolium
Cirsium heterophyllum

palustre
Coeloglossum viride
Comarum palustre
Convallaria majalis
Corallorhiza trifida
Cornus suecica
Crepis paludosa
Dactylorhiza maculata

F Draba norvegica
Drosera anglica

rotundifolia
F Dryas octopetala
F Epilobium alsinifolium
F E. anagallidifolium
F E. hornemannii
F E. lactiflorum

montanum
E. palustre
Erigeron acer

F E. borealis
F E. eriocephalus
F E. uniflorus
F Euphrasia frigida

Filipendula ummaria
Fragaria vesca
Galium boreale
G. palustre
G. uliginosum

F Gentiana nivalis
F G. purpurea

Gentianella campestris

Geranium sylvaticum
Geum rivale

F Gnaphalium norvegicum
F G. supinum

G. sylvaticum
Gymnadenia ccnopsea
Hieracium coll.
Hypericum caculatum
Knautia arvensis
Lactuca alpina
Leontondon antumnalis
Linaria vulgaris
Linnaea borealis
Listera cordata
Lobelia dortmanna
Lotus corniculatus
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
M. sylvaticum
Melandrium rubrum
Menyanthes trifoliata

F Minuartia biflora
Moneses uniflora
Montia fontana
Myosotis decumbens
Orthilia secunda
Oxalis acetocella

F Oxyria digyna

ryIlik
tyrihjelm
trollbr
jonsokkoll
fjellmarikåpe

glattmarikåpe

kildemarikApe

nyremarikåpe

kvann

sløke
fje11attefot
van11,4kattefot
hundekjeks

fje.I1krinnebIom
setermjelt
Sva.rL1,)pp

blåklokke
bekkekarse

høgfjellskarse
skogkarse
polarkarse
aurskrinneblom
karve
fjellarve
brearve
vanlig arve

geitrams
vanlig maigull
kvitbladtistel
myrtistel
grønnkurle
myrhatt
liljekonvall
korallrot
skrubbær
sumphaukeskjegg
flekkmarihand
bergrublom

smalsoldogg
rundsoldogg
reinroae
kildemjølke
dvergmjølke
setermjølke

kvitmjølke
krattmjølke
myrmjølke

bakkestjerne
fjellbakkestjerne
ullbakkestjerne
snøbakkestjerne
fjelløyentrøst
mjødurt

markjordbær
kvitmaure
myrmaure
sumpmaure
snøsøte
søterot
bakkesøte
skogstorkenebb
enghumleblom
setergråurt
dverggråurt
akoggraurt
brudespore
svever
firkantperikum
raudknapp
turt
følblom
torskemunn
1innAa
småtveblad
botnegras
tiriltunge
maiblom
engmarimjelle
skogmarimjelle
raud jonsokblom

bukkebiad

tuvearve

olavsstake
kildeurt
fjeliminneblom
nikkevintergrønn
gaukesyre
fjellsyre

X X W

X X X

X X X

X X X

x w w
x x x

w
x S x
x w

x
x x x

x x x
x

x x x
x w
x x

x x x
x x x

x x
x x x

x x

x S x
x x x
x S x

x w

x x

x

x
x M

x
x x
x x

w

x x x
x x x

x x w
x x

x x
x

x x x
x x x
x x x
x x x

x x x
x x M
x v w

x x x
x x
x x x
x x x

x w w
x x x
x x x
x x x
x x x

x x
x x

x x
x w

x x x
x x x
x x x
x x x



Paris quadrifolia
Parnassia palustis

F Pedicularis lapponica
P. palustis

F Petasites frigidus
Pinguicula vulgaris
Plantago major
Platanthera bifolia
Polygonatum verticillatum
Polygonum viviparum

F Potentilla crantzii
P. erecta
Prunella vulgaris
Pyrola minor

F P. norvegica
P. rotundifolia
Ranunculus acris

F R. glacialis
F R. nivalis

R. platanifolius
F R. pygmaeus

R. repens
R. reptans
Rhinanthus minor

F Rubus arcticus
R. chamaemorus
R. saxatilis
Rumex acetocella

acetosa
Sagina procumbens

F S. saginoides
F Saussurea alpina
F Saxifraga aizoides
F S. cernua
F S. cespitosa
F S. cotyledon
F S. nivalis
F S. oppositifolia
F S. rivularis
F S. stellaris

Scheuchzeria palustris
Sedum acre

annum
F S. roseum
F S. villosum
F Sibbaldia procumbens
F Silene acaulis

S. maritima
S. rupestris
S. vulgaris
Solidago virgaurea
Sparganium angustifolium
S. hyperboreum
Stellaria alsine

F S. calycantha
S. graminea
S. longifolia
S. nemoreum
Succisa pratensis
Taraxacum coll.

F Thalictrum alpinum
F Tofieldia pusilla

Trientalis europaea
Trifolium pratensis
T. repens
Ttiglochin palustre
Urtica dioica
Utricularia intermedia
Valeriana sambucifolia

F Veronica alpina
V. chamaedrys
V. fruticans
V. officinalis
V. pumila
V. serpyllifolium
Vicia cracca
V. sepium

F Viola biflora
V. canina
V. epipsila
V. montana
V. palustris
V. riviniana
V. tricolor

F Viscaria alpina

firblad
jåblom
bleikmyrklegg
vanlig myrklegg
fjellpestrot
vanlig tettegras
groblad
vanlig nattfiol
kranskonvall
harerug
flekkmure
tepperot
blåkoll
perlevintergrønn
norsk vintergrønn
legevintergrønn
åkersoleie
issoleie
snøsoleie
kvitsoleie
dvergsoleie
krypsoleie
evjesoleie
småengkall
åkerbær
molte
teiebær
småsyre
engsyre
tunarve
seterarve
fjelltistel
giilsildre
knoppsildre
tuvesildre
bergfrue
snøsildre
raudsildre
bekkesildre
stjernesildre
sivblom
bitterbergknapp
småbergknapp
rosenrot
lodnebergknapp
trefingerurt
fjellsmelle
strandsmelle
småsmelle
engsmelle
gullris
flotgras
fjellpiggknopp
bekkstjerneblom
fjellstjerneblom
grasstjerneblom
rustjerneblom
skogstjerneblom
blåknapp
løvetann
fjellfrøstjerne
bjønnbrodd
skogstjerne
raudkløver
kvitkløver
myrsaulauk
stornesle
gytjeblærerot
vendelrot
fjellveronika
tveskjeggveronika
bergveronika
legeveronika
høgfjellsveronika
snauveronika
fuglevikke
gjerdevikke
fjellfiol
engfiol
stor myrfiol
lifiol
myrfiol
skogfiol
stemorsblom
fjelltjæreblom

X X X

X X

X X X

X X

x x x
x x

x x x
x x x

x x
x x w
x x
x x x

x x x
x x

Hy
x x w

El x
x w
M M

x x x

x x x
x x x

x x
x x x

w
w

x x x

x

x

x
x x x

W2

w w
x x x

x x
x x x

x x

x x x
x S
x x x

Fl

x x

x x x

x x x
x x
x x

x x x
x x w
x x

x w
w2

x x x
x x x
x x w

x x w

x x
x w

x x x
w

x w

x x x
x x

x x x
150 2801248 157 230,

284

318
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innen undersøkelsesområdet. I samsvar med inndelingen i

Flora-Atlas kunne en tatt med flere arter, men disse er

meget svakt tilknyttet det østlige element i Skandinavia.

7.3. Fjellplanter 


Dersom harerug, molte, dvergsnelle og dvergbjørk holdes

utenfor, er det etter Danielsens (1971) fjellplantedefini-

sjon 102 (av 224 totalt for Norge) fjellplanter innen under-

søkelsesområdet. Tatt i betraktning de forholdsvis store

områdene som faller innafor det alpine beltet, må fjell-

floraen betegnes som relativt fattig. I hvert fall dersom

en sammenlikner med strøkene lenger sør (Hallingskarvet,

Hardangervidda) og i nordøst (Hydalen - Helin).

De fleste av artene må regnes som ± nøysomme ubikvister.

Arter knyttet til edafisk mer gunstige forhold, opptrer

svært spredt: Svartstarr og gulsildre er bare funnet ved

hhv. Buakuppen - Neverstadtjern (C I) og Bjøberg-området

(C III). Fjellmarinøkkel, fjell-lodnebregne, bergstarr,

kastanjesiv, reinrose, knoppsildre, rødsildre og bergveronika

er bare notert fra et par lokaliteter hver. Myrtevier vokser

spredt nedenfor Skogshorn foruten på en liten rikhei i

Mørekvamdalen. Svartaks, bergfrue, snøsildre og tuvesildre

stiller mindre krav til kalkfaktoren, men er likevel bare

observert fra Skogshorn og Bjøberg-området. Den siste er

dessuten notert i Mørekvamdalen.

Noen av artene innen fjellplantefloraen i området fortjener

nærmere kommentarer. Etter Berg (1963) er ingen av dem

egentlig bisentriske, men hengefrytle og jervrapp blir av

ham regnet som "nordøstlig disjunkte", Hengefrytle er

angitt fra Bjøberg (Dahl 1908), mens den angivelige lokali-

teten på Skogshorn (Prindz) ikke er gjenfunnet. Hengefrytle
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har en østlig utbredelsestendensog går bare til Indre Sogn.

Det polymorfe jervrapp-komplekset (Poa arctica coll) har

stått sentralt i diskusjonen omkring Blytt-Sernanders

overvintringsteori (se bl.a. Nannfeldt 1940). Det taxon

som påtreffes fra Hemsedal (A1) til Trollheimen tilhører den

endemiske var. elongata.

Mens Gjærevoll (1973) regner de to foregående som bisen-

triske, betegnes snøsoleia svakt bisentrisk. Denne er

funnet ved Neverskardtjern (på grensa til område C I) i

1928. Ytterligere to arter viser noe avvikende disjunk-



sjoner: Lodnebergknapp har utbredelsesluke Sylene - Frost-

viken (gr. 5 hos Berg (op.cit.)) og er særlig konsentrert

til de sentrale strøk av Sør-Norge. Den er da også relativt

vanlig omkring enkelte setre i Hemsedal. Mjukrapp er heller

ikke uvanlig i Hemsedalsfjellene. Den har noe sørlig

utbredelse i Norge (Setesdalen - Salten) og har en liten

utbredelsesluke i Midt-Skandinavia.

Søterota er ved grensa av sitt hovedutbredelsesareal i

Hemsedal. Den har sannsynligvis gått sterkt tilbake fra

tidligere tider (medisinplante), men har fortsatt livs-

kraftige bestand ved Sø-sida av Bakkestølsnosan (område

C III). Dessuten ble den funnet av Eidissen/Ransedokken ved

Hundsemvatn i område B.

Aurskrinneblom finnes i de vestlige fjelltrakter, ofte på

elvestrender fra Ryfylke til Nordmøre. Ellers i Skandi-

navia er den bare kjent fra havstrand i Angermannland.

Til slutt skal nevnes en art som egentlig ikke tilhører vår

fjellflora: Strandsmelle er en typisk havstrandplante i

hele Skandinavia, men stedvis (bl.a. i Hallingdal, Valdres

og Nord-Norge) dukker den opp på rasmark i fjellet. Den er

forøvrig notert med høydegrense på Skogshorn (se under).
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7.4. Noen høydegrenser i Hemsedal


Relativt mange arter danner, eller tangerer, sin høyde-

grense i Hemsedalens fjelltrakter. Innafor undersøkelses-

områdene kan artene i tab. 6 anføres.

Tabell 6. Noen arter med høydegrense i Hemsedal.
M = Malme, X = Eidissen og Ransedokken.

W = Wischmann,




Art Høydegrense Observert




Angiv. i Lid (74)

Gran 1350 B: Skogshorn, W 1967




Hemsedal 1350
Maigull 1240 II





1240
Strandsnelle 1260





1260
Småbergknapp 1400 111 II




Il 1400
Nykkesiv 830 B: v/ Vannin, M 1977




Fåberg 800
Botnegras 830 IT




Hemsedal 830
Myrsnelle 1400 C I: X 1979 Hard.vidda 1380
Kastanjesiv 1400





Opp til 1400
Skogkarse 900 C III: S Stølsnosi, X 1979 Gol 900
Rundsoldogg 930 C II: Krossliann, X 1979 Hard.vidda 900
Myrtistel ca.1000 B: S Skogshorn, X 1979 Opp til 1000

De fleste lokalitetene er knyttet til lokalklimatisk og

edafisk gunstige voksesteder. Av andre arter som, ifølge

Lid (1974), har høydegrense i Hemsedal kommune, kan nevnes

engnellik (900), krusetistel (1050) og rogn (1500).
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Kap. 8. DISKUSJON - BOTANISK VERDI

8.1. Område A

Selv om dette feltet representerer et tverrsnitt fra Hemsia

og opp i mellomalpin sone, utgjør det et alt for lite areal

til å fange opp alle regionale variasjoner. Større myrer

mangler, så nær som i et parti innen lavalpin sone. Med

unntak av enkelte spredte høgstaudeinnslag iHornslia, ble

det ikke registrert spesielt artsrike eller produktive vege-

tasjonstyper. Fjellvegetasjonen synes å være helt dominert

av oligotrofe samfunn.

Den spraypåvirkede vegetasjonen inntil Hydnefossen kan sies

å være av en viss botanisk interesse.

8.2. Område B


Her opptrer så og si alle de vegetasjonstyper en kan for-

vente å finne over 800 m o.h. i Hemsedal med nærliggende

strøk. Oligotrofe samfunn dominerer sterkt i alle høydelag,

men lokalt, og da særlig knyttet til skiferhorisonten

kvartssandsteinsdekket, finnes det rikere utforminger av

skog, myr og fjellvegetasjon. Fattige - intermediære myr-

typer er godt representert i alle høydelag til langt opp

i lavalpin. Fragmenter av rikmyr finnes i beskjeden grad,

men bidrar til å høyne diversiteten noe. De mange myrer og

tjern i høydelaget 830-900 m o.h. burde egne seg særlig godt

som grunnlag for vegetasjonshistoriske undersøkelser.

Av spesiell interesse er de rike kilde- og vierkrattfore-

komstene i sørskråningen av Skogshorn. Her når flere lav-
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landsarter opp til sine høydegrenser i Norge. Istervier-

skogen ved Ulsåkstølan viser en særlig rik flora. Her finnes

en rekke arter som ikke er registrert ellers i område B.

En fin kombinasjon av lappvierkratt og myr finner en langs

Sandånis meanderløp i det flate terrenget før utløp i

Hundsemvatn som ligger lengst i Nø.

De mest lavproduktive områdene er knyttet til de mellom- og

høgalpine deler av Skogshornmassivet samt store deler av

det småkuperte kvartsitt-området i sør. Langs skifersonen

gjenspeiler den intensive seterdriften de mest produktive

partiene.

Selv om artsantallet for område B er like stort som for

hele område C (omkring 280), kan ikke fjellfloraen konkurrere

med f.eks. Hydalen og rasmarkene ved Helin lenger nord.

Rasmarkene under Skogshorn synes å være for tørre og uten

det optimale næringsinnhold. Ingen av artene kan sies å

være sjeldne, annet enn i regional sammenheng. Søterot

(Gentiana purpurea) er ved grensen av sitt utbredelses-

område, mens den bisentriske arten jervrapp (Poa arctica var.

depa purata) finnes spredt helt ned til Ål i Hallingdal.

Den fra havstrender så velkjente strandsmella (Silene

maritima), vokser under Skogshorn.

Når det gjelder studiet av naturlige suksesjoner,er det bare

rasmarkene under Skogshornmassivet og de nevnte våtmarks-

partier langs Sandåni som peker seg ut. Vegetasjonsdynamiske

prosesser knyttet til gjengroing av setervoller/reetablering

av bjørkeskog framstår imidlertid som særlig instruktive i

skråningene S for Skogshorn Nibbi. Her finnes alle stadier

langs gradienten fra setervoll og eng til potensielt naturlig

vegetasjon. Egenes (1971) studier av vegetasjon og suksesjon

på kulturmarker i stølsområdet gir et godt dokumentarisk

grunnlag.
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Foruten intensiv seterdrift, bærer storparten av de

lavereliggende deler tydelig preg av hyttebebyggelse,

veier og skogsdrift.

8. 2. Område C

De tre delområdene ( C I, C II og C III) viser mange likhets-

trekk, spesielt når det gjelder fjellvegetasjonen. Lite

kravfulle samfunn dominerer sterkt. I tilknytning til

kambrosilur- forekomstene i Kljådalen - Mørekvamdalen finnes

imidlertid noen mindre lokaliteter som høyner diversiteten

betydelig: Fragmenter av reinrosehei og kalkbunnsnøleier

inneholder en rekke arter som ikke er funnet, eller i så

fall bare spredt, ellers i området.

Fattig - intermediære myrer er godt representert både over

og under skoggrensa. Som ellers i Hemsedal er rikmyrinn-

slagene få. Langs et meandrerende parti av Grøna ved Møre-

kvamseter er det en fin mosaikk av viersump og myr med spor

etter tidligere slåtte- virksomhet.

De mest produktive partiene er ellers knyttet til lisidene,

der innslaget av høgstaudebjørkeskog stedvis kan dominere.

Dette gjelder spesielt nedre halvdel av Mørkedalen, langs

Kvannbekken i Bulidalen og omkring Mørekvamseter i Møre-

kvamdalen. I Mørekvamdalen er feltsjiktet til dels sterkt

modifisert som følge av beitepress.

Floraen består med få unnLak av ubikvister for vårt land,

og kan betegnes som relativt artsfattig. Ingen arter er

sjeldne i landssammenheng, men noen er ved grensen for sitt

utbredelsesområde. Søterot har få kjente lokaliteter i

Hemsedal i dag, men på S- siden av Bakkestølsnosan i Mørke-

dalen finnes et meget livskraftig bestand. De disjunkte

artene jervrapp og hengefrytle er også relativt sjeldne i
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området og når S- over til Al i Hallingdal. Skogkarse

( Cardamine flexuosa) er et særsyn så langt i nne i landet.

Av størst plantegeografisk i nteresse er like vel den rike-

lig e forekomsten av åkerber ( Rubus arcticus) ved Stor eskar-

vatn i Mørkedalen. Det andr e kjente voksest ed for arten i

Hemsedal, Hjelmen ved Hemsil a, er sannsynlig vis bare en

sekundær lo kalitet.

Vegetasjon og flora synes å framstå som typisk for de

sub alpine - alpine deler av regionen . Barskog mangle r

imi dlertid fullstend ig. Kulturpåvir kningen er sterk i de

lavereligge nde deler, og int ensiv seterdrift har senket

skoggrensa flere steder.
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Kap. 9. SAMMENDRAG

9.1. Målsetting


Rapporten har til hensikt å beskrive hovedtrekkene i vegeta-

sjon og flora innen tre isolerte delfelter i Hemsedal som

er 10-årsvernet. Dette som et ledd i et tverrfaglig utred-

ningsarbeid som tar sikte på å belyse hvilke naturviten-

skapelige verdier som er tilstede.

9.2. Områdebeskrivelse

Slik det defineres her, består objekt nr. 34: Vassdrag i

Hemsedal av tilsammen 350 km2 fordelt på Hornslia - Grytingen

(område A: 7 km2 ), Skogshornområdet (område B: 68 km2) og

øvre del av Mørkedalen Grøndalen (område C: 276 km2).

Nesten 80% av det samlede areal ligger over 1000 m o.h.

Områdene A og C drenerer mot Hemsila, mens område B ligger

øverst i Abjørvassdraget, som har avløp mot Begna.

Fjellgrunnen domineres av tungtforvitrende bergarter. De

høyestliggende partiene består av jotuneruptiver. Det under-

liggende kvartssandsteinsdekket er lagdelt og inneholder

bl.a. sandstein, kvartsitt, sandsteinsskifer og fylitt.

Hele serien er representert i område B. Grunnfjellet kommer

såvidt inn nederst i område A. Bortsett fra enkelte nakne

sva i bratte lisider, er løsmassedekningen middels høy til

høy. Brorparten består av morene og i mellom - høyalpin

frostforvitret blokkmark.

Klimaet kan karakteriseres som svakt kontinentalt, men

påvirkningvestfra gir periodevis humide innslag.
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Bortsett fra de høyestliggende partier, er nedbørfeltene

relativt sterkt berørt av menneskelige aktiviteter.

9.3. Vegetasjon

Barskog er bare representert i de lavestliggende deler av

område A og B. Denne består nesten utelukkende av gran,

da furu bare opptrer som spredte enkelttrær. Bjørkebeltet

er kraftig utviklet og skoggrensa når stedvis opp i overkant

av 1100 m o.h. Fattige mesotrofe skogtyper dekker størst

samlet areal, mens høgstaudebjørkeskog er vanlig i enkelte

bratte lisider. I nærheten av setrene er bjørkeskogen ofte

degradert til sekundære einer-dvergbjørkkratt med innslag

av vier.

Myrvegetasjonen er overveiende fattig - intermediær. Rismyr

forekommer bare som tilhørende tuve-elementer. Rikmyr er

sjelden og som oftest fragmentarisk utviklet i tilknytning

til myrkanter og kildeframspring. Myrfrekvensen er høyest

i de lavestliggende deler av område B og langs dalbunn -

nedre del av lisider i område C. Vidstrakte myrkompleks

finnes også i slake partier av lavalpin sone, særlig ved

Ershovdtjørnan mellom Bulidalen og Mørkedalen. øvre grense

for myrdannelse ble observert ca. 1300 m o.h.

Vierkrattene er vanlige i nedre del av lavalpin sone, men

følger fuktige dråg og vassdrag til langt under skoggrensa.

Etter artssammensetning i feltsjiktet kan de fordeles på

en fattig og en rik utgave.

Den lavalpine sonen domineres først og fremst av oligotrofe

heisamfunn. Risheiene dekker størst areal, mens fattige

grasheisamfunn inngår i forsenkninger. I mellomalpin sone,

1400-1600 m o.h., overtar rabbesivheier og egentlige
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snøleier. Blokkmark dekker allerede her opptil halvparten

av arealet før den overtar helt i høyalpin.

Rikhei og kalkbunnsnøleier ble bare observert på noen få

lokaliteter knyttet til lettforvitrende bergarter.

Kapittel 6 gir en nærmere beskrivelse av vegetasjonen innen

hvert delområde, og tar for seg en del lokaliteter som ble

nærmere undersøkt; de fleste pga. edafisk gunstige forhold.

9.4. Flora

Artslista fra de tre undersøkelsesområdene inneholder til-

sammen 318 arter. Ubikvistene dominerer sterkt, men flora-

sammensetningen bekrefter likevel regionens kontinentale

karakter gjennom et betydelig innslag av østlige arter.

Kystplanter og egentlig varmekjære arter mangler nesten

fullstendig. Flere lavlandsarter finner imidlertid sin

høydegrense her.

Ca. 1/3 av artene kan etter en vid definisjon regnes til

fjellplantene. Fjellfloraen kan likevel sees på som rela-

tivt fattig når en tar det store arealet i betraktning.

Bisentriske arter er så vidt representert ved jervrapp,

hengefrytie og sn‘l)soleie.

9.5. Botanisk verdi 


Kapittel 8 diskuterer hvilke botaniske verdier vi mener er

knyttet til områdene. Både vegetasjon og flora kan sies

å være karakteristisk for de høyereliggende deler av Hemse-

dal. Lavlandsdelen er imidlertid dårlig representert.
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