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REGISTRERING AV VERNEVERDIER I DE 10-ÅRS VERNEDE VASSDRAG

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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4. OMRÅDEBESKRIVELSE

4.1. Beliggenhet og avgrensing 


Undersøkelsesområdet omfatter Vegårvassdragets nedbørfelt.

I denne rapporten er brakkvannsmagasinene Songevatnet og

Nævestadfjorden med tilløp regnet med til vassdraget. Vegår-

vassdraget får dermed utløp i havet ved Laget.

Vassdragets beliggenhet og avgrensingen av feltet er vist

på fig. 1. Alle lokalitetsnavn brukt i denne rapporten går

fram av figuren.

Nedbørfeltet har et totalareal på 495 km2. Det omfatter hele

Vegårshei kommune og deler av kommunene Gjerstad, Risør,

Tvedestrand, ø. Moland, Froland, Åmli i Aust-Agder fylke og

Nissedal i Telemark fylke.

De nordligste delene av feltet dreneres mot innsjøen Vegår,

som med sine 22 km2 er en av de større innsjøene i Aust-

Agder. Vannmassene i Vegår samles i Storelva, som først

renner sørover. Ved Nes Jernverk gjør elva en skarp sving

mot nordøst, omtrent parallelt med kysten, til den munner ut

i Songevatn. De sentrale og sørlige delene av nedbørfeltet

dreneres via en rekke større og mindre bekker mot Storelva.

De østlige delene dreneres mot Songevassdraget, som også

munner ut i Songevatn.

4.2. Geologi og topografi 


Nedbørfeltet tilhører i sin helhet det sørvestnorske grunn-

fjellsområde. Parallelt med kysten, i en avstand av ca. 30 km,

løper en markert geologisk forkastning (Holtedahl 1960), se
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Fig. 1. Vegårvassdragets beliggenhet og nedbørfeltets
avgrensning.
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Fig. 2. Geolog sk kar over nedbørfeltet med tilgrensende
stkk Etter Holtedahl (1960), plansje 2 - "The
geoloy of scu-t_herntip of Norway".

fig. 2. Orifle , seg mellom Porsgrunn og Kristiansand,

og benevnes 'den su;rldftjske breksje". Breksjen er tydelig

markert i l.andskaveb bl.a. betinger den innsjøen Vegår

(fig. 3) 1- hver side av breksjen er vesensfor-

skjellige. sørst tilhører Kongsberg-Bamble

formasjonen. Grleisi=garLer dominerer, men veksler i et

komplisert mf,-,5nstermed qranitt og kvartsitt. Grunnfjellet

nordvest for breksin e- mer ensartet bestående av sure

gneiser.

Tamm (kfr. -plaskJ_1910) har delt bergartene i seks grupper

(1 er best og 6 er aårligst) etter hvor gunstige de er for

plantevekst. Ett hans inndeling vil bergartene både nord

og sør for forkastningssonen tilhøre gruppene 4 og 5, altså være

mindre qunstige for , Lantevekst. Flekkvis opptrer
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fra kysten og Tveitsund hele 50 km. Nedbør- og temperatur-

normalene for disse stasjonene går fram av tabell 1 og 2.

Årsnedbøren varierer mellom 900-1000 mm. I tabell 2 kan

forskjellen mellom kysten og innlandet synes liten. Alle

stasjonene i innlandet er plassert i dalfører. Høydedragene,

f.eks. rundt Vegår, har nok en årsnedbør på 1200-1300mm. I følqile

Trægde (1977) er et karakteristisk trekk ved nedbørsfordelingen

i Agder en sone med maksimal nedbør inne i landet et par mil

fra kysten. I denne maksimalsonen kan normal årsnedbør bli

flere hundre mm større enn hhv. i områder noen mil lenger

nord og i ytre kyststrøk.

De nedbørfattigste månedene er februar, mars, april og mai,

mens høstmånedene (august, september, oktober og november) er

nedbørrikest. Forskjellene er imidlertid små.

Årsmiddeltemperaturen avtar et par grader med økende avstand

fra kysten (7,50C ved Lyngør og 5,2°C ved Tveitsund). Det er

små forskjeller i middeltemperatur for varmeste måned som er

juli (Vefall og Lyngør 17°C, Tveitsund 15°C). Størst for-

skjell mellom kyst og innland viser middeltemperaturen for

kaldeste måned. Ved kysten er kaldeste måned februar med

middeltemperaturer på ca. -10C. I innlandet er kaldeste måned

januar med ca, 4°C kaldere middeltemperatur (Vefall -5,4°C og

Nelaug -5,1°C). Tveitsund er noe avvikende med bare -4,2°C,

men innsjøen Nisser har nok en "oseanisk" effekt på klimaet her.

Klimaet i innlandet er altså noe mer kontinentalt med lavere

vintertemperaturer enn ved kysten. Årsamplituden mellom

varmeste og kaldeste måned er 22 ,5°C i Vefall og 21,2°C i

Nelaug. Årsamplituden ved kysten er lavere, 18,10C ved Lyngør

og 17,3°C ved Torungen fyr. Ved kysten er det relativt milde

vintre, men likevel høy sommertemperatur. Det er bare de

ytterste områdene av nedbyirfeltet, områdene rundt Laget og

Holt, som kan tenkes å ha denne form for kystklima.



Tabell 1. Temperaturnormaler for utva1gte målestasjoner i nedslagsfeltets nærhet. Opplysninger etter Bruun (1967).




H.o.h.

(m)

Avst.
kyst
(km)

Obs.per. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År

Kyststasjoner:










Lyngør/Lyngør fyr 4 0 1931-60 -1,0 -1,1 0,9 5,2 10,4 14,4 17,0 16,4 12,9 8,4 4,4 1,7 7,5
Torungen fyr 12 0 1931-60 -0,5 -0,8 0,9 4,8 9,7 13,7 16,5 16,1 13,0 8,8 4,8 2,2 7,4

Innlandsstasjoner:










Vefall, Drangedal 68 25 1941-60 -5,4 -4,3 -0,8 4,5 10,2 14,5 17,1 15,6 11,3 6,4 1,8 -1,5 5,8
Nelaug (Øynes) 147 22 1961-65 -5,1 -4,4 -0,9 4,0 10,0 13,9 16,1 14,8 10,7 5,9 1,4 -2,3 5,3
Tveitsund 252 50 1946-60 -3,9 -4,2 -1,2 3,7 9,2 13,2 15,6 14,2 10,2 5,6 1,5 -1,2 5,2

Tabell 2. Nedbørnormaler for utvalgte målestasjoner i nedslagsfeltets nærhet. Opplysninger etter fore-
løpige nedbørnormaler 1931-60, datautskrift 26/6 1976. Nedbøren er angitt i mm.




Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Kyststasjoner:










Torungen fyr 80 58 44 49 48 56 65 100 91 98 113 108 910
Innlandsstasjoner:










Vefall, Drangedal 65 46 34 48 54 58 107 117 100 103 122 91 956
Tveitsund 68 48 37 51 60 80 104 129 102 112 118 96 1005
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Fig. 3. Utsyn over Vestfjorden, Vegår 190 m o. h. , fra
Lauvnes og sørøstover. En rekke bergknatter
stikker opp som holmer i innsjøen.
Foto av A. Pedersen 1. 08. 79.

Fig. 4. Rest av ombrotrof "torvøy" etter torvskjæring på
myr ved Siretjern. Nederst til venstre blåtopp-
vegetasjon. Foto av A. Pedersen 6. 08. 79.
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mengdeforholdet av lav- og lyngrik furuskog og blåbær-

barskog. Førstnevnte øker sin arealmessige betydning på

bekostning av den andre med høyden. Varmekjær lauvskog

tynnes ut med økende høyde over havet, men finnes på lokal-

klimatisk gunstige lokaliteter (sørberg) opp til 320 m o.h.

(Bjørklundheia).

Vel så viktig for vegetasjonssammensetningen er avstanden fra

kysten. Områdene i sørøst, mellom kysten og linja Ljostad-

vann - Nes jernverk - Lia - Lindlandsvann, skiller seg fra det

øvrige nedbørfelt. Geomorfologisk er dette området anderledes

ved at dalbunnen i stor grad består av marint avsatte sedi-

menter. Innslaget av varmekjære lauvskoger, særlig eike-

skoger, er stort. Disse skogtypene dominerer vegetasjonen over

store områder, og lar seg derfor utfigurere på kartskissen

(fig. 5). I det øvrige nedbørfelt finnes vanækjære lauvskoger

(mest alm-lindeskoger) utelukkende som små bestand i sør-

vendte berg og rasmarker. I sørøst inngår eika også i andre

skogstyper, særlig lav- og lyngrik furuskog. Eika danner her

et flerstammet kratt mellom og under furutrærne, samtidig som

blåmose danner karakteristiske tuer i skogbunnen. Av den

grunn kalles skogstypen for blåmosefuruskog (Kielland-Lund

1973). I sørøst finnes typen fra dalbunnen til øverst på

kollene (ca. 200 m o.h.).

I fig. 6 er det vist to profiler av Storelvas dal. Profil I

er fra et område under marin grense, mens profil II er tatt

lenger inne i landet. Foruten å vise de geomorfologiske

forskjellene kommer også variasjonen i vegetasjonssammen-

setning klart til uttrykk. Under marin grense har Storelva

mange steder skåret seg ned i løsmassene. Elva er da oftest

omgitt av en kantskog bestående av svartor nærmest elva og

alm-lindeskog på noe tørrere grunn. Nederst i dalsidene

finnes alm-lindeskoger og blåbærbarskoger. I sørhellingene

er eikeskoger (både blåbær- og lågurteikeskog) vanlige.

øverst i dalsidene, og ellers på lokaliteter med dårlig

jordsmonn, dominerer blåmosefuruskog.
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Over marin grense er forholdene anderledes. Det er lite av

løsmasser, og Storelva har karakter av stryk, se fig. 10.

Av skogstyper finnes bare lav- og lyngrik furuskog og

blåbærbarskog. Det er et visst innslag av lauvtrær i

disse, men da av hardføre arter som bjørk, rogn og osp.

4.4.2. Myr

Basert på myrenes hydrotopografi, størrelse og forekomst, kan

nedbørfeltet deles i 3 soner (se fig. 11 s.28). Grensen

mellom de to indre sonene faller langs grunnfjellsbreksjen.

Berggrunnen sør for breksjen er sterkt oppsprukket,hvilket

favoriserer utviklingen av tallrike,topogene torvdannelser.

Dette er særlig utpreget i ytre sone (A), hvor flyfoto viser

at de topogene myrene danner et karakteristisk flekk- og

stripemønster i det småkuperte terrenget og faller pent sammen

med berggrunnens strøkretning. Arealmessig er myrkompleksene

her sjelden større enn 10 dekar. I vestlige deler av midtre

sone (B) og nordlige partier av den indre (C) finner vi de

myrrikeste områdene i nedbørfeltet. Her er berggrunnen mindre

oppsprukket og jevnt over flatere. Dette, sammen med en rela-

tivt humid klimatype (årsnedbør på nær 1300 mm), medfører

dannelse av større,sammenhengende myrområder. I sone B finner

vi de største myrkompleksene mellom Sandvatnet og Krossvatnet

og omkring Espelandslonene og Lomstjernene. I sone C har

høydene øst for Vegårsvatn og terrenget omkring Kloven

høyest myrfrekvens (10-15%).

4.5. Kulturpåvirkning 


De sterkest kulturpåvirkede deler av Vegårvassdragets nedbør-

felt finner en langs nedre del av Storelvas dalgang (Holt).

Her finnes de største jordbruksarealene, og bebyggelsen er

delvis konsentrert (Nesgrenda). Sørlandske hovedvei (E 18)





Fig. 7. Hogstflater.

I dag er ca. 30% av skogsarealet i nedbørfeltet hogstflater

i ulike suksesjonstadier. De eldste hogstflatene er relativt

små og konsentrert omkring gårder, særlig i sør. Utbygging av

skogsbilveier og traktorveier har i de siste åra gitt mulig-

heter for større avvirkning. Store arealer langt fra gårder

er omgjort til vidstrakte hogstflater der den opprinnelige

skogen bare opptrer som små " øyer". Fig. 7 viser frekvensen

av hogstflater i feltet. Bare i Skåldalen og områdene like

vest for øygardslia er det større skogsarealer upåvirket av

It25- 50%"

10- 25%"

3- 10%"
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>50% av skogarealet er hogstflater

<3% av skogarealet er hogstflater,
nærmest upåvirket av hogst
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5. BESKRIVELSE AV DE ENKELTE VEGETASJONSTYPENE

5.1. Vann- og sumpvegetasjon


På grunnlag av vekstformen kan undervannsvegetasjonen inndeles

isoetider (kortskuddsplanter),elodeider (langskuddsplanter)

og nymphaeider (flytebladsplanter). Alle disse har sine

assimilerende skudd under,eller,like i,vannflaten. Isoetider

er fastsittende rosettplanter på bunnen, eloider er lange og

forgreinete undervannsplanter som har hele bladmassen nedsenket

i vann,og nymphaeider er rotfestede planter med en vesentlig

del av bladmassen flytende på vannflaten. Sumpplanter (helo-

fytter) er normalt også rotfestede under vann, men hovedmengden

av de assimilerende skuddene er hevet over vannflata.

På grunnlag av makrofyttvegetasjonen er en del av de større

innsjøene i vassdraget klassifisert, se fig. 8. Lobeliasjøer

og dystrofe innsjøer (jfr. Braarud & Aalen 1938 og Halvorsen

1977) er mest vanlige og finnes over hele vassdraget. Lobelia-

sjøene er oligotrofe og er karakterisert av en velutviklet

isoetidevegetasjon, særlig av botnegras (Lobelia dortmanna).

Strandtyper og bunnsubstrat varierer sterkt. Klippestrand er

vanlig,og her finnes vegetasjon bare i sprekkene. I vind-

eksponerte områder, som det er mye av, er blokkstrand vanlig.

Mellom blokkene finnes det finere materiale som gir feste

for vegetasjon. Sumpvegetasjon er vanligst i rolige viker.

Her er strendene mest av organogen opprinnelse og bunnsub-

stratet består mest av dy. Dysjøene består for det meste av

små "myrpytter" som ofte er omgitt av flytetorv og har et

bunnsubstrat av utfelte humusstoffer og torvpartikler. Men

det finnes også en del større, dystrofe vann med høy areal-

prosent av myr i nedbørfeltet. Disse har mer variabel strand,

klippestrand er vanlig og i mer vindeksponerte områder kan

bunnsubstratet ha et betydelig innhold av sand.
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Tabell 3. Innsjøer hvor vann- og sumpvegetasjonen er undersøkt.
Foruten egne inventeringer bygger oversikten på Braarud &
Aalen (1938), Halvorsen (1977)
innsjøer er slått sammen.

Dystrofe innsjøer

og Malme (1977). Nærliggende

Lobeliasjøer
Våjetjern
Selåsvatn, Midtvatn
og Lislevatn
Hekkentjern
Sandvatn
Hauglandstjern

Eutrofierte lobeliasjøer
















Lauvdalsvatn
Lindlandsvatn
Ubergsvatn
Vegår
Vegervatn og Hauglandsvatn
Vegårsvatn
Ljøstadvatn
Store og Lille Ekksjø
øynesvatnet
Åsvatn


 Lundevatn
Valletjern

Brakkvannsjøer

Songevatn og
Nævestadfjorden

lobeliasjø

eutrofiert lobehasjø

brakkvannsmagasin

11111 dystrofe siøer

Fig. 8. Fordeling av innsjøtyper i nedbørfeltet.
Se lokalitetsliste i tabell 3.
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Det er bare under marin grense at forholdene ligger til rette

for naturlig eutrofe sjøer i Agder-fylkene (jfr. Halvorsen

1977). Lundevatn og noen mindre tjern, bl.a. Valletjern,

står i en mellomstilling mellom lobeliasjøer og andre sjøer.

Braarud & Aalen (1938) klassifiserer Lundevatn som mindre

typisk lagunesjø. Songevatn og Nævestadfjorden er også

eutrofe men pga. brakkvann i bunnvannet avviker disse ved

sparsom isoetid- og nymphaeide vegetasjon.

Både Lundevatn, Songevatn og Nævestadfjorden er

kunstig eutrofiert som følge av avrenning fra jordbruket og

kloakkutslipp. Også ellers i nedbørfeltet finnes kunstig

eutrofierte vannansamlinger, men disse er små og har bare rent

lokal effekt.

Tabell 3 viser utbredelsen av vann- og sumpplantene fra de

ulike innsjøtypene i vassdraget.

5. 1.1. Undervannsvegetasjon

Framstillingen støtter seg her i vesentlig grad på de skrevne

kilder som er nevnt ovenfor.

Den submerse, rotfestede vegetasjon i de undersøkte vann

domineres av kortskuddsplanter. Det er derfor lagt størst vekt

på å belyse variasjonen av isoetidvegetasjonen. Flyteblad-

planter kan dominere i enkelte vann, særlig på beskyttede

lokaliteter, men selv her er isoetidene vanlige innimellom

nymphaeideskuddene. Langskuddsplanter synes å spille en mindre

rolle i vegetasjonsmessig sammenheng.

Isoetider (kortskudds2lanter) 


De dystrofe innsjøene har sparsomt utviklet isoetidvegetasjon

som en følge av det løse substratet. På svært løs bunn,

vesentlig bestående av utfelte humusstoffer og torvpartikler,

mangler isoetider helt. Her er bare et par torvmosearter

tilbake. Sporadisk opptrer krypsiv (f. fluitans), som på



Tabell 4. Utbredelsen av vann- og sumpplantene i undersOkte innsjoer. Tallene refererer seg til
lokalitetene i tabell 3.
d = arter som dominerer vegetasjonen
v = arter med vanlag uejsnredt rorekomst
+ = arter sum forekommer svært spreot til sjelden
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innsjoer
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E0beliasjoer

6 7 8_9 10 11 12 13 14 15

Eutroflerte
lobeliasjøer

1617

Brakk-



vannsjø
18

ISOETIDER (KOPISKUDDSPLANTER)
skaftevjeblom Elatine hexandra  + - -




- -




- - - + - +

mykt brasmegras Isoetee-echinesppra vv- +vdvvdvvvd +




-
stivt brasmegras I. lacustre _-+ -vvdvvvvvvv d v +
krypsiv Juncus bolbosus 5. fluitans + +vdv ddvd v + v d vd d v v
tjønngras Littorella uniflora - + - v v




v d v v

botnegras Lobella dortmanna -ddv+ vddd d vd d vd v v v
evjescleie Ranunculus reptans
nalesivaks Scirpus acicularis
sylblad Subularia aguatIca

 + + -

 ,_
+

_ _ _ , _ _ +
v
+

-
-
-

+
+
-

ELODEIDER (LANCSKUDDSPLANTER)
tusenblad Myrlophvlium alterniflorum
rusttjønnaks Potam0g2t3n alpinus




+ + 	





+ v - v
V

hjertetionnaks P. perfoliatus






_




kysttjonnaks P. polygonifulius
småtjonnaks P. pusillus
gytjeblmrerot UtrIcularia intermedia + +

+ +

+
+




- V -




+
V

V

smablærerot U. minor + + + +




+




+




storblærerot U_ vulgaris




+ - + - + _




NYUPHAEIDER (FLYTEBLADSPLA_NTER)
stor nokrose Nymphaea alba
kantnøkkrese N. candida

_ - v - -v d + + + + + d v + v +

gul nokkrose Nuphar lutea +v-v+ -vvv + + +v+ v + v




v. tjønnaks Potamogeton natans -v- -v vdvv - - + + - - - v +
flotgras SparganiOm angustifolum - + +v- + + +v v + + + + v +




HELOFYITER (SUMPPLANTER)
vassgro Allsma glantago aguatica
flikbronsle hidens trl:partita
smavassha.r Callatriche palustris
bekkeblom Caltha palustris
engkarse Cardamlne nratensis

 + v + +

 + + + 	




± + + - +

+
v
+

+
+
-
-
-

_

trådstarr C. laslocearpa +d+vv - + +d v v + v + v - v




flaskestarr C. rostrata d d d d - vvddddvv+ d d v




sennegras C. vesicaria  + + 	






+ - -
myrhatt Comarum palustre - + + -v vv+ + v+

4-




v d v
elvesnelle EguIsetum fluviatile - + - -v vvvv v- + v v+ + 7-,'- d v -
myrmaure Galium palustre - + - - - + + + + - - - - + - + + -
mannasotgras Glvceria flortans
sverdlllje Iris pseudocarus

v - +vd+v- -vvv v -
-

-
+

Skugsiv/ryllsiv Juncus alpinus/artioulatus - + v + + - -




+ -




- - _

trådsiv J. filOformi_s
klourt Lycopus europaeus

d + - -
 + v 	

+ - + + v v - - - - +
v

-
v

-
+

gulldusk Lysimachia thvrsiflorus - + - + v + - - + - - + + + + - + __
v_ fredlOs L. valgaris
kattenale Lvthrum saliccornia

+ - - - -
 + +

+ v v + + - + - + v
+

+
+

d
+

åkermynte Mentha arvensls - - + + +





._ _ -
bukkeblad nenyanthes trifoliata vvvvv - - - + v - + + - v - + +
blItopp Mclinia caerulea
dikeminneblom Mv0sotis caespitosa

- v + - - - - - + - + + _ _ _ +
+

-
-

+
_

mjølkerot Peucedanum palustre
strandror Phalarls arundinaceae

- + - - +
 +

v v + + + - ±_ _ _ +
+

v
-

+
+

takror Phragmites communis
vasskryp Peglis portula

+ i - + - - - - v + - + + - + -

-
+

-
d
+

vasspepper Pclygoniamhydrot.iper  + + 	





+ + - _
groftesoleie Ranunculos flammula
krypsclale R. rePens
brØnnkarse Ror-ippepalustris
sjøsivaks Scirpus lacuserls
myksivaks S. mamllaatus
sumgslIvaks 5. palustrts
smasivaks 5. guingoeflores
:joresivaks S. unIgiumis
neste-piggknopp Spargonidm glomeratom
staot-plogkhopp S. somplex
myrsaulauk TrigIccnin galustre
øreitt dankjevle Tygha latifolle
velkyeronika 7erniPa eourallara

 + + + 	

 +

+ - +
+ + 	

v + 	

,
+

- - + - - - +
-

d
+
v
-
-

+
-
+
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-
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-
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fastere bunn blir vanligere og tildels dominerende. Etter

hvert inngår mykt brasmegras, mens botnegras og tjønngras

krever fastere, helst minerogent bunnsubstrat. I de større

dystrofe sjøene trives de to sistnevnte best på grunne sand-

banker hvor dypartikler er vasket ut. Krypsiv og mykt brasme-

gras finnes ned til 2-3 meters dyp. Her overtar torvmoser

ned til 4-5 meters dyp. Disse danner dybdegrensen for vege-

tasjon i de dystrofe sjøene.

I loheliasjøene dominerer botnegras sammen med et sterkt inn-

slag av krypsiv, mykt og stivt brasmegras. Tjønngras finnes

i mindre mengder, men i vannene undor r=in grense kan den

dominere sammen med botnegras Ofte finnes en klar sonering

med botne- og tjønngras på grunt vann og brasmegras-arter fra

ca. 1,5 m og nedover (Halvorsen 1977). Stivt brasmegras opp-

trer som tette matter ned til 4 meters dyp. Under dette over-

tar i enkelte vann torvmoser, som da danner dybdegrensen.

De eutrofiertelobeliasjøene skiller seg ut ved forekomst av

arter som skaftevjeblom (Elatine hexandra), nålesivaks og

sylblad.

brakkvannsjøene er isoetidene sparsomt utviklet. Årsaken

er stor saltholdighet i bunnvannet. Dette medfører dårlig

sirkulasjon med påfølgende forråtnelse pga. manglende

utlufting. Isoetider finnes derfor bare på grunt vann. De

er ikke funnet på større dyp enn ca. 2 m.

Elodeider

I dystrofe innsjøer er denne gruppen representert ved gytje-

og småblererot. I lobeliasjøene påtreffes også storblererot,

tusenblad, kysttjønnaks og småtjønnaks. Det er brakkvann-

sjøene som har rikest elodeidevegetasjon. Her finnes tusen-

blad, rusttjønnaks, kysttjønnaks og småtjønnaks relativt

vanlig, mens hjertetjønnaks og blærerot-arter er mer sjeldne.
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kant- og stor nøkkros

gul nøkkrose

flotgras

Fig. 9. Typisk sonering av flytebladsplanter ( nymphaeider)
i beskyttede viker av lobeliasjøer. Se teksten
for nærmere forklaring.

Fig. 10. Parti av Storelva ( Hauglandselva) ved Berger like
nedenfor utløpet fra Hauglandsvatn. De svarte
mosetuene på steinene er bekkegråmose ( Racomitrium
aciculare) . Foto av A. Pedersen 7. 08. 79.
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Takrørsum2

Takrørsump ( sensu Hesjedal 1973) er vanlig i de eutrofierte

lobeliasjøene og brakkvannsjøene, men det er også funnet

mindre bestand i Lindlandsvatn og Ubergsvatn. I de eutro-

fierte lobeliasjøene dominerer sjøsivaks over takrør.

Andre bestandsdannende arter er flaskestarr, myrhatt og elve-

snelle. I brakkvannssjøene dominerer takrør sterkt, mens

de andre mangler eller opptrer sparsomt.

Av arter som finnes i, eller i tilknytning til, takrørsump,

og som mangler i storstarrsump, kan nevnes flikbrønsle,

sverdlilje, klourt, strandrør, vasskryp, myksivaks, småsivaks,

fjøresivaks, nøstepiggknopp, staut piggknopp, myrsauløk og

bredt dunkjevle.

5. 1. 3. Vegetasjon i og ved rennende vann

Det er stort sett bare Storelva fra Hauglandsvatnet og ned-

over til Lundevatnet som er undersøkt, og følgende beskriv-

else omfatter bare denne strekningen.

I langsomtflytende partier har vegetasjonen samme preg som

i innsjøene. Botnegras, krypsiv, mykt brasmegras og gul

nøkkrose er vanlig, mens stor nøkkrose/kantnøkkrose påtreffes

sjeldnere. Helofyttbelter domineres av flaskestarr, bukke-

blad, gulldusk, elvesnelle og trådstarr. På tørrere grunn

nærmere bredden ( flomsonen) dominerer trådstarr, hundekvein,

gråstarr og kornstarr. Langs enkelte partier av elva

nedenfor Nes Jernverk finnes fragmenter av svartorsumpskog.

I partier med stryk er vegetasjonen av høyere planter sparsom.

Bare mellom steiner på noe mer beskyttede lokaliteter finnes

gulldusk, mjølkerot og kornstarr. Derimot er mosevegetasjonen

bedre utviklet. Foruten trådformete alger dominerer nyremose

( Nardia compressa) og mattemose ( Marsupella emarginata) under

vann. Elvemose ( Fontinalis antipyretica) finnes mer sparsomt.

Steiner i sprøytesonen er ofte dekket av bekkegråmose

( Racomitrium aciculare) , se fig. 10.
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5. 2. Myrtyper og myrvegetasjon

Ved vegetasjonsundersøkelse ne av Vegårvassdraget ble det
ikke avsat t tid til å foreta vegetasjonsana lyser på myr.

Myrene ble hovedsakelig kl assifisert og kartlagt etter

hydrotopografiske kriterier. Dersom en legger til grunn de

kartleggingsenheter som benyttes ved DKNVSMuseet i Trond-

heim, kan en skill e ut følgende myrtyper innenfor nedbør-

feltet:

Tuedominert nedbørsmyr ( høgmyr)

Li mnogen flatmyr ( oftest tuedominer t)
Mattedominert svak t hellende bakkemyr ( helling 2- 4° )

Mattedominert topo gen flatmyr

Strengmyr og initialstrengmyr

Skogbevoks t fattigmyr

5. 2. 1. Myrkomplekstyper og regional fordeling

Når det gj elder utbredelsen av ulike myrkomplekstyper i
nedbørfelt et, er det mulig å utskille tre geografiske soner

kalt A, B og C på fig. 11. Sone A utmerker seg som et

småkupert barskogslandskap der små topogene flatmyrer i

høydenivået 80- 200 m o. h. er klart den vanligste myr type.

Myrene i sone B er hovedsakelig konsentrert til høydenivået
150- 250 m o. h. Her er både topogene flatmyrer og svakt

hellende bakkemyr med fastmattedominans van lige myrtyper.
I tillegg er det r egistrert flere flatmyrer av limno gen

karakter og enkelte partier med såkalt initialstrengmyr.
På initial strengmyrene er strukturene flark er og strenger

svakt utvi klet med en nivåforskjell mellom strengoverflate
og tilgrensende fl ark på ca. 25- 30 cm. På ekte strengmyr

opptrer skarpt atskilte st rengtuer og flater der nivåfor-

skjellene er minst 30 cm eller mer. Typisk utviklet streng-
myr er bar e kjent fra én lokalitet i Vegårv assdraget
( Espelandsmyr) .
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Tabell 5. Oversikt over nlantessioloisk viktige arteri Vegrvassdragets myr-

vegetasjon a/lancert etter ,:,,radienLeh fattig-rik.

x = sjelden, xx vanlig, xxx = dsmnerende, iJ Lntiak tyngdepunkt,

LF s-=limnogen flatmyr, E ersjinskomples.

Gradienten OMROTHOF MINERnri'ROF VEGETASJON

fattig - yLk VEGETASJON FATTIG 	 INTERMED1ÆR RIK

Svakt helienele
Fkt -fe strengovr. E's.te strencmyr

Dominerende Rismyr- bakkemyr,
Limnogene Sm& topogene

myrtype elementer initiarstrengmyr.
flatmyrer flatmyrer

Topogen flatmyr  

And-romeda p,clifolia xxx xx xx xx

OXVCOCCU5 qmadripetales xx xx xx xx

Drose.rargtundlfolia xx xx xx x
Ericchorum vaginatum xxx xxx xx xx
Soirpus caecbifosns 1:-=<1 xx xx xxx
C.11una oulgaris fhxxj xxx x x

Erica tetralix xxx Ixx:1 x x
Eubus cnamaemorus f-51 x x
Sphagnum magellani_pum L"-_,..,J xx x x

Vaccfni_um •Iii_gihosum xx x xx xx
Polytrichum strictum xx

Sphagnum nemoreum =
S. facum xx

Myrica gale x xxx 1,..,,4 xx

Molinia caerulea x Ixx:1 xXX xx

Sphagnum papiltpsum xx lxxxl xx x

S. pulchrum x (=x1 xx x

Scheuchzeria palustris x ''_ii xx

NartheLMil_ttossifragum x txxxj x xx

Carex rostrata x fxxxi xxx x

Eriophorum anjustilium x xx xx xx

Rhynonospera alha x (xxl xx x

Carex oauciflora x xx xx x

Aulaccmnium palus-fre x xx x x

Drosera anglica x xx xx LF

Carex itmcesa x xx xx

Spnagnum compactum x txxxi xx

S. rubellum xx xx x

S. tenellum x lxxxi x

Dicranelta cerviculata lj<xxIE

Rolytrichum longiset,_ Fm r zi E

Sphagnum angermenicum xx x

5. majus (--1 x

Calliergohstamineugi xx xx x
TrientaLIE eurg.paea xx x x

Polygala vulcarls x xx x
Carex echinata x xx x

C. lasiocarpa x F3921 xx
Sohagnum imbricatum x Ixxxl x

S. subnitens x rxx=4 xx

Rhynchescora tusea Ixxx1LF

Enroseraintermedia [xxxiLF x

Carex nigra Ixxxi x

Lvcotcdfum inun,flatum xx LF

Agrostis canina xx LF

Carey cannescens xx

G. ,_imi-li.carta xx LF x

Snhagn= molle xx xx

S. falLax xx C3
I. fleX-zosum x E3
Phz-a,jmits ru'mnunje x xx
Juncus .-iliformis xx
Menyanthes trItoliata x xx
Potentia erecta x xx
Viola palustris xx
Spnagnum subsetundum xx
S. platyphyllum

Pingutcu:_a vi.J.ga

Carex Ji.cica

C. panicea

Spnagnum warnshert_=11

Campylic.m stelHatum

Calitarge,n sarment.Dedm

Scorpdium scert,feLe:es

.--rs,nahoe2lamcsbadls

Bry=1 .,S,,id,,, -

Speagnum subful_yum

S. eentortum

Carex e•noracrr'c.iza
LF

Eriophort= latifoilum lxxxI
Scirpus nudsbnianas

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
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En avvikende myrtype i Vegårvassdraget er de såkalte limno-

gene flatmyrene. Dette er periodisk oversvømmede, produk-

tive myrarealer; ofte framkommet ved regulering eller ned-

tapping av innsjøer og tjern og bevokst med sekundære vegeta-

sjonstyper. Ved Siretjern (sefig. 4, s. 10) er mestepartenav de limno-

gene arealer oppstått etter torvskjæring i tidligere tider.

De hyppigst oversvømmete arealene er gjerne kolonisert av

et intermediært brunmyrak- kvitmyrak- kornstarr- samfunn med

rikelig innslag av konkurransesvake arter som dikesoldogg,

grønnstarr, myrkråkefot, makkmose og skjetorvmose ( S. platy-

phyllum) . På mer stabile og mindre irrigerte områder overtar

Fig. 12. Utsnitt fra erosjonskompleks SV for Eldstølen
med isolerte tuer av bjønnskjegg og pors direkte
på naken, uttørket dytorv.



- 34 -

gjerne et tuepreget samfunn dominert av tr(Q2cistarr,pors

og kyst - torvmos63, men fremdeles inngår pionerartene dike-

soldogg, stivtorvmose, fløyelstorvmose, skjetorvmose vanlig.

Ved Siretjern er deler av de irrigerte arealene tokrør-

dominerte løsbunnpartier med innslag av arter som kyst-

nnks, myrmjølke, horntorvmose (S. auriculatum), guildusk

og mjølker,-ft.

Til sist må nevnes en interessant svakt hellende bakkemyr SV for

Eldstølen (fig.12)der store arealer utgjøres av nakne dytorv-

partier. Dette er et typisk erosjonskompleks trolig fram-

kommet som et resultat av ekstrem tørke og vinderosjon. Bare

spredte, store tuer av tørketålende arter som bjønnskjegg,

T?ors og torvull står tilbake. På enkelte av de nakne torv-

partiene finnes masseforekomster av pionerartene grøfte-



mose (Dicranella cerviculata) og brunbjørnemose (Politrichum

longisetum). Begge er ytterst sjeldne i sørnorsk myrvegeta-

sjon.

-I • [lo 20teress(7,ntemyromrJdor

I forbindelse med registrering av verneverdige myrområder i

Agder-fylkene (Moen & Pedersen 1981) er det foreslått to

myrreservater innen nedbørfeltet:

a) Limnogene myrer ved Jovnes

UTM: ML 847-858, 130-133

De flate myrene Jovnesmyr, Armyr, Tunge og Strandslåtta (se fig.13)

ligger langs den nedre, stilleflytende delen av en bekk som

munner ut på Sø-siden av Vestfjorden, Vegår. Et areal på

opptil 500 da med myr og sump oversvømmes i flomperioder.

Myrene ble slått inntil 1940, og på et par steder er det

grøftet og foretatt torvskjæring.

Myrene utgjør et av de største intermediære flatemyrene av

limnogen karakter som er registrert i Agder-fylkene. Med



1

i

Fig. 13. Jovnesmyre ne. Panorama sett østover. Jovn esmyra i forgrunnen,
Tunga i bakgrunnen. Foto av A. Pedersen 1. 08. 79.
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I de sørøstlige delene av nedbørfeltet, nærmest kysten,

avviker den lav- og lyngrike furuskogen floristisk. Eik,

særlig vintereik, blir her vanlig. Den danner sjelden fullt

utvoksne trær, men et flerstammet kratt i en halv til to

meters høyde. Dessuten opptrer blåmose som hvelvede tuer i

skogbunnen. Denne furuskogen blir derfor kalt blåmose-

furuskog.

Sosiologisk tilhører den lav- og lyngrike furuskogen assosia-

sjonen Barbilophozio-Pinetum (Hesjedal 1973 & Kielland-Lund

1973) og blåmose-furuskogen Leucobryo-Pinetum (Kielland-Lund

1967). Barbilophozio-Pinetum er vidt utbredt i Norge, mens

Leucobryo-Pinetum er i Norge bare beskrevet fra Agder-kysten

mellom Risør og Flekkefjord.

5. 3. 3. Blåbcerbarskog

Blåbærbarskog finnes på tykkere og mer næringsholdig jords-

monn enn lav- og lyngfuruskog. Typen finnes i konkave terreng-

former,som nederst i lisider og i sprekkedaler og andre for-

senkninger. Jordsmonnet har alltid et velutviklet podsolprofil.

Blåbærbarskogen kan være dominert av furu i tresjiktet, og

er da vrien å skille fra lav- og lyngfuruskog på flyfoto.

Sistnevnte har imidlertid mer glissen tresetting, og opp-

stikkende rabber og reinlavarter gir en lysere farge på bildet.

Dessuten har en støtte av terrengformene.

Det er denne vegetasjonstypen som er sterkest preget av skogs-

drift. Store hogstflater og sjateringer mellom bestand av

forskjellig alder gjør at dominansforholdene mellom f.eks.

gran, furu, smyle og forekomst av osp og einstape varierer

betydelig.

Tresjiktet består av furu og gran, den førstnevnte har som

oftest overtaket. Ren granskog dekker et forholdsvis lite





- 41

Eikeskog (tab. 6, pr.fZ. 1-3)

Eikeskog er vanligst i sørøst, dvs. i Holt-området. Fattige

eikeskogs-samfunn (blåbæreikeskog) finnes i lavereliggende

deler bare her, oftest som små,,isolerte bestand. Trolig har

det vært større bestander tidligere, men disse er nå avvirket.

Rikere eikeskogssamfunn (lågurteikeskog) har en videre

utbredelse, i sørøst er det store sammenhengende bestander,

mens det i det øvrige nedbørfelt er fragmenter i tilknytning

til alme-lindeskoger.

Eikeskoger er vanligst i sørhellinger. Jordtypen varierer

fra podsol- og semipodsolprofiler til ren brunjord (det siste

mest i lågurteikeskog). Også jorddybden er variabel. Jords-

monnet i bestander med lite jordsmonn tørker lett ut om

sommeren. Dette medfører "tørkepregete" varianter av både

blåbær- og lågurteikeskog. Vanligere er imidlertid et dypere,

storsteinete jordsmonn med mold mellom steinene. Her er det

bedre nærings- og fuktighetsforhold samtidig som dreneringen

er god. På et slikt substrat er lågurteikeskog mest vanlig.

Denne er imidlertid svært heterogen pga. oppstikkende stein-

blokker med fattigere vegetasjon.

I sørøst finnes ofte begge eikeskogs-typene sammen i en

mosaikk. Blåbæreikeskog grenser ofte mot blåmosefuruskog,

mens lågurteikeskog grenser mot alm-lindeskog og

blåbærgranskog.

Tresjiktet domineres av vintereik. Andre vanlige treslag er

-;(9mmereik,rogn, osp, furu, gran og lind. Sistnevnte er

vanligst i lågurteikeskogen. Artene i busksjiktet er for det

meste de samme som i tresjiktet. tiner kan i tillegg være

vanlig i lysåpen blåbæreikeskog.

Felt- og mosesjiktet er variabelt både som følge av vekslende

edafiske forhold og kulturpåvirkning.
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Tabell6 Representative ruteana1yser av edellauvskog. An.
1 og 2 er fattige utforminger av lågurteikeskog (overgang
mot blåbæreikeskog), an. 3 er lysåpen, tørr lågurteikeskog,
an. 4 og 5 er tørr aim-lindeskog, mens an. 6 og 7 er alm-
lindeskog med markfuktighet. Dekning etter Hult-Semanders skala.

Analysenummer
Eikeskoger
1 2 3

Alm-lindeskog
4 5 6 7

Dato 9/8 6/8 3/8 3/8 6/8 3/8 2/8
Helning /° 5 15-20 5 15-25 15 20 5
Eksposisjon S V S SV V V 0
Høyde over havet /m .) 100 35 80 140 35 30 210
Pra5vedlatestørrelse /m- 50 50 50 50 50 50 50
Dekning i %: A-sjikt 40 70 40 70 90 90 70

5-sjikt 60 10 60 50 15 70 20
C-sjikt 95 50 95 80 70 50 90
D-sjikt 0 10 0 5 2 5 1

TresjIkt







Populus tremula 3 - 1 - - 1 4
Pinus sylvestris 1 - - - 3 - -
Picea abies - 1 I+ + - - -
Sorbus aucaparla - - - 2 -




-
Tilia cordata - 1 - - 1 _ -
Quercus petraea 4 5 4 3 - - -
Q. robur - 1 - 3 5 5 3
Acer platanoides - - - 1 3 5 4
Plmus glabra - - - 1 - I 1
Fraxinus exce1sior - - - ..._ - 3 3
Coryllus avellana - - - - - I 1
Prunus padus _ _ _ - ..._ 3 -
P. avium - - - - - 1 -
Taxus baccata - - - I - - -
Betula verrucosa - - - , I - -

Busksjikt







Sorbus aucubaria 1 1 - 1 1 1 i
Pinus sylvestris 2 1 3 3 - 2 1
Picea abies - - - I 1 ._ 1
Tilia cordata - 1 - - - - i
Quercus petraea 3 1 4 - - 1 -
Q. robur - - 2 2 + - -
Juniperus communis 1 - 1 - 1 - -
Fraxinus exceisior -




- 2 + 2 3
Corylus avellana - - - - ._ 2 5
Prunus padus - - - - - 1 -
Viburnum opulus - - - - - 1 -

Felt-sjikt







Sorbus auoubaria, juv. 1 + 1 - - - -
Acer platanoides, juv. - - + + - - -
Quercus robur, juv. - - - - ± 1 1
Vaccinium myrtillus 1 2 - I 1 - _

V. vitis-idaeae 1 1 - - 1 _ -
Calluna vuLgaris - - 1 _ - _ -
Melica nutans 2 1 2 3 3 1 2
Carex digitata + 1 - - 1 _ -
Festuca altissima - ', - 3 - - -
Luzula oilosa




I - - 1 - -
Deschampsia flexuosa 4 3 2 - 3 - _
Festuca ovina 1 - 3 - 2 - -
Poa nemoralis - - - - 2 - 2
Viola riviniana 1+ - 1 2 2 1 2
Majanthemum bifolium 1 - - 1 2 I 1
melampyrum pratense 1 - 1 - 1 - -
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Lathyrus montanus
Anemone nemorosa
Potentilla erecta
Succisa pratensis
Vicia sepium
Solidago virgaurea
Veronica officinalis
Convallaria majalis
Galium boreale
Geranium sanguineum
Lathyrus niger
Campanula rotundifolia
Hyphocoeris radicata
Hieracium umbellatum
Hepatica nobilis
Melampyrum sylvaticum
Rubus saxatilis
Hypericum maculatum
Oxalis acetosella
Vicia sylvatica
Epi1obium montanum
Fragaria vesca
Galium odoratum
Gernaium robertianum
G. sylvaticum
Trientalis europaea
Filipendula ulmaria
Dryopteris filix-mas
Athyrium filix-femina
Pteridium aquilinum

Bunn-sjikt 

Atrichum undulatum
Mnium affine
Polytrichum formosam

1 1. i - 1 - 1

+ - + + 1 1




+ - 1 - + - -
- I I+ - 1 - -
- - 1 - - - 1

- + 1 - - 1 1
1 - - __ + - -
- - 5 - - - 4
- - 3 - - - -
- - 1 - - - ._

- - 1 - - - -
- - 1 - - - -
- - 1 _ _ _ -
- - 1 - - - _.

-
_

-
-
-
-

-
...

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-

1+
1
4
-
1
1+

4
1
-
+
+

1

-
+
1
1
-
-

3
1
-
1
-
-

- - - - - 1 +
__ - - - - 1 2
- - - ... - 2 4
- - __ - - 1 1
- - - - - 1 1
- - - - - 1 1
- - - - - 4 -
- 1 - - + 1 4
__ - - _ _ 1 ._

1 - 1 - - - -

- 1 _




- 1 -
- 1 - + - 1 1
1 I - - 1 - -

Rhodobryum roseum - - - + - 1
Brachytheci_um reflexum - - - + - - 1

Arter i tillegg: Anthoxantum odoratum 3(+), Betula verrucosa, juv. 5(1),
Calamagrostis epigeins 3(+), Carex pallescens 5(1), Circaea alpina 5(1),
Corylus avellana, juv. 5(+), Dactylus glomerata 6(+), Dentaria bulbifera
7(1), Deschampsia caespitosa 4(1), Festuca gigantea 6(1), Fraxinus
excelsior, juv. 5;+), Hieracium sylvaticum co11. 1(+), Hieracium sp. 5(+),
Galeopsis bifida 6(+), Lactuca muralis 6(1), Lathyrus vernus 7(1),
Melandrium rubrum 7(1), Rosa sp. 5(+), Satureja vulgaris 7(1), Stachys
sylvatica 7(1), Valeriana sambucifolia 7(1), Veronica chamaedrys
Viburnum opulus, juv. 5(+), Cirriphyllum piliferum 4(+), Dicranum majus 2(1),
Eurhynchium prae1ongum 6(L), Fissidens cristatus 4(+), Lophozia sp. 2(1),
Mnium punctatum 6(1), M. undulatum 6(1), Plagiochila asplenoides 4(+),
P. major 4(+), Plagiothecium sp. 2(1), Pleurozium schreberii 2(1),
Rhytidiadelphus calvescens 6(1), Thuidium tamariscinum 6(1).

Lokaliteter,

au. 1  åstfor gArden, øynes ML 888,026
an. 2 Vesterdal v. Lauvdalsvannet ML 025,070
an. 3 Vestsida av Høgfjell ML 988,026
an. 4 Rang1eåsen ML 005,029
an. 5 Vesterdal v. Lauvdalsvannet NL 025,070
an. 6 Vestsida av Hogfje11 ML 988,026
an. 7 Lauve, nord for Vegårshei st. ML 913,152
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er skogstypen vanlig som kantskog til dyrka mark. Denne er

sterkt påvirket av hogst, lauving og beiting, og er av den

grunn svært variabel og avvikende.

Jordsmonnet varierer fra ren brunjord til storsteinet ur.

Tresjiktet er meget heterogent. De fleste lauvtrær som

finnes i feltet,er representert,og dessuten inngår stedvis

både gran, furu og barlind. De lauvtrærne som

oftest dominerer er sommereik, lønn, alm, ask, osp og bjørk.

Omkring gårdstun og dyrka mark dominerer hassel. Denne blir

ofte stående igjen når andre lauvtrær hogges ned. I busk-

sjiktet er ask og hassel vanligst.

I feltsjiktet veksler en rekke arter om å dominere: Hengeaks,

skogsvingel, Zundrapp, skogfiol, blåveis, Ziljekonvall, teie-

bær og myske. En rekke andre arter finnes også hyppig, men

sjelden som dominanter. Eksempler er maiblom, hvitveis,

knollerteknapp, gullris, firkantperikum, skogstjerne, gauke-

syre, krattmjølke og markjordbær. I tørre bestand på ur er

skogyikke og blber fremtredende, mens typiske arter for

friskfuktige bestander er myske, skogstorkenebb, mjødurt,

ormetelg, taggmose (Atrichum undulatum) og fagermoser, særlig

sko3fugermose (Mnium affine).

Sosiologisk føres alm-lindeskogene til Ulmo-Tilietum

(cfr. Hesjedal 1973 & Kielland-Lund 1973). Dette er en

sammensatt assosiasjon som omfatter alle typer av rike edel-

lauvskoger.
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Fig. 14. Parti fra undervegetasj on i lågurteikeskog. Foruten eik
finnes gran, barlind, ask og lind. I feltsjiktet dominerer
teiebær, ormetelg og skogsvingel. Foto av A. Pedersen 3. 08. 79
fra sørvestsida av Rangleåsen.

Fig. 15. Hogstfelt sørøst for Vegårsvatn sett vestover mot sørenden av

Vegårsvatn. I bakgrunnen lav- og lyngrik furuskog med innslag
av noe osp, gran og rogn. I forgrunnen hogstfelt med dominans
av OSD, einstape og blåtoop. Foto av A. Pedersen 4. 08. 79.
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5.4. Vegetasjon på hogstflater

Mye av foryngelsen på hogstflatene ser ut til å være naturlig.

Utplanting av gran like etter hogst synes å ha beskjedent

omfang. Vegetasjonens utforming varierer selvsagt sterkt

med jordsmonn og suksesjonstrinn.

Hogstfelt i tidligere lyngfuruskog og furudominert blåbærskog

domineres av smyle på tørr grunn, mens blåtopp og einstape

overtar på fuktigere grunn. Blåbærgranskog gir hogstfelt

dominert av blåbær, tyttebær, smyle og einstape. Bare spora-

disk er mer krevende arter som geiterams og bringebær vanlige.

Etter et par år blir det et tett oppslag av osp og bjørk.

I midtre og sørlige deler av feltet inngår også

eik og hassel på de bedre bonitetene.

I traktorspor tilknyttet hogstfeltene og særlig på opprotet

jord og i fuktige dråg, vil mer næringskrevende arter utfolde

seg. Her finnes ofte bleikstarr, stjernestarr, grønnstarr,

gulaks, skogrørkvein, knappsiv, blåknapp, geiterams, kvassdå,

bringebær og kZistersvineblom.
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Fig. 16.

Kartet viser avgrensingen av de
seks delområdene som er benyttet
ved oppføring av artsliste
( tabell 7) for Vegårvassdragets
nedbørfelt.

VegårsheivassdragetsTabell 7. Artsliste over karplanter for
nedslagsfelt.

Symbolforklaringer - floraelementer:

Eu.

-

Euoseanisk
S. o. - Sørlig oseanisk
sub. - Suboseanisk.

sørlig/sørøstlig ( varmekjært)
østlig

Nø - nordøstlig og fjellplanter

1 2 3 4 5 6
Lycopodium annotinum
L. clavatum
L. inundatum
L. selago
Isoetes echinospora
I. lacustris
Equisetum arvense
E. fluviatile
E. pratense
E. sylvaticum
Botrychium matricariifolium
Pteridium aquilinum
Matteuccia struthiopteris
Blechnum spicant
Asplenium trichomanes
A. septentrionale
Athyrium filix- femina
Cystopteris fragilis
Woodsia ilvensis
Thelypteris phegopteris
T. limbosperma
T. oalustris

stri kråkefot
myk kråkefot
myrkråkefot
lusegras
mykt brasmegras
stivt brasmegras
åkersnelle
elvesnelle
engsnelle
skogsnelle
huldrenøkkel
einstape
strutseving
bjønnkam
svartburkne
olavskjegg
skogburkne
skjørlok
lodnebregne
hengeving
smørtelg
myrtelg
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Gymnocarpium dryopteris
Dryopteris dilatata
D. filix-mas
D. carthusiana
Polystichum braunii
Polypodium vulgare
Taxus baccata
Pinus sylvestris
Picea abies
Juniperus.communis
Typha latifolla
Sparganium angustifoiium
S. glomeratum
S. simplek
Calla palustris
Potamcgeton alpinus
P. natans
P. polygonifolius
P. perfollatus
P. pusillus
Triglochin palustre
Scheuchzeria palustris
Alisma plantago-aquatica
Phragmites communis
Phalaris arundinacea
Anthoxanthum cdoratum
Millum effusum
Phleum bertoicnii
P. pratense
Alopecurus geniculatus
A. pratensis
Agrostis canina coll.
A. canina ssp. montana
A. stolonifera
A. tenuis
Calamagrostis cannescens
C. epigeics

purpurea
Holcus lanatus
H. mollis
Deschampsia caespitosa

flexuosa
Sieglingia decumbens
melica nutans
Molinia caerulea
Dactylis glomerata
Pca annua
P. compressa
P. nemoralis
P. prac.ense
P. trivialis
Glyceria fluitans
Festuca altissima
F. gigantea
F. ovina
F. pratensis
F. rubra
Lolium perenne
Nardus stricta
Bromus hordaceus
Brachypodium sylvaticum
Elytrygia repens
Roegneria canina
Eriophorum angustifolium
E. latifc1ium
E. vaginatum
Scirpus aoicularis
S. caespitosus ssp.
S. ssp. germanicus
3. hudsonianus
S. lacustris
S. mamillatus
3. palustris
S. quinqueflorus
S. sylvaticus
S. unigiumis
Rhynchospora alba
R. fusca

fugletelg xxxxxx
geittelg x x x
ormetelg xxxxxx
broddtelg xxxxxx
junkerbregne x sub.
sisselrot x x x x x
barlind x x (sub.)
furu xxxxxx
gran xxxxxxø
einer x x X x x x
bredt dunkjevle
flotgras x x x x x
nøste-piggknopp x (ø)
staut-piggknopp x x
myrkongle
rusttjønnaks
v.tjønnaks xxxxxx
kysttjønnaks x x x x sub.
hjertetjønnaks x ø
småtjønnaks
myrsauløk x x x x
sivblom x x x x x (ø)
vassgro xxxxxx(ø)
takrør xxxxxx
strandrør x x x
gulaks xxxxxx
myskegras x x x

timotei xxxx
knereverumpe x K

engreverumpe K X

hundekvein xxxxxx

krypkvein x x x x
engkvein xxxxxx
vassrørkvein x x ø
bergrørkvein xxxxxx
skogrørkvein x x x
englodnegras x x x sub.
krattlodnegras x x sub.
sølvbunke xxxxxx
smyle xxxxxx
knegras xxxxxxsub.
hengeaks xxxxxx
blåtopp xxxxxx
hundegras xxxx
tunrapp x x x x x
flatrapp x S
lundrapp xxxxx
engrapp xxxxx
markrapp x x x
mannasøtgras xxxxxx
skogsvingel xxxxxx(sub.)
kjempesvinget x x x (sub.)
sauesvingel xxxxxx
engsvingel x x x x x
rødsvingel x xxxx
raigras x (sub.)
finnskjegg xxxxxx
lodnefaks
lundgrønnaks x x x sub.
kveke xxxx
hundekveke x x x
duskull xxxxx
breiull xxxxx(ø)
torvull xxxxxx
nålesivaks x x ø

austriacus bjønnskjegg
bjønnskjegg
sveltull
sjøsivaks
myksivaks
sumpsivaks
småsivaks
skogsivaks
fjøresivaks
kvitmyrak
brunmyrak
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Polygonum aviculare
P. convolvulus

P. dumetorum
P. hydropiper
P. lapathifolium
P. persicaria
P. tomentcsum
P. viviparum
Chenopodium album
Scleranthus annuus
S. perennis
Spergula arvensis
S. morisonti
Spergularia ruhra
Sagina procumbens
Moehringia trinervia
Arenaria serpyllifolia
Stellaria graminea
S. media
S. alsine
Cerastium fontanum
Viscaria vulgaris
Lychnis flos-cuculi
Melandrium album
M. rubrum
Silene nutans
S. rupestris
S. vulgaris
Dianthus deltoides
Saponaria officinalis
Nymphaea alba
N. candida
Nuphar luteum
N. pumilum
Caltha palustris
Trollius europaeus
Aquilegia vulgaris
Actaea spicata
Ranunculus acris
R. auricomis
R. flammula
R. repens
R. reptans
Hepaticae nobilis
Anemone nemorosa
Herheris vulgarts
Chei jejr majus
Subutaria aT.latica
Tniaspi alpestre
T. arvense
Capsella bursa-pastoris
Perteroa incana
Barbarea stricta
E. vulgaris
.Dorippa islandica
Cardamine amara
C. flexucsa
C. pratensis
Dentaria bulbifera
Turritis glabra
Erysimum cheiranthoides
Sedum acre
S. annaum
S. maximum
S. reflexum
Sempervivum tectcrum
Bunias orientalis
Chrysr,apienium alternifolium
Prunus avium
P. padus
Malus sylvestris
Sorbus aucuparia
Rubus cnamaemoru,
R. idaeus
R. saxai3is
R. fruticosus co11.
Fraoaria vesca
Comarum palustre
PotentlIta argentea
P. anserina
P. erecta
P. norvegica

tungras
vindelslirekne
krattslirekne
vasspepper
rødt hønsegras
v. hønsegras
grønt hønsegras
harerug
meldestokk
ettårsknavel
flerårsknavel
linbendel
vårbendel
tunbendel
tunarve
maurarve
sandarve
grasstjerneblom
vassarve
bekkstjerneblom
v. arve
tjæreblom
hanekam
kvit jonsokblom
rød jonsokblom
nikkesmelle
småsmelle
engsmelle
engnellik
såpeurt
stor nøkkrose
kantnøkkrose
gul nøkkrose
soleinøkkrose
soleihov
baliblom
akeleie
trollbær
engsoleie
nyresoleie
grøftesoleie
krypsoleie
evjesoleie
blåveis
hvitveis
berberis
svaleurt
sylblad
vårpengeurt
pengeurt
gjetertaske
kvitdodre
stakekarse
vinterkarse
brønnkarse
bekkekarse
skogkarse
engkarse
tannrot
tårnurt
åkergulI
bitter bergknapp
småbergknapp
smørbukk
brddbergknapp
takiøk
russekål
v. maigull
kirsebær
hegg
villapal
rogn
molte
bringebær
tågebær
bjørnebær
markjordbær
myrhatt
sølvmure
gåsemure
tepperot
norsk mure

X X




x x




x

x x
x x

x
x

x x x

x

S

S
X X X





X X




x x




X X X X







(S)
X X X




x
x

x
x
x

S
(sub.)

X X X




x S
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Geum rivale
G_ urbanum
Filipendula ulmaria
F. vulgaris
Alchemilla vulgaris
Agrimonia prccera
Rosa dumetcrum
R. majalis
R. sp.
Ononis arvensis
0. repens
Medicago lupuLina
Trifonum nybridum
T. medium
T. pratense
T. repens
Lotus corniculatus
Astragalus glycyphylios
Vicia cassuhi.ca
V. cracca
V. sepium
V. sylvatica
V. tetrasperma
V• viliosa

Lathyrus montanus
L. niger
L. pratensis
L. sylvestras
L. vernus
Geranium bohemicum
G. Lucidum
G. pusillum
C. robertianum
G. sanguineum
G. sylvatibum
Linum catharticum
Polygala vulgaris
Callitriche taustris
Acer platancides
Rhamnus trangula
TiLia cordata
Malva moschata
Hypericum maculatum
H. montanum
H. perloratum
Elatine hexanjlra
Drosera anglica
D. Sntermedia
D. rotundifolsa
D. anglIca x intermerlaa
Vicia arvensis
V. canIna
V. montana
V. palustris
V. rviniana
V. tricolor
Daphne mezereum
Lythrum salicaria
Peplis portula
Chamaenerion angustifolium
Epilobium coSiSnum
E. montanum
E. palestre
Circaea alpina
Myriophyilum aSterniflcrum
Hippuris vulgaris
Ccrnus sarr3uinea
C. suecica
Hedera heiix
Sanicula europaea
AnthrSsous syrvestris

enghumieblom
kratthumieblom
mjødurt
knoilmjZaurt
ugrasmarikåpe
kyståkermane
steinnyue
kaneirose

bukkebeinurt
krypbeinurt
snigleskolm
alsikelkiøyer
skogkløver
rødkløver
krStkløver
tiriltunge
lakrismjelt
sørlandsvikke
fuglevikke
gjerdevikke
skogvikke
arfrøvikke

lodnevikke
knollerteknapp
svarterteknapp
gulskolm
skogskolm
vårerteknapp
bratestorkenebb
blankstorkenebb
småstorkenebb
urakatt
biodstorkenebb
skogstorkenebb

v. blåfjør
småvasshar
lønn
trollnegg
lind
moskuskatteost
firkantperfkum
bergperikum
prtkkperikum
skaftevjeblom
smalsoldogg
akesoldogg

rundsoldogg

åkerstemorsblomst
engfiol
lifSol
myrfSoi
skogfiol
stemorsblomst
tysbast
kattehale
vasskryp
geitrams
'Pergmelke
krattmeike
myrmelke
trollurt
tusenblad
hesterumue
vSlikornell
skrubbær
bergflette
sanikel
nundekjeks

X X

X X X X (S)

X X X X X X

X

X XX X

X S.O.

x S

x (S)

XXXX

	

XX XX

XXXX

x x S. o.
X

•

XXXXX

XXXX

	

X X X (S)

X S

X

XXXXX(S)

XXXXX(S)

	

X X X

x S

x S

x S

x (sub.)

x x (S)

xxxxxxS,o.

x x xxx x

(S)

xx x x xx (S)

xx x x

xxxxx x(S)

xxxxx x S

xxxxxxS

x sub.

x x S

x x S.O.

XXXXXX

XXXXXX(Sub.)

XXX XX

X

X

XXXXXX

XXXXXX

X X

XØ

XXXS

XS

XXXXXX

X

XXXXX

XX

	

X X X

XS

X X X X

XXXXSLID.

5X



- 5 5 -

j-)111,2,

Carum carvi
PamPanella saxifraga
Aegopcdium podagraria
Angelica sylvestris
Peucedanum palustre
Heracleum sibiricom
Oxalis acetosella
Moneses uniflora
Pyrola chiorantha
P. media
P. mincr
Orthilia secunda
Andromeda polifolaa
Arctostaphylcs uva-ursi
Eraca tetralix
Calluna vulgaris
Vaccinium myrtillus
V. utigincsum
V. vitMs-idaea
Oxycoccus quadripetalus
Emoetrum hermaphrodatum
2. nigrum
Lysimachia thyrsiflora

vulgaris
Trientalis europaea
Menyanthes trifoliata
Fraxinus excelsior
Calystegia seplum
Myosotis arvensis

caescitosa
M. scorpioides
Ajuga pyramidalis
Soutellaraa galeraculata
Glechoma hederacea
Prunella vulgaras
Galeopsis bifida
G. tetrahit
Lamium amplexacaule
5. purpureum
Stachys palustris
S. sylvatica
Satureja valgaras
Oridanum vulgare
Lycopus europaeus
Mentha arvensis
Sclanum dulcamara
Vmrbascum nagrum
V. thapsus
Lanaraa vulgaris
Chaenorrhanum minus
Scrochularaa nodosa
Veronica adrestis
V. arvensis
V. onamaedrys
V. longaralia
V. ofticinalis
V. scutellata
V. serpyilifolia
Digitalis purpurea
Melampyrum pratense
M. sylvatioum
Rhinanthus manor
R. angusLifolius
Pedicularis sylvatica
Piricuicrila vulgaris
Utricularia intermedia
U. ochroleuca
U. manor
U. vuldaris
Littorella uniflora
Plantago Lanceolata
P. major
P. maritima
Galium boreale
G. mollugo
G. odoratum
G. palustre
G. ulioincsum

rødkj#dkr.
karve
gjeldkarve
skvallerkl
sløke
melkerct
sibirbjørnekjeks
gaukesyre
clavstake
furuvintergrønn
klokkevintergrønn
perievintergrønn
nikkevintergrønn
kvitlyng
melbær
klokkelyng
røsslyng
biåbær
bickkebær
tyttebær
tranebær
fjellkrekling
krekling
guildusk
fredløs
skogstjerne
bukkeblad
ask
strandvindel
åkerminneblom
dikeminneblom
engminneblom
jonsokkoll
skjoldbærer
korsknab
blkoli

vrangdå
kvassdå
myktvetann
rødtvetann
åkersvinerot
skogsvinerot
kransemynte
bergmynte
klourt
akermynte
slyngsøtvier
mørkkongslys
tLltkongslys
torskemunn
småtorskemann
brunrot
åkerveronika
bakkeveronika
tveskjeggveronika
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Linnaea boreatis
Lonicera periclymenum
Vtburnum opulus
Sambucus racemosa
Valeriana sambucifolia
Succisa pratensis

Knautia arvensis
Campanula cervicaria
C. persicifolia
C. rabunculoides
C. rotundifolla
Jasione montana
Lobelia dortmanna
Solidago virgaurea
Ceilis perennts
Erigeron acer
Antennaria dictca
Gnaphalium sylvaticum
C. uliginosum
Bidens tripartita
Antnents arvensis

A. ptarmica
Chrysantnemum leucanthemum
C. vuigare
Matricaria inodora
M. matricari,cides
Artemisia absintnium
A. vulgaris
Tussitago farfara
Arnica montana
Senecio viscosus
S. vulgaris
Arctium minus
Carduus crispus
Cirsium arvense
C. heterophyllum
C. pa1ustre
C. vulgare
Cehtaurea jacea
C. nigra
C. scabiosa
Lapsana communis
Hypochouris maculata
Leontodon autumnalis
Tragopogon pratensis
Crepsis paludosa
Sonchus asper
Lactuca muralis
Taraxacum sp.
Bieracinm umbe1latum

linnea
vivendel
krossved
rødhyll
vendeirot
blåknapp

rødknapp
stavklokke
fagerklokke
ugrasklokke
blåklokke
blåmunke
botnegras
gullris
tusenfryd
bakkestjerne
kattefot
skoggråurt
åkergråurt
flikbrønsle
hvit gåseblom
ryllik
nyseryllik
prestekrage
reinfann
baiderbrå
tunbaiderbrå
malurt
burot
hestehov
solblom

klistersvineblom
åkersvineblom
småborre
krusetiste1
åkertistel
kvitbladtistel
myrtistel
vegtistel
v. knoppurt
svartknoppurt
fagerknoppurt
haremat
flekkgrisøre
følblom
geitskjegg
sumphaukeskjegg
stivdyile
skogsalat
løvetann
skjermsveve

x S

x x

x x

xx x 5

x x X X X

x S
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raggtelg(Dryopteris borreri), smalmarihand(Dactylorhiza

traunsteineri)og hvit skogfrue (Cephalanthera

angitt fra feltet, men med usikker bestemmelse. Myggblom

(Hammarbya paludosa) er angitt av Holmboe (1903) innen feltet.

Lokaliteten ble undersøkt av forfatterne, men den ble ikke

gjenfunnet og er muligens utgått.

Artsantallet er størst i de sørlige, lavereliggende deler av

feltet, se tabell 8. I delområde 6 (omfatter bl.a. det arts-

rike Holt-området) er det registrert tilsammen 392 arter.

Dette må regnes som et forholdsvis høyt tall for et så

begrenset areal. Nordover avtar artsrikdommen; i delområde 1,

lengst i nord, er artsantallet omtrent det halve (bare 200

arter).

6.2. Plantegeografisk fordeling 


Inndeling i floraelementer er gjort med utgangspunkt i fore-

løpige lister (pr. 1978) satt opp av det norske Flora-Atlas-

prosjekt bortsett fra kystplantene som er ferdig publisert

(Fægri 1960). De foreløpige listene er omfattende og hetero-

gene. Enkelte arter har bare perifer tilknytning til ved-

kommende floraelement, og noen arter har vandret mellom for-

skjellige elementer. Arter som har en svak tilknytning til

vedkommende floraelement, er derfor antydet med parantes i

artslisten.

Fig. 17 viser mengdeforholdet mellom de ulike floraele-

mentene. De viktigste floraelementer er det suboseaniske

og det sørlig/sørøstlige element. Det østlige elementet er

også rikt representert. Svært få euoseaniske arter når så

langt øst, bare tre er registrert i nedbørfeltet. Av de sør-

lig oseaniske artene er det få, bare sju. Disse er konsen-

trert til Sørlandskysten, men går sjelden lenger inn i landet

enn den ytterste kyststripa. Det beskjedne antall nordøstlige

arter/fjellplanter gjenspeiler at nedbørfeltet er lavtliggende.
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Tabell 8. Fordelingen av artene og f1oraelementene i de seks delområdene
i nedbørfeltet (se fig.17) for avgrensing av delområdene).
Tallene i parentes refererer til arter med en svak tilknytning
til vedkommende floraelement.
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Totalt artsantall
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310
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392




Hle ned-

børfe1tet

3 (1)
7

45 (17)

91 (26)

24 (11)

2 (2)

290

463 ------.

75%

50%

2 5%

Fig. 17. Fordelingen av floraelementer i nedbørfeltet.
Forkortelsene er forklart i tabell Søylenes
øvre felt er arter med en svak tilknytning til
vedkommende floraelement.
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har en videre utbredelse i Fennoskandia enn typisk for

euoseaniske arter. Storfrytle og revebjelle trenger for-

holdsvis god jord og vokser i bratte lier. De danner der-

for et atskillig bredere belte langs kysten og går lengre

østover enn andre euoseaniske arter. Lokalitetene i nedbør-

feltet er ved østgrensen av utbredelsesområdet til disse

artene. Dette stemmer med at Tvedestrand ( Arendal) ofte

regnes som østgrense for euoseaniske arter.

De sørlig oseaniske artene stiller krav til både vinter- og

sommertemperaturen. I Norge finnes de derfor bare i et lite

område langs sørlandskvsten. De mest typiske, f. eks. Agder-

st. arr ( Carex divulsa) , finnes bare mellom Kristiansand og

Liste. Sju andre arter, som er noe mindre typiske for flora-

elementet, er funnet i nedbørfeltet: strandløk ( Allium

vineale) , kyståkermåne ( Agrimonia procerea) , bergflette

( Hedera helix) , skaftevjeblom ( Elatine hexandra) , vintereik

( Quercus petraea) , sørlandsvikke ( Vicia cassubica) og blod-

storkeu. ebb ( Geranium sanguineum) . De tre førstnevnte er bare

funnet i delområde 6, mens de tre sistnevnte har en videre

utbredelse i nedbørfeltet.

De suboseaniske artene er minst eksklusive av kystplantene.

De finnes i et bredere belte langs kysten og strekker seg

lenger mot nord og øst. Innslaget av suboseaniske arter i

nedbørfeltet er stort, hele 9% av artene. Av floraelementer

er det bare sørlige/sørøstlige arter som er sterkere repre-

sentert.

Et godt eksempel på utbredelsen av denne gruppen er poselyng

( Erica tetralix) . Den finnes nærmest overalt i nedbørfeltet

på fuktig, surt jordsmonn, fortrinnsvis myr og sumpskog. En

rekke andre surbunnsplanter opptrer også svært vanlig, f. eks.

bjnnka. m ( Blechnum spicant) , rome ( Naethecium ossifragum) ,

fors ( Myrica gale) og bjønnskjegg ( Scirpus caespitosus ssp.

germanicus) . fleisiv ( Juncus squarrosus) har en mer eiendomme-

lig utbredelse innen feltet, se fig. 19, og opptrer bare i de
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6.2.2. SQ)rlige/sørøstlige (varmekjere) arter

Et fellestrekk for artene tilhørende dette floraelementet er

kravet til en høy sommertemperatur. Artene finnes derfor på

de lokalklimatisk mest gunstige voksestedene. Dessuten er de

i stor grad knyttet til bedre bergarter (ofte kalkrike).

Utbredelsen er dermed også edafisk betinget. Disse

to faktorene medfører at utbredelsen blir mer eller mindre

oppstykket.

Floraelementet er rikt representert i nedbørfeltet (20%).

Dessuten kan mange av de suboseaniske artene like gjerne føres

hit (jfr. Gjærevoll 1973).

De sørlige/sørøstlige artene deles i en rekke undergrupper

etter hvor langt nord og vest de går i Norge. En gruppe

arter når ikke lenger enn til de gunstige voksestedene ved

Oslofjorden eller et begrenset område ut over dette. Disse

artene finnes på tørre, solrike voksesteder med gunstige jord-
-

bunnsforhold. En art tilhørende denne gruppen,

(Cornus sanguinea) finnes i delområde 6 (Holt-området).

Av sørlige arter som har en videre utbredelse på østlandet og

som finnes i nedbørfeltet, må nevnes blåveis (Hepatica nobi-

lis), se fig.23 , lakrismjelt (Astragalus glycyphyllus), myr-

telg (Thelypteris palustris), nikkesmelle (Silene nutans)

og skogskolm (Lathyrus sylvestris). Disse artene ble bare

registrert i de sørligste, lavereliggende deler (delområde 6),

men enkelte går et lite stykke nordover, som blåveis.

Et betydelig antall sørlige arter går atskillig lengre mot

vest og nord i Norge (noen helt til Nordland). I Vegårvass-

draget er de fleste av disse konsentrert til de sørligste

områdene, men noen finnes spredt over store deler av feltet

i sørberg. Eksempler på arter som bare finnes i sør er:

kra~mynte (Origanum vulgare), fagerknoppurt (Centaurea

scabiosa), prikkperikum (Hypericum perforatum), tjæreblom
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østlige arter

Artene i denne gruppa er skilt i østlige og nordøstlige etter

Hultén ( 1971) .

østlige arter synes å kreve et kjølig, kontintentalt klima.

Elementet har et utpreget østlig utbredelsesmønster i Fenno-

skandia, med utbredelsesgrense mot vest og sørvest. Svært

mange av dem har en vid utbredelse i det boreale barskogs-

beltet.

En viktig representant for østlige arter med vid utbredelse er

gran ( Picea abies) , som er vanlig og tildels dominerende i

hele nedbørfeltet.

Ei stor gruppe østlige arter i nedbørfeltet er myr- og vann-

planter. Sivblom ( Scheuchzeria palustris) , se fig. 24, er

vanlig forekommende. Mer spredt opptrer vassgro ( Alisma

plantago- aquatica) , nøste-piggknopp ( Sparganium glomeratum) ,

breimyrull ( Eriophorum latifolium) og nålesivaks ( Scirpus

acicularis) . En rekke andre østlige arter finnes bare i de

sørlige deler av nedbørfeltet. Eksempler er hjertetjønnaks

( Potamogeton perfoliatus) , vasshøymol ( Rumex aquaticus) ,
, JoLeinøkkerose ( Nuphar pumilum) og sveltull ( Scirpus hudso-

nianus) . Strengstarr ( Carex chordorhiza) er registrert på

noen få lokaliteter, se fig. 25.

Andre østlige arter har strengere edafiske krav og finnes av

den grunn bare i nedbørfeltets sørlige deler: ballblom

( Trollius europaeus) , skogsivaks ( Scirpus sylvaticus) , tysbat

( Daphne mezereum) og istervier ( Salix pentandra) .

Det østlige floraelementet er representert med 20 arter i

delområde 6, ellers varierer tallet mellom 5 og 10.
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Det finnes en rekke moser med østlig og tildels nordlig

utbredelse i feltet. Mange myrmoser tilhører denne gruppen,

lurvtorvmos ( Sphagnum majus) , kratt- torvmose ( S. centrale) ,

: , - vel, ttorvmose ( S. balticum) , lapptorvmose ( S. subfulvum) og

ullklomose ( Drepanocladus badius) . Dessuten må nevnes funn

av narre- bjørnemose ( Timmia austriaca) fra kløft ved Berger

sør for Hauglandsvannet. Dette er sørvestgrense for arten i

Norge.

No- r, d21ije or, r

De svakt nordøstlige artene utgjør tilsammen en temmelig

heterogen gruppe og omfatter arter med ganske forskjellige

utbredelsesmønstre. I Sør- Norge er det ofte vanskelig å skille

fjellplanter og nordøstlige arter.

I følge Danielsen ( 1971) finnes det to fjellplanter i nedbør-

feltet, nemlig myrfrytle ( Luzula sudetica) , se fig. 26 og

g2ters2arr ( Carex brunnescens) . Begge disse artene blir

kartlagt som nordøstlige arter i Flora- Atlas. De nevnte artene

har hovedtyngden av utbredelsen i de nordlige og sentrale

delene av nedbørfeltet.

6. 3. To floristisk rike områder

Floraen i Holt- området ( 6) er som tidligere nevnt artsrik.

Det er særlig to lokaliteter som utmerker seg, og her finnes

en rekke arter som ikke er funnet andre steder i nedbørfeltet.

Disse artene er nevnt nedenfor.

V d fiolt Landbruk, c3skole og CcJde rstdsen

knollmjødurt Filipendula vulgaris firfrøvikke Vicia tetrasperma
lodnestarr Carex hirta svartknoppurt Centaurea nigra
storkonvall Polygonatum multiflorum villapal Malus sylvestris
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Ved Nes Jernverk




ekte malurt Artemisia absinthium v.bakkestjerne Erigeron acre
tusenfryd Bellis perennis bukkebeinurt Ononis hircina
skogkarse Cardamine flexuosa krypbeinurt 0. repens
piggstarr Carex pairaei flatrapp Poa compressa
småtorskemunn Chaenorrhinum minus istervier Salix pentandra
v.maigull Chrysosplenium alternifolium geitskjegg Tragopogon pratensis
tysbast Daphne mezereum ballblom Trollius europeus
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Fig. 18.

Utbredelsen av de euoseaniske
artene revebjelle ( Digitalis
purpurea) - sirkel, og storfrytle
( Luzula syl vatica) - firkant.

Fig. 19.

Utbredelsen av heisiv ( Juncus
squarrosus ) . Denne suboseanis ke
arten er bundet til de indre
områder.
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Fig. 20.

Utbredelsen av tannrot ( Dentaria
bulbi fera) . Denne subose aniske
arten krever gode edafisk e forhold
og har derfor en spredt forekomst
i nedbørfeltet.

Fig. 21.

Utbredelsen av langstarr ( Carex
elongata) . Denne sørlige arten
finnes bare i de lavereliggende
delene av nedb ørfeltet.



-

Fig. 22.

Utbredelsen av 2, årbendel
( Spergularia morisonii) . Denne
sørlige arten finnes bare i de
nordlige, høyereliggende delene
av nedbørfeltet.

Fig. 23.

Utbredelsen av bWweis ( Hepatica
nobilis) . Blåveis er en sørlig
art med en noe videre utbredelse
i nedbørfeltet.
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Fig. 24.

Utbred elsen av sivblom
( Scheu zeria palustris) . Sivblom
er en østlig art som er va nlig i
hele nedbørfelte t.

Fig. 25.

Utbredelsen av strengstarr
( Care x chordorhiza) . Str engstarr
er en østlig ar t som er mindre
vanlig i nedbørfeltet.



Fig. 26.

Utbredelsen av myrfryt le ( Luzula
sudetica) . Dette er en av de to
svakt nordøstlige artene som
finnes i nedbørfeltet.
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7. SAMMENDRAG

Innsjøen Vegår med Storelva og Songevassdraget drenerer et

nedbørfelt på 495 km2 som i sin helhet ligger innenfor det

sørvestnorske grunnfjellsområde. En rekke forkastninger med-

fører et småkuppert terreng med tallrike tverrdaler, åser og

knauser; tildels med avrundete former. I sør hever de

høyeste toppene seg mot 200- 300 meters høyde, mens de i nord

når 500 m o. h. Ylimatisk er størsteparten av området sub-

oseanisk.

De sørøstligste delene av feltet avviker både geomorfologisk

og vegetasjonsmessig. Marin grense ligger på ca. 70 m o. h. ,

og dalbunnen i sørøst er dekket av sedimenter som stort

sett er oppdyrket.

Storparten av feltet kan sies å tilhøre den boreonemorale

sone. De noe avvikende områdene i sørøst har likhetstrekk

med nemoral sone, men innslaget av granskog er for stort.

Partier over ca. 300 m o. h. kan regnes til boreal sone.

Dette er imidlertid små, diskontinuerlige arealflekker av

mindre betydning.

Varmekjære lauvskoger, særlig av eik, er vanlig i dalsidene

i sør. Ellers består skogarealet mest av lav- og lyngrik

furuskog på koller, og blåbærskog med furu og gran i forsenk-

ninger og skråninger. I sørøst erstatter blåmosefuruskog den

lav- og lyngrike furuskogen på kollene. Ren blåbærgranskog

er mindre vanlig og småbregnegranskog er ikke påvist.

Edellauvskogen synes å fortrenge eventuell lågurtgranskog.

De mindre vannene, samt en del av de større med stor prosent-

andel av myr i nedbørfeltet, er dystrofe. De fleste større

innsjøene, inklusive Vegår, er næringsfattige lobeliasjøer,

men under marin grense har enkelte fått mer eutrof karakter
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med frodig helofyttvegetasjon. Ved utløpet av vassdraget

finnes dessuten avvikende sjøer med høyt saltinnhold i bunn-

vannet. Her er undervannsvegetasjonen mer sparsom.

Myrene er overveiende fattige og intermediære. I tilknytning

til disse finnes det mindre, ombrotrofe partier. Bare

ytterst få rikmyrdråg er påtruffet. Nærmest kysten dominerer

flatmyrene. I øst er de alle små, men innslaget av større

myrer blir vanligere mot vest. I midtre og nordre deler av
feltet kommer etter hvert svakt hellende bakkemyrer inn, av

og til med begynnende strengedannelser. Lengst i nord og på

høyereliggende partier lenger sør finnes flekker med brattere

bakkemyrer.

Totalt er det registrert 462 karplanter i nedbørfeltet. Dette

er et forholdsvis høyt tall, og en av årsakene er det artsrike

Holt- området i sørøst. Nordover avtar artsrikdommen, og i

den nordlige halvpart av feltet er det bare registrert litt

over 200 arter. Av kystplanter er de suboseaniske represen-

tert med hele 45 arter. De euoseaniske plantene revebjelle

og storfrytle har noen av sine østligste lokaliteter i feltet.
Av sørlig oseaniske, også kalt "sørlandsplanter", må nevnes

sørlandsvikke og kyståkermåne. De tilsammen 91 varmekjære,

sørlige og sørøstligste artene foretrekker de næringsrike og

varme lokalitetene i sør. Eksempler er vill- kornell, blåveis,

Zakrismjelt, myrtelg, nikkesmelle, knollmjødurt og skogskolm.

Noen finnes imidlertid bare i nord, f. eks. vårbendel.

Egentlige fjellplanter er ikke representert, men tilsammen

26 , : 5stligeog nordøstlige arter har kommet med i artslisten.

Av eksempler kan nevnes myrfrytle, strengstarr, sveltull og
breimyrull. Dvergbjørk mangler imidlertid helt.
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