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Kap. 1. MAL OG METODER

Form&let ved v5re underskelser har vrt & f2 en oversikt

over flora og vegetasjon innen de områder som blir berørt

ved en eventuell utbygging av Finnavassdraget i Lom, Skjåk

og Vågå kommuner.

Rapporten er skrevet på bakgrunn av 2 x 10 dagers feltarbeid

i de aktuelle områdene. Under feltarbeidet ble det lagt vekt

på å klarlegge vegetasjonsforholdene i områdene, samt å regi-

strere de ulike planteartene, fortrinnsvis karplanter, som

finnes. Fra vegetasjonstypene førte vi opplysninger om

artenes nyppighet, dekningsforhold og Økologiske forhold.

I felt tegnet vi også inn utbredelsen av de ulike vegetasjons-

typene p% flyfoto. Dessuten frte vi fortlpende notater om

alle arter som ble registrert, slik at vi hadde opplysninger

om hyppighet, utbredelse, hydegrenser og kologiske krav.

Under bearbeidelsen av det innsamlete materialet har vi lagt

vekt på å framstille dataene i en så oversiktlig form som

mulig, uten åta med alle detaljer som er notert i felt. For

artslistene betyr dette at vi her bare angir "registrert/

ikke registrert" for arter innen hvert av de fem delområdene

vi har undersøkt spesielt. Bare for spesielt interessante

arter er lokaliteten angitt mer eksakt i teksten. For øvrig

er slike data, om ønskelig, tilgjengelige i form av personlige

dagboksnotater.

Kapittel 4 gir en oversikt over de høyere planter som er

registrert i hvert av delområdene, og det gis også en plante-

geografisk vurdering av floraen. Klassifisering av østlige

arter flger Flora-Atlas-komiteen, ajourfrt fram til 1978.

I kapittel 5 beskrives de ulike vegetasjonstypene som er

observert. Moser og lav er bare tatt med når de er dominante

eller meget vanlige. Dominante og stedvis dominante arter

er i tekst og tabeller merket med henholdsvis dog (d).

Nomenklaturen flger:
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Karplanter: Lid 1974.

Moser: Nyholm 1954-1969, Lye 1968 (norske navn)

Lav: Krog, sthagen & Tonsberg l980.

Kapittel 6 gir en nærmere beskrivelse av plantelivet innen hvert

delområde. Det er utarbeidet vegetasjenskart basert på fly-

fotostudier i felt. Som utgangspunkt er nyttet klassifika-

sjonssystemet til Hesjedal (1973). For omrdene omkring

R&k&vatnet/Leirungsvatnet fantes kun hiytflyvningsfoto i mle-

stokk 1:30 000, og dette tillot bare en grovkartlegging. For

de øvrige kartleggingsområdene forelå flyfoto  i  målestokk

1:7500. Her har en kunnet kartlegge mer i detalj, og vi fant

det praktisk å opprette en del kartleggingsenheter som supple-

ment/modifisering til Hesjedals system.

For flere av kartleggingsområdene manglet passende kartgrunnlag.

Vegetasjonsgrenser og symboler er derfor gjengitt direkte på

kopier av flyfoto, som ikke er arealriktige.



- 3 -

Kap. 2. OMRADEBESKRIVELSE

2.1. Beliggenhet og to ografi

Storparten av Finnavassdraget ligger i kommunene Lom og Vågå

(se fig. l-3), men Skjåk, Lesja og Dovre berøres også såvidt.

Hovedelva Finna kommer fra Honnsjen (1092 m o.h.) og renner

ut i Vågåvatn (362 m o.h.) ved Vågåmo. Finna er ca. 35 km

lang. Oen renner først nokså rolig i østlig retning gjennom

den breie, svakt hellende Finndalen. Dalprofilet har markert

U-form, og dalbunnen ligger stort sett i underkant av 800 m o.h.

De siste 12 km fra Klomsroi og ned til Vågåvatn får Finna et

sterkere fall gjennom en djup, trang dal mot sørøst. Samlet

nedbrfelt ved utlopet i Otta er 465 km og middelvassforingen
38,5 m .

Sideelva Skjerva drenerer de nordlige deler av Finnas nedbør-

felt cg munner ut i Finna nedenfor Skorvangen. Skjervdalen

har V-form over storparten av strekningen, men mest utpreget i

nedre deler.

I vest f&r Finna till6p fra R&k&&i, som kommer fra Leirungs-

vatnet (1370 m o.h.) og Råkåvatnet (1364 m o.h.). Sammen med

Honnsjpen utgjr disse de eneste strre vatn i nedbrfeltet.

Råkååi (7 km lang) faller nokså bratt fra vatna og ned til

Finna i de indre deler av Finndalen.

De hyeste fjellene n&r opp i 1400-1600 m i sr og st, mens

de rager opp i 1800-1900 mi vest.

En nærmere beskrivelse av de undersøkte lokaliteter går fram

av 2.6.
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Fig. 1. Plasseringen av Finnas nedbørfelt. Målestokk 1:325 000.
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2.2. Geologi

Det foreligger ingen detaljerte geologiske kart eller beskriv-

elser fra de aktuelle områdene. Strand (1951) har imidlertid

utgitt et kart i liten m%lestokk ("The Sel and V&g% map areas"),

som ogs& omfatter deler av undersokelsesomr&dene. Kartet

viser at de nedre delene av Finndalen og Skjervadalen ligger

på kambro-silur-bergarter (delvis glimmerskifer). De øvre

delene av Finndalen inklusive Leirungsvatnet/R&k&vatnet, som

faller utenom kartet, ligger på bunngneisbergarter. Ut fra

kartet til Strand (op.cit.) er det meget vanskelig å finne ut

eksakt hvor skillet går mellom gneisen og de kambrosiluriske

bergartene. Men det synes som om denne overgangssonen ligger

i de vestligste delene av område D ved Odden. Florasammen-

setning og vegetasjon tyder også på dette (se kap. 5.4).

I overgangen mellom gneis og kambrosilurbergarter kommer det

ifølge kartet inn en smal sone med gabbro-konglomerat.

Det er rikelig med lsavsetninger i Finnas nedborfelt. Bunn-

morenedekningen er god, og ved Leirungsvatnet/R&k&vatnet finner

en ofte morenerygger i fjellsidene opp fra vatna. Spesielt

vil vi også trekke fram de flate partiene av Finndalen fra

Sterringi til Odden, der Finna danner meandere i løsmassene.

Finna utgjr her fortsatt et sterkt dynamisk system (se 6.3.1).

Ved Odden har Finna skåret seg gjennom tykke avsetninger, og

stedvis er det bratte grus- og sandskråninger ned mot elva.

Også ved Skjerva forekommer det større moreneavsetninger øverst

i de bratte dalsidene.

2.3. Klima

De offisielle temperatur- og værstasjonene som ligger nærmest

undersøkelsesområdene er Vågåmo (371 m o.h.), Preststulen

(823 m o.h.) og VikhØ (1150 m o.h.). Preststulen ligger l-2 km
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NØ for samløpet mellom Skjerva og Finna, mens Vågåmo ligger

der Finna munner ut i V&g&vatn. Vikhd ligger sørvest for

Aursjøen, mellom denne og Otta. Vågåmo har data for både

temperatur og nedbør, mens Preststulen og Vikhd bare har

nedbrm&linger.

Tabell 1. Temperaturnormalen for Vg&mo. M&leperiode: 1949-1960.
Kilde: Bruun 1967.

Tid

oc
J F M A M J J A s 0 N D

-9,6 -8,5 -3,7 2,2 7,8 11,6 14,5 13,0 8,4 3,0 -1,9 -6,4

Året

2,6

Tabell 2. Nedbrnormalen for Vag&mo, Preststulen og Vikh. Nedbr i mm.
Måleperiode: Vågåmo 1949-1976, Preststulen 1950-1980,

VikhØ 1966-1972.
Kilde: Det norske meteorologiske institutt. Nedbrsnormaler.

Stensil, juli 1981.

Tid J F M A M J J A s 0 N D Året
Vag?mo 18 16 8 11 24 38 53 51 33 27 21 26 326
Preststulen 30 26 16 18 31 47 70 60 42 38 33 36 447
Vikhd 26 23 14 12 17 36 60 44 34 32 26 31 355

Temperaturnormalen for Vågåmo viser et klima med relativt varme

somre og kalde vintre, det vil si et kontinentalt klima (se

tabell l). Dette vil ventelig gjelde for de hoyereliggende

underskelsesomr&dene ogsa, sjl om en regner at temperaturen

faller ca. 0,6°c pr. 100 m stigning (Godske 1946:l6 og Dahl

1950:35). I Vågåmo er forskjellen mellom kaldeste og varmeste

maned ca. 24°c.

Deler av kommunene Lom og Vg% hrer med til de mest nedbr-

fattige omr&dene i Norge, og stedvis kan &rsnedbren vre i

underkant av 300 mm. Vågåmo viser også lav årsnedbør med 326 mm,

men de høyereliggende Preststulen når opp i 447 mm (se tabell 2).

Vikh, som ligger over l000 m o.h., har derfor overraskende lave

nedbrtall. Hovedmengden av nedbren kommer i lpet av

plantenes vekstsesong, med nedbørtopp i juli - august.
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2.4. Hovedtrekk i plantedekket

Den rikeste vegetasjonen er knyttet til kambrosilur-områdene

i øst. Den soleksponerte NO-sida av Finnas nedre del, mellom

Skarvangen og Vågåmo, er for en stor del et kulturlandskap

hvor dyrka mark og beite dominerer de mindre bratte partiene.

Der det forekommer bj&rkeskog, er denne gjerne av hgstaude-

karakter. I den bratte lia på motsatt side av Pinna dominerer

ofte grana på bekostning av bjørk. Skogtypene har her et

trrere preg med sterkere innslag av lyngarter.

Vestover fra Klomsvatn vider Finndalen seg ut. I den flate

dalbunnen veksler vegetasjonsbildet mellom heisamfunn med

eller uten busksjikt, trre mjlberdominerte rabber og fuktige

partier med fattig - middels rik myr (se fig. 10). Ved Odden

og Breidstulen er det større arealer med nydyrket mark.

Skogen er i hovedsak knyttet til de nedre deler av dalsidene.

Først når en kommer inn til Sterringi, når skogen helt fram

til Finna. De lavlendte partiene domineres av lav- og mjl-

bærrik furuskog. Høyere opp blir furuskogen mer lyngrik og

blandes etter hvert opp med bjørk og gran. Skoggrensa varierer

fra 750-1050 m o.h. i Finndalen. Variasjonen må sees på bak-

grunn av lokalklima, topografi, setring og beiting. Det er

fortrinnsvis bjørka som danner skoggrense, men stedvis er den

iblandet gran og furu. Bjorkeskog kan ogs% dominere i bratte

partier på lavere nivå, f.eks. langs Skjerva (fig. 12).

Over skoggrensa og mot ca. 1300 m o.h. dominerer lyngheier

med hyppig innslag av einer og dvergbjørk i lavere nivåer.

Stedvis opptrer mindre vierkratt. På rabbepartier er det ofte

dominans av mjlber.

Råkåvatnet og Leirungsvatnet ligger på overgangen mellom lav-

og mellomalpin sone. Her veksler moderate snøleiesamfunn i

forsenkninger med rabbesamfunn på mer eksponerte steder.

Lavrike grasheier (rabbesiv, sauesvingel) setter et tydelig preg
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på de tørre partiene. Nord for Leirungsvatnet i overkant

av 1370 m o.h. finnes de høyestliggende, sammenhengende arealer

med myrvegetasjon i Finnas nedbirfelt (se fig.7).

2.5. Kultur åvirknin

Vg&mo ved Finnas utlp i Vag&vatnet utgjr den eneste form

for tettbebyggelse innen nedbrfeltet. Herfra og langs N-sida

av dalen er det mer eller mindre sammenhengende jordbruksland-

skap helt inn til Skorvangen. På motsatt side av dalen drives

det bare skogbruk.

Over 800 m o.h. dukker det opp setre og små setergrender, som

finnes spredt i nedre del av Skjervdalen og Finndalen. Store

deler av Finndalen bærer preg av tidligereavskogning og beite-

press. Ennå i dag beiter husdyra til helt opp i mellomalpin

sone. I partiene langs Pinna rett vest for Odden er det fore-

tatt nydyrking i stor skala. Dalbunnen er nokså flat her, og

egner seg godt for jordbruksformål.

Veinettet er først og fremst knyttet til områdene under

800 m o.h. På nordsida av Pinna går det bilvei til Sterringi

og videre traktorvei til Vangen. "Slådalsveien" følger Skjerva

opp til ca. 1100 m o.h. og tar så over mot Lesja.

Storparten av nedb&rfeltet best&r av hytliggende fjellarealer

som er lite berørt av tekniske inngrep. Ved Leirungsvatn og

R&k&vatn finnes et par (fisker)hytter og noen få naust.
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2.6. Narmere beskrivelse av undersokte lokaliteter

Feltarbeidet ble i hovedsak konsentrert til områder som

våren 1931 var aktuelle i utbyggingssammenheng (se kap. 3).

Selv om et par av lokalitetene er frafalt under senere plan-

legging, blir dataene likevel presentert her. Områder over

1500 m o.h., dvs. vre mellomalpin og hoyalpin sone, ble ikke

beskt i det hele tatt. I alt 5 delomr@der ble underskt

(se fig. 1-3 og tab. 3):

Område A (fig. 4-7) rundt Leirungsvatnet og Råkåvatnet har for

det meste meget rolige terrengformasjoner. Undersøkelsene har

i hovedsak vært knyttet til høydeintervallet 1360-1430 m o.h.

Det er temmelig flatt i de laveste partiene nede ved vatna, og

fjellsidene er slake, især gjelder dette de nedre delene av

skrningen opp mot Rygghi (1730 m o.h.) i norddst. Fjell-

sidene i sørvest stiger noe brattere opp fra vatna mot Lei-

rungshi (1810 m o.h.) (se fig. 4). Det hoyeste partiet

innen magasinområdet finner en p Leirhi (1435 m o.h.), som

er en liten avrundet kolle med slake sider. Stedvis i fjell-

sidene er det større moreneavsetninger som bidrar til å gi

terrenget en mer variert karakter.

Tabell 3. Data om delområdene i Finnavassdraget.

Areal Laveste punkt Hyeste punkt
km? m o.h. m o.h.

A Leirungsvatnet/Råkåvatnet 17,5 1360 1433
B Vangen i Finndalen 3 850 900
C Oddan i Finndalen 1 780 790
D Odden i Finndalen 1 700 750
E Skjerva ved Skorvangssætrin 0,5 750 870

Område B (fig. 8 og 9) ved Vangen ligger der Råkååi munner ut

i Finna. sør for Pinna er det et småkupert landskap med

veksling mellom koller med torrere skogstyper og fuktigere sokk

med myr. Nærmest elva på nordsida er det nokså flatt med

veksling mellom kratt, myr og skog p@ trrere partier. Hyere

opp blir det noe brattere, og her dominerer skogen mer.
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Omrdde C (fig. 10 og 11) ved Oddan ligger på nordsida av Finna

mellom elva og veien. Her gjr Finna en rekke strre slynger,

og en kan se spor etter tidligere elveløp, som har nådd ulike

stadier av gjengroing. Området er nærmest flatt, og det er

hei- og myrvegetasjon som dominerer, bare spredt vokser det

trær. Lokaliteten er valgt fordi den kan representere et

typisk utsnitt av Finnas elveslette.

Omrdde D ved Odden ligger på begge sider av Finna. Lengst mot

øst er det bratte dalsider opp fra elva på begge sider, især

i de skogdekte områdene mot nord. På sørsida av elva er hei/

krattvegetasjon mer dominerende. Lenger mot vest blir partiene

langs Finna slakere, og dalen åpner seg mer. Her er det nesten

ikke tresetting.

Omrdde E (fig. 12) ligger ved Skorvangssætrin på begge sider

av Skjerva, som her renner i bunnen av en V-dal. De oftest

skogkledte dalsidene er stedvis så stupbratte at det er vanske-

lig åta seg ned til elva.

2.7. Tidligere underskelser

Det foreligger ikke utfrlige botaniske underskelser fra

noen av delområdene. Ole O. Moss (Kontaktutvalget for vass-

dragsreguleringer, Universitetet i Oslo) har ført ei kryss-

liste for deler av omr&de A under befaring 10.7.1980, 0g Lkken

(1967) har besøkt lokaliteter i Finndalen, som ligger utenom

delområdene.
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Fig. 4. sørøstsida av Råkåvatnet.

Fig. 5. Fra Leirhi (1435 m o.h.) mot Leirungsvatnet (nærmest) og Råkåvatnet.
I bakgrunnen til høyre skimtes dalskuldrene til Finndalen.
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Fig. 6. stenden av Leirungsvatn fra nordost. I bakgrunnen Leirungshi
(1810 m o.h.). I forgrunnen rabbesamfunn som går over i fjell-
myrer nærmere vatnet.

Fig. 7. Duskull-dominert fjellmyr nord for Leirhi.
lappvier og blankstarr.

Her inngår også
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Fig. 8. Nedre del av Råkååi med sitt forgrenede utløp i Finna (midt på
bildet). Ris- og buskheier dominerer på denne siden, mens
bjrkeskog, iblandet bartrer, dekker baklia.

i---.r' '  .. ...,,
a$

Fig. 9. Lyngrik barskog i delområde B: Vangen. Furu trives best,
mens grana sturer.
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Fig. 10. Utover Finndalen fra Oddan (område C).
fine meandre på den flate dalbunnen.

Her danner Finna ·

L
Fig. 11. Elvebanker med sparsom vegetasjon. Parti ved Oddan.
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Fig. 12. Frodig bjørkeskog i bratte skråninger ned mot
Skjerva (område E). Bildet er tatt mot sør.
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Kap. 3. UTBYGGINGS PLANER

A/S Eidefoss Kraftselskaps planer for eventuell utbygging og

regulering av Finnavassdraget går fram av fig. 13. Leirungs-

vatn og Råkåvatn er tenkt utnyttet som reguleringsmagasin.

3 alternativer er skissert:

A. I: R%k&vatn heves 9 m og medfrer et neddemt landareal

p& tilsammen 4,2 kn. Det 1000 m hoye fallet til Vag&vatn

utnyttes i to etapper: Et øvre kraftverk utnytter fallet fra

R&k&vatn ned til Finndalen og blir plassert i fjell 2 km vest

for Sterringi. Skardåi og Brettingi tas inn på tunnelen.

Et nedre kraftverk ved Vågåmo utnytter fallet mellom Finndalen

og Vågåmo. Nedre del av Skjerva overføres til inntaksmagasinet

ved Odden.

;: r
.4 ± » Magasin og et øvre kraftverk bygges som i alt. I.

Det etableres sa et inntaksmagasin 500 m ovenfor Sterringi, og

med en oppdemning p 8 m  skapes det en kunstig sj p& 0,4 km.

Et par bekker som drenerer mot V&g&vatn tas med på inntaks-

tunnelen til Øvre Finna kraftstasjon. Ved dette

alternativet får altså Finna sterkt redusert vannføring neden-

for Sterringi, men Skjerva holdes utenfor planene.

III: Dette alternativet innebærer atskillig færre inn-

grep enn de to foregende. R&k&vatn dermes opp 5,6 m til det

når nåværende vannspeil i Leirungsvatn. Ved kanalisering fra

vestenden av Leiringsvatn overføres tilsiget mot Aursj-maga-

sinet. Det bygges ingen nye kraftstasjoner.

Uansett alternativ blir det nødvendig å bygge ny vei fra

Sterringi til R&kvatnet.

Planene hadde en litt annen utforming foran feltarbeidet i 1981.

Inntaksdammen til det nedre kraftverket i alternativ II var den-

gang plassert noe lenger vest, jfr. undersøkelsesområde B: Vangen.
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iap. 4. FLORA

4.1. Kommentarer til artslista

Artslista (tabell 5) bygger pa registreringer utfrt av

Eidissen og Ransedokken sommeren l98l, samt enkelte opptegn-

elser av Sverre Løkken fra Lauvgjelet like nordvest for

område C (Oddan) fra 1964. Artslista er derfor langt fra

dekkende for hele Finnas nedbørfelt. Med unntak av område E

mangler det data fra Skjervas delfelt og områdene nedenfor

samløp med Finna. Spesielt i sistnevnte parti må en forvente

et betydelig tilskudd av lavlandsplanter.

Område A, som ligger på overgangen til mellomalpin sone, har

rimeligvis det laveste artsantallet. Område Char lite areal

og er dessuten dominert av nøysomme vegetasjonstyper, slik at

artstallet blir lavt også her. Det er større variasjon med

nensyn til både topografi og trofigrad innen omr&de B, Og et

noe større areal enn C bidrar også til et Økt artsantall.

Område D ligger delvis på kambro-siluriske bergarter, og dette

medfører et betydelig tilskudd av kravfulle arter til tross

for at arealet bare er ca. 1 n. omrde E ved Skjerva er

ikke undersøkt i detalj på grunn av vanskelig adkomst, og en

m forvente at artsantallet vil ke ved mer utfrlige under-

skelser.

I det følgende behandles fjellplanter og lavlandsplanter hver

for seg, og innen hver av disse gruppene vil vi spesielt ta

for oss enkelte arter som er av plantegeografisk interesse.
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4.2. Fjellplanter

Definisjonen av fjellplanter følger her Danielsen (1971).

Av totalt 228 arter for Norge er 111 funnet i Finnas nedbør-

felt. Men det må tilføyes at spesielt dvergbjørk, dvergjamne,

harerug og molte også forekommer hyppig  under  skoggrensa i

store deler av landet. Det ville derfor være like riktig å

føre dem til lavlandsplantene i denne sammenhengen.

Totalt sett er antallet registrerte fjellplanter moderat.

Dette  r%  ses i sammenheng med at underskelsesomrdet over

skoggrensa (område A) viser liten variasjon med hensyn til

topografi og trofigrad. De fleste artene er ubikvister, dvs.

arter som en vil finne utbredt gjennom det meste av fjellkjeden

vår. Bare et fåtall av artene påkaller spesiell plantegeo-

grafisk interesse.

Innen omrdene A-E er det bare blindurt  (Melandrium ape ta tum)
som etter Berg (1963) hører til de bisentriske fjellplantene.

Snrublom  (aba nivalis),  snmure  (Potentilla nivea)  og lapp-

rose  (Raododendron Zapponicum)  finnes imidlertid andre steder

i Finnas felt. De to førstnevnte er funnet i Lauvas gjel,

mens lapprose er kjent fra Skaih (1590 m o.h.) sør for Finn-

dalen og Svarthovda mellom Finndalen og Skjervdalen (Løkken,

pers.medd.).

Fjellplanter med mindre utbredelsesluke enn strekningen Sylane

- Børgefjell betegnes regulære disjunkter (gruppe 5-7 hos Berg).

Innen omr&dene A-E finnes gulmjelt  (Astagalus frigidus),
sotstarr  (Care atrofusca),  agnorstarr  (C. microglochin),  fjell-

kurle  (Chamorchis alpina),  småsøte  (Gentianella tenella),
grannarve  (Minuatia stricta),  lodnebergknapp  (Sedum villasum)
og rypebunke  (Vahlodea atropurpurea).  Selv om funnstedene for

disse artene ligger spredt i Finndalen, kan ingen av dem sies

å være sjeldne i denne delen av landet. Av såkalte avvikende

disjunkter (gruppe 8 hos Berg) ble kastanjesiv  (Juncus castaneus)
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og setersoleie  (Ranunculus hyperboeus)  registrert innen

undersøkelsesområdene.

Gullmyrklegg  (Pedicularis oederii),  se omr&dene A og E, er

utbredt fra Numedal til Jimtland og fores av Dahl (1950) til

de sørlig unisentriske fjellplantene.

Grynsildre  (Saifraga foliosa)  har sin hovedutbredelse i

Nord-Norge, og mot sør når den Lom og Vågå, slik at funnet ved

Råkåvatnet er nær utbredelsesgrensen mot sør.

Dvergsnelle  (Equisetum scirpoides)  og fjell-lok  (Cystopteris
montana)  er to østlige kalkindikatorer som like gjerne kan

f5res til utbredelsesgruppen "hoyboreale lavlandsplanter".

Tabell 4. Fjellplantenes fordeling i de ulike delområdene.

Omrade
Antall fjell- Fjellplantearter i%
plantearter av totalt artsantall

A 66 62
B 50 33
C 45 40
D 80 39
E 64 .43

Tabell 4 viser at område A, som hovedsakelig ligger i den

mellomalpine sonen, har det strste relative innslaget av

fjellplanter. Område Dhar imidlertid flest fjellplanter med

i alt 80 arter. Dette området, som er det lavestliggende av

delområdene, har også det høyeste antallet lavlandsarter.

Dette skyldes de gode bergartene som forekommer her. Det er

verdt å merke seg at en rekke av de eutrofe fjellplantene som

ble registrert, ofte var knyttet til åpninger i den rike hg-

staudebjØrkeskogen. Også i område E ved Skjerva er det funnet

en rekke eutrofe fjellplanter på åpne steder i rik fjellbjØrke-

skog. Følgende næringskrevende fjellplanter er funnet bare i

områdene Dog E: fjellsnelle, fjellstarr, gulsildre, kastanje-

siv, raudsildre, rynkevier, sotstarr, trillingsiv og ullvier.

Agnorstarr, grannarve og småsøte er bare registrert i omr&de D,

mens bergstarr, blindurt, fjellkurle, fjell-lok, gulmjelt og

reinrose bare er funnet i omrde E.
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4.3. Lavlands lanter

Disse omfatter planter som har sin hovedutbredelse under skog-

grensa, men en rekke av dem finnes mer eller mindre vanlig også

over skoggrensa. Det ble funnet 163 lavlandsarter innen

undersøkelsesområdene i Finndalen. De aller fleste er

ubikvister som en vil finne over store deler av landet, selv

om det er en del variasjon i utbredelsesmønstrene. Det ble

ikke funnet vestlige (oseaniske) arter, noe som bekrefter

områdets kontinentale karakter.

Folgende arter kan regnes som svakt solige: Fingerstarr

(Carec digitata), bekkekarse (Cadamine amara) og dunkjempe

(Plantago media). Den sistnevnte er ført opp blant de minst

varmekjære hos Dahl (1950:58). Mogop (Anemone vernalis) opp-

fører seg som fjellplante i det sentrale sør-Norge, men er

lavlandsplante ellers i Norden. Lye (1967:106) regner den med

til et "subkontinentalt element".

14 av lavlandsartene i artslista har østlig utbredelse i vårt

land. Her kan i første rekke nevnes tyrihjelm (Aconitum septen-
trionale), vassreverumpe (Alopegurus aequalis), smrrkvein

(Calamagrostis neglecta), tysbast (Daphne mezereum) og veik-

veronika (Veronica scutellata).

Sammenholdt med Lid (1974) kan 3 lavlandsarter noteres for

nye høydegrenser i Norge:

Kildeurt (Montia fontana), ca. 1380 m o.h. ved Rygghflyi.

Lid (1974) angir 1225 m o.h. (Hardangervidda).

Hesterumpe (Hippuris vulgais), ca. 1370 m o.h. i sør-

enden av Leirungsvatnet. Lid (op.cit.) angir

1280 m o.h. (Hardangervidda).

Myrmjlke (Epilobium palustre), ca. 1380 m o.h. i stenden

av Råkåvatnet. Lid (op.cit.) angir 1300 m o.h.

(Hardangervidda).
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Tabell 5. Artsliste for hyere planter i de underskte omradene
av Finnavassdragets nedbrfelt.

Omrade : Leirungsvatnet/R&kavatnet:  28/7-2/8  1981
Område B: Vangen:  2/8-3/8  1981
Omr&de C: Oddan:  6/8-7/8 1981
Omr&de D: Odden: 4/8 -5/8 1981
Område E: Skjerva:  7/8 1981

Arter som bare er funnet i Lauvas gjel  (1000-1200  m o.h.)
(Lokken  1967)  er frt opp i lista uten x. Lapprose er funnet
p2 Skaih og Svarthovda.

F fjellplanter (etter Danielsen  1971)
Ø = østlige arter (etter Flora-Atlas anno  1978)

A
Delområde

B C D E
Karsporeplanter (bregner,

Asplenium viride
F Botrychium boreale

B. lunaria
Cystopteris fragilis

F) C. montana
Equiseturn arvense
E. fluviatile
E. hyemale
E. palustre
E. pratense

F E. scirpoides
E. sylvaticum

F E. variegatum
Gymnocarpium dryopteris

F Lycopodium alpinum
L. annotinum
L. selago

F Selaginella selaginoides
Thelypteris phegopteris

Trær og busker
Alnus incana

F Betula nana
B. pubescens

Ø Daphne mezereum
Juniperus communis
Picea abiesø

F

F

F
F
F
F

F
F

Pinus sylvestris
Populus tremula
Salix arbuscula
S. caprea
s. glauca
S. hastata
S. herbacea
s. lanata
S. lapponum
S. myrsinites
S. nigricans
S. phylicifolia
S. reticulata
Sorbus aucuparia

kråkefotplanter og sneller)
grønnburkne
fjellmarinokkel
vanlig marinkkel
skjrlok
fjell-lok
&kersnelle
elvesnelle
skavgras
myrsnelle
engsnelle
dvergsnelle
skogsnelle
fjellsnelle
fugletelg
fjelljamne
stiv kråkefot
lusegras
dvergjamne
hengeving

gråor
dvergbjrk
vanlig bjrk
tysbast
einer
gran
furu
osp
småvier
selje
slvvier
bleikvier
musre
ullvier
lappvier
myrtevier
svartvier
grinnvier
rynkevier
rogn
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A B C D E
Lyng

Andromeda polifolia kvitlyng X X X
F Arctostaphylos alpina rypebær X X X X

A. uva-ursi mj 5lber X X X X X

Calluna vulgaris røsslyng X X X X

F Cassiope hypnoides moselyng X

F Empetrum hermaphroditum fjellkrekling X X X X X

F Loiseleuria procumbens greplyng X X X X

Oxycoccus microcarpus små tranebær X X X

F Phyllodoce caerulea blålyng X X X X X

Vaccinium myrtillus blåbær X X X X X

V. uliginosum blokkebær X X X X X

V. vitis-idaea tyttebær X X X X X

Gras og halvgras
F Agrostis borealis fjellkvein X X X X

A. tenuis engkvein X

ø Alopecurus aequalis vassreverumpe Xx

Anthoxanthum odoratum gulaks X X X X Xx

ø Calamagrostis neglecta smårør kvein Xx Xx X

c. purpurea skogrør kvein Xx X X

F Carex adelostoma trane starr X

F c. atrata svart starr X

F c. atrofusca sotstarr X X

F c. bigelowii stivstarr X X X X

FØ c. brunnescens seterstarr Xx X

ø c. buxbaumii klubbe starr X

c. cane se ens gristarr X Xx X X X

c. cane se ens X dioica X

C. capillaris hrstarr X X

c. digitata finger starr X

c. dioica tvebo starr X Xx X X

c. echinata stjernestarr Xx X

c. flava gulstarr X

F c. lachenalii rype starr X X

c. lasiocarpa trdstarr Xx X

c. magellanica frynsestarr Xx X X

F c. microglochin agnorstarr X

c. nigra slåttestarr Xx X X X Xx

F c. norvegica fjellstarr X X

C. pallescens bleikstarr X

c. panicea korn starr X

c. pauciflora sveltstarr Xx X X

c. rostrata flaske starr x X X

F c. rufina jkelstarr X

F. C. rupestris bergstarr X

F. c. saxatilis blank starr Xx Xx Xx Xx X

ø C. vaginata slire starr X X X Xx X

F Deschampsia alpina fjellbunke X X Xx Xx

D. caespitosa sølvbunke X X X X

D. flexuosa smyle X Xx Xx X X

Eriophorum angustifolium duskull X X X Xx

ø E. latifolium breiull X

F E. scheuchzeri snoull Xx X X

E. vaginatum torvull X X Xx X

Festuca ovina sauesvingel Xx X X X X

F. rubra raudsvingel X X X Xx X

F. rubra var. mutica X
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A B C D E
F F. vivipara geitsvingel X X

Juncus alpinus skogsiv X X X

F J. biglumis tvillingsiv Xx X

F J. castaneus kastanjesiv X X

J. filiformis trådsiv Xx Xx Xx X

F J. trifidus rabbesiv Xx Xx Xx X X

F J. triglumis trillingsiv X X

F Kobresia myosuroides rabbetust
F Luzula confusa vardefrytle X X

F L. frig ida seterfrytle X X X X X

L. multiflora engfrytle X X

L. pilosa hrfrytle X X

F L. spicata aksfrytle X X X X X

F L. sudetica myrfrytle X X X X

Melica nutans hengeaks X X

Molinia caerulea blåtopp X

Nardus stricta finnskjegg X X X

F Phleum commutatum fjell timotei X X X X X

F Poa alpina fjellrapp X X X X

P. annua tunrapp X

F P. glauca blarapp X X X

P. nemoralis lundrapp X X

P. pratensis engrapp X X

Seirpus caespitosus bjnnskj egg X X X X

ø s. hudsonianus sveltull X X

s. quinqueflorus småsivaks X

F Trisetum spicatum svartaks X X X X

F Vahlodea atropurpurea rypebunke X X X X

Urter
Achillea millefolium ryllik Xx X X

ø Aconitum septentrionale tyrihjelm Xx Xx X X

Ajuga pyrarnidalis jonsokkoll X

F Alchemilla alpina fjellmarikåpe X Xx X X

A. glabra glattmarikape X

A. glomerulans kildemarikpe Xx Xx Xx X X

Anemone vernalis mogop X X X

F Angelica archangelica kvann X X X

A. syl ve stris slke X

F Antennaria alpina fjellkattefot Xx Xx Xx X X

A. dioica vanlig kattefot X X X X X

F Arabis alpina fjellskrinneblom X Xx

F Astragalus alpinus setermjelt X X

F A. frigidus gulmjelt Xx

F Bartsia alpina svarttopp X Xx X X

Caltha palustris soleihov Xx X X

Campanula rotundifolia blåklokke Xx Xx X X Xx

Cardamine arnara bekkekarse X

F c. bellidifolia hgfjellskarse X X X X

c. nyrnanii polarkarse X X X

F Cerastium alpinum fjellarve Xx X X X Xx

F C. cerastoides brearve X X Xx X

C. fontanurn vanlig arve X X

Chamaenerion angustifolium geitrams X X X Xx
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A B C D E
F Chamorchis alpina fjellkurle Xx

Cirsium heterophyllum kvitbladtistel X X x
F Coeloglossum viride gronnkurle X X X

Comarum palustre myrhatt X X X X

Corallorhiza trifida korallrot X X
Dactylorhiza maculata flekkmarihand X

F Draba daurica skredrublom
D. incana lodnerublom X

F D. nivalis snhrublom
F D. norvegica bergrublom X

Drosera anglica smalsoldogg X

F Dryas octopetala reinrose X

F Epilobium anagallidifolium dvergmjlke X X X X

F E. hornemannii setermjlke X X X X

F E. lactiflorum kvitmjdlke X

E. montanum krattmjlke X

E. palustre myrmjlke X X X

Erigeron acer bakkestjerne X

F E. borealis fjellbakkestjerne X X

F E. uniflorus snbakkestjerne X

F Euphrasia frigida fjellyentrost X X X X X

E. stricta vanlig oyentrst X X

Filipendula ulmaria mjdurt X X

Fragaria vesca markjordbær X

Galium boreale kvitmaure X X X

G. palustre myrmaure X

G. uliginosum sumpmaure X

G. verum gulmaure X

F Gentiana nivalis snste X X
Gentianella campestris bakkeste X X X

F G. tenella smiste X

Geranium sylvaticum skogstorkenebb X X X

Geum rivale enghumleblom X X X

F Gnaphalium supinum dverggrå urt X X X X

Gymnadenia conopsea brudespore X X

Hieracium coll. svever X X X X X

Hippuris vulgaris hesterumpe X

F Koenigia islandica dvergsyre X X

Leontodon autumnalis fdlblom X X X X

Linnaea borealis linnea X X

Listera cordata små tveblad X X

Lotus corniculatus tiriltunge X X

Maianthemum bifolium maiblom X X X

Melampyrum pratense engmarimjelle X X

M. sylvaticum skogmarimjelle X X X

F Melandrium apetalum blindurt X

M. rubrum raud jonsokblom X X X

Menyanthes trifoliata bukkeblad X

F Minuartia biflora tuvearve
\

X X

F M. stricta grannarve X

ø Moneses uniflora olavsstake X

Montia fontana kildeurt X X

ø Myosotis decumbens fjellminneblom X X

Orthilia secunda nikkevintergrnn X X
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A B C D E
Oxalis acetosella gaukesyre X 8

F Oxyria digyna fjellsyre X X X X x
F Oxytropis lapponica reinmjelt X

Paris quadrifolia firblad X X X

Parnassia palustris jåblom X X X

F Pedicularis lapponica bleikmyrklegg X X X X X

F P. oederi gullmyrklegg X X

P. palustris vanlig myrklegg X X

F Petasites frigidus fjellpestrot X X X

Pinguicula vulgaris vanlig tettegras X X X X X

Plantago media dunkjempe X

Polygonatum verticullaturn kranskonvall X

F Polygonum viviparum harerug X X X X X

F Potentilla crantzii flekkmyre X X X X

P. erecta tepperot X

F P. nivea snmure
Prunella vulgaris blåkoll X

Pyrola minor perlevintergrønn X X X X X

P. rotundifolia legevintergrnn X X X

Ranunculus acris engsoleie X X X X X

F R. glacial is issoleie X X

F R. hyperboreus setersoleie X

ø R. platanifolius kvitsoleie X

F R. pygmaeus dvergsoleie X

R. reptans evjesoleie X

Rhinanthus minor småengkall X X X X

F Rhododendron lapponicum lapprose
F Rubus chamaemorus molte X X X X

R. saxatilis teiebær X X X

Rumex acetosa engsyre X Xx X Xx

R. acetosella småsyre X Xx Xx Xx

F Sagina saginoides seterarve X Xx

F Saussurea alpina fjelltistel Xx Xx X X X

F Saxifraga aizoides gul sildre X X

F s. cespitosa tuvesildre Xx Xx

F s. cotyledon bergfrue X

F s. foliolosa grynsildre X

F s.oppositifolia raudsildre X X

F s. rivularis bekkesildre Xx Xx

F s. stellar is stjernesildre X X Xx X Xx

Sedum annuum smbergknapp Xx

F s. rosea rosenrot X X Xx Xx

F s. villosum lodnebergknapp X X

F Sibbaldia procurnbens trefingerurt Xx X Xx

F Silene acaulis fjellsmelle X Xx Xx X

s. rupestris småsmelle Xx

s.vulgaris engsmelle Xx Xx Xx

Solidago virgaurea gullris X X X X X

Sparganium angustifolium flotgras X

ø s. hyperboreum fjell piggknopp X X

s.minimum småpiggknopp X

F Stellaria calycantha fjellstjerneblom X X X X

s. longifolia rustjerneblom X

Subularia aquatica sylblad X
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A B C D E
Taraxacum coll. lvetann X X X X x

F Thalictrum alpinum fjellfrostjerne X X X X X

F Tofieldia pusilla bj innbrodd X X X X

Trientalis europaea skogstjerne X X X X

Trifolium pratense raudklver X

T. repens kvitklver X X X

Triglochin palustre myrsaulauk X X X X

Tussilago farfara hestehov X

Urtica dioica stornesle X X

Valeriana sambucifolia vendelrot X X

F Veronica alpina fjell veronika X

F V. fru ticans bergveronika
V. officinalis legeveronika X X

v. scutellata veik veronika X

Vicia cracca fuglevikke X X X

F Viola biflora fjellfiol X X X X

9 v. epipsila stor myrfiol X

v. palustris myrfiol X X X X

v. riviniana skogfiol X

F Viscaria alpina fjell tjæreblom X X X X
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Kap. 5. VEGETASJONSTYPER

5.1. Vannve etasjen

Leirungsvatnet 0g R&k&vatnet er næringsfattige vatn med meget

sparsom vannvegetasjon. Stedvis finner en enkelte myrarter,

især duskull, som vokser helt ut i vatnet nær stranda. Ute i

vatnet i sørenden av Leirungsvatnet vokser setersoleie og

hesterumpe (ny høydegrense: se 4.3). For øvrig har vi ikke

registrert andre typiske vannplanter i området.

I forbindelse med vannpytter som er i ferd med å gro til/

tørke ut i område C ved Oddan er det registrert en del arter

som prefererer vatn og våte voksesteder. Dette gjelder i første

rekke fjellpiggknopp, flotgras, småpiggknopp, sylblad, vass-

reverumpe og veikveronika.

Det er i frste rekke furu og bjrk som er skogdannende trer

innen undersøkelsesområdene. Gran inngår bare stedvis. Fattige

skogstyper dominerer sterkt, men av og til opptrer bjrkeskog

med hgstaudepreg. I ner tilknytning til myrer forekommer det

av og til vegetasjonstyper som best kan karakteriseres som

tresatt myr, og disse typene omtales s.37.

5.2.1. Lavrik furuskog

Denne vegetasjonstypen finner en især i de indre delene av

Finndalen ved Vangen (område B). Følgende arter er vanlige:

blokkebær
dvergbj6rk
einer

smyle
tyttebær
vanlig kattefot
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d fjellkrekling grå reinlav
d furu gulskinn
d mjlber d kvitkrull

rypebær d lys reinlav
rsslyng rabbeskjegg
sauesvingel saltlav

I de aller tørreste utformingene dominerer lyse lavarter.

Rypebær, sauesvingel, vanlig kattefot, gulskinn og rabbeskjegg

er også spesielt knyttet til de tørreste stedene. Mjlbr vil

en finne karakteristisk tett opp til furutrærne på de aller

tørreste områdene. Lyngartene kommer helst inn i de nedre

delene av rabbene. Det er lite moser i bunnsjiktet.

I partier med større vanntilgang Øker mengden av lyngarter pa

bekostning av de lyse lavartene. En finner ulike overgangs-

former mellom typisk lavfuruskog og lyngrik furuskog.

5.2.2. Lungrik fuuskog

Denne skogstypen forekommer ofte i mosaikk med lavrik furu-

skog i område c. Arter som er mer typiske for lavrik furuskog

opptrer med atskillig lavere hyppighet og dekning her.

Isteden er det blåbær og blålyng som stedvis dominerer i felt-

sjiktet. Furu danner tresjikt, men far til dels fdlge av bjrk

og noe gran. I bunnsjiktet dominerer ofte sigdmoser, og jevnlig

inngår etasjemose og storvrenge (Nephroma arcticum). I felt-

sjiktet finner en også gjerne de lyngartene som er angitt under

lavrik furuskog.

5.5.5. ungrik fiellbiorkeskog (inkluderer bl&ber-fie1t-
biorkeskog 0g krekling-fiellbjokeskog)

Fjellbjprkeskog er hovedsakelig beskt i nordskrninga av

Finndalen ved Vangen, i område D ved Odden og langs Skjerva.

Følgende arter er vanlige i denne skogstypen:
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d blokkebær skogstjerne
d bl2ber (d) smyle
(d) bl1lyng stormarimjelle

dvergbjrk sveve
einer tyttebær

d fjellkrekling etasjemose
hrfrytle furumose
linnea (d) sigdmoser
maiblom

Det er normalt lyngrik fjellbjrkeskog som danner skoggrensa

i undersøkelsesområdene. I tresjiktet er det ikke uvanlig at

det inngår en del furu og gran ved siden av bjørk. Feltsjiktet

domineres i første rekke av fjellkrekling og/eller blåbær.

For øvrig kan artsrikdommen i feltsjiktet variere fra lokalitet

til lokalitet. I de tørreste utformingene Øker innslagene av

lyse lavarter og mj9lber.

5.2.4. Sm&bregnefjelZbj@rkeskog

Denne skogstypen opptrer på noe fuktigere grunn enn lyngrik

fjellbjrkeskog. Ved siden av artene fra den foregående typen

kommer det først og fremst inn en del fugletelg. Skogstypen

dekker bare små arealer, som ikke kunne markeres under vegeta-

sjonskartlegginga.

5.2.5. Hogstaudefiellbi@rkeskog

Denne vegetasjonstypen er knyttet til næringsrike, fuktige

lokaliteter i første rekke i område C ved Odden og langs

Skjerva. ved Vangen opptrer det mindre arealer som ikke har

på langt nær så stor artsrikdom og frodighet som i de to andre

områdene. Nedenfor er listet opp artene som kan forekomme på

de mest artsrike lokalitetene:

d bj5rk
enghurnleblom
engsoleie
firblad
fjellrapp
fjell timotei
fugletelg
grinnkurle
gullris
hengeaks
kjeldemarikpe

kvitbladtistel
lundrapp
mjidurt
perlevintergrønn
raud jonsokblom

(d) skogstorkenebb
smamarimje 11 e
teiebær

(d) tyrihjelm
tysbast
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I tillegg opptrer arter fra mindre rike skogtyper samt en

rekke mer sporadisk forekommende, eutrofe arter. Stedvis

inngår et glissent busksjikt av einer, dvergbjørk og vier-

arter. Bunnsjiktet er dårlig utviklet, men inneholder bl.a.

fagermoser og lundmoser  (Brachythecium  spp.).

5.3. Myr

I fjellet finner en myrdannelse nord og st for Leirhi.

Disse myrene ligger i overgangssonen mellom den lavalpine og

mellomalpine sonen. I Finndalen forekommer det myrer i alle

tre delomrder, men i delomr&de E langs Skjerva er det bare

små arealer med bakkemyr innimellom bjørkeskogen.

I tabell 6 er det satt opp artsinventar fra i alt 35 myrloka-

liteter. Det er store ulikheter i artssammensetningen mellom

myrene i fjellet ved Leirungsvatnet/Råkåvatnet og myrene nede

i Finndalen. Det er derfor foretatt et skille mellom "fjell-

myrer" og "myrer i Finndalen". I Finndalen opptrer det sted-

vis også tresatt myr, som oftest er sterkt tuet. Denne myr-

typen beskrives for seg.

5.3.1. jellmyrer

Fjellmyrene finner en helst i flatt til svakt hellende terreng

med god vanntilforsel, gjerne i forbindelse med sm& bekker og

sig. Tabell 6 viser 13 analyser fra fjellmyrpartier. Det er

duskull som dominerer i feltsjiktet på så si alle myrene.

Duskull vokser helst i de mer fuktige delene av myrene. Her

vil en ofte også finne mer eutrofe arter som lappvier, snull,

blankstarr, fjellpestrot, harerug og åkersnelle. I de mindre

fuktige delene av myrene kommer det ofte inn rypestarr, stiv-

starr, musøre og stjernesildre. Dette er arter som prefererer

steder der snøen ligger lenge, og de indikerer at deler av
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Tabell 6. Myranalyser.

Symboler: d = dominant
V vanlig
s spredt
* = ± eutrof art

Lokalitetsangivelser:
Myrer i område A, Leirungsvatnet/Råkåvatnet: lok. 1-13.
Myrer i område B, Vangen: lok. 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.
Myrer i område c, Oddan lok. 18, 25, 27.
Myrer i område D, Odden : lok. 14, 16, 22, 29, 32, 33, 34, 35.

Arter som rypestarr
er typiske stivstarr s
for fjell- mus@re
myrene stjernes ildre

1appvier
enull
lankstarr
• fjellpestrot
harerug
Akersnelle

Arter som frynsest arr
er typiske bjonnsk j egg
for myrene kvitlyng
i Finn- flaskestarr
dalen sveltstarr

smi tranebar

tettegras
sveltull
slvvier
tvebostarr
myrhatt
trdsiv
myrsaulauk

Fjellmyrer Hyrer i Finndalen
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
S S S V 9 V V d V S V

S 9 v s s d S S S

S S 9 S d V S S

9 S S S

S S S S S S S S S S V V
S S V V S V S V S V S

V V V V d d V d
S V S

s d s

s

V d
s 9

s s s

V V V s V

d d
V V s
d V d
V

s V s s
V

s s

s
s S !I s

s s s

s s s s s s
s s s s

s s s s s
s

s
s

s s s
V

s
V S V V V V V V V S V V V V V V V

d d d s d s d s V V d V V s s s
S V S S S s S S S S v s S S S

d d d V d V v s d

s
s

S V

s
s s

s
S V S

s

s s s

s
s

V S

s s
s s

s s
s

s s s s
S V S V S

s s s
S S S V S S S

S S

S S

"Felles-
arter"

duskul1
slåttestarr
grastarr
torvull

d d d d d v d d
V

s
s

d V
Gs

d d d d
S V

V S V S S

V S V S V d d v V V

torvmuser
grasmose
b jrnemoser
filtmose
sigdmoser

klomoser d
iperensermoser
fEagermoser

Ant. arter hoyere planter 3
Ant. arter lavere planter 4
Totalt artsantall 7
(inkl. tilleggsartene
angitt under tabellen)

V

V d
s

V V
d d s
V d

s
d d
s
s

v V V d
V V V V

d v
S V
d

d d s d d
V s d d

S V V

d d d
V v  d  s

V V

V

S S S S
d d d d d v v d d d v d d

S d d S V v d d d V

V 5

V da a ,Aa % a a
V V S S V V V d

s d s
V

V V

d d s d V d d
V V V

5 6 6 8 9 8 9
3 2 3 4 4 2 6
8 8 11 12 14 10 15

S S s V

V V S

d V

V V

V V V

d
d V

s

d d d d d d s d V g a d V V d V d d V d d d d
s V d S s s s
s V V s

9 12 13 ] 3 13 0 6 4 7 9 8 9 11 9 9 10 9 10 11 14 10 10 10 14 10 15 17
2 8 5 5 5 2 2 2 4 1 4 3 3 l 3 2 2 3 2 4 3 4 3 1 3 3 3

12 21 21 22 24 11 11 7 11 10 13 13 15 10 12 14 11 13 14 21 14 14 16 17 13 21 25

Arter i tillegg:
lok. 4: *dvergsnelle, *myrfrytle, 6: molte, 9: molte, 10: fjellveronika,
11: fjellveronika, myrfrytle, rosenrot, 12: brearve, molte, myrmjlke,
rosenrot, 13: bjnnbrodd, grynsildre, gullmyrklegg, molte, *myrfrytle,
rosenrot, 14: slirestarr, 15: bukkeblad, smalsoldogg, trådstarr, 16: skog-
snelle, 19: smårørkvein, 20: bukkeblad, 21: stjernestarr, 24: jonnbrodd,
bukkeblad, 27: slirestarr, 28: *bjØnnbrodd, *bleikmyrklegg, slirestarr,
29: slirestarr, 31: *myrfiol, *myrsnelle, smårørkvein, 32: jblom, smsivaks,
34: gulstarr, kornstarr, skogsnelle, 35: *fjellfiol, *grønnvier, smårørkvein,
*soleihov, *vanlig myrklegg.

Alle artene forekommer bare spredt pa lokalitetene.
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myrene har et visst snøleiepreg. Her finner en gjerne svak

tuedannelse på grunn av oppfrysningsjord.

Alle artene angitt over, med unntak av duskull, er typiske

for fjellmyrene og forekommer bare sporadisk på myrene i

Finndalen. Slåttestarr, gråstarr og torvull opptrer nokså

hyppig både i fjellet og i Finndalen.

I bunnsjiktet dominerer helst klomoser, grasmose og torvmoser,

men en kan også finne bjørnemoser, filtmose og sigdmoser.

Stedvis kommer det inn mer eutrofe arter som fagermoser og

piperrensermose. I de fuktigste utformingene er det særlig

klomoser som dominerer. Normalt finner en fastmatter i myrene.

Bare p@ en del omr&der st for Leirhi er det registrert ls-

bunnsmatter dominert av torvmoser.

Alle fjellmyrene, unntatt lokalitet 1, har innslag av to eller

flere eutrofe arter, og kan hovedsakelig karakteriseres som

middels rike myrer (= intermediærmyr) (se Hesjedal 1973:30-85).

Arter som er karakteristiske for rikmyr forekommer bare spora-

disk på fjellmyrene. Det er derfor rimelig å karakterisere de

fleste av fjellmyrene som @pne, flate til svakt hellende inter-
mediermyrer med stedvis svak tuedannelse.

5.3.2. Myer i Finndalen

I Finndalen finnes ulike myrtyper. Den dominerende typen er

intermediarmyr i flatt eller svakt hellende terreng. Inter-

mediaermyrene viser likevel stor variasjon med hensyn til arts-

sammensetning/artsrikdom. Stedvis opptrer det ombrotrofe tuer

i et for øvrig minerotroft myrkompleks. Rikmyrer er meget

sjeldne, men fragmenter forekommer i tilknytning til nrings-

rike kilder (se under kildevegetasjon s. 38). Det er bare

registrert meget små myrarealer i området ved Skjerva. Disse

myrfragmentene er derfor ikke tatt med i tabell 6, men viser

store likhetstrekk med myrene fra Finndalen.
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} Rismy?

Dette er ombrotrofe myrsamfunn som helst forekommer som tuer

i minerotrofe myrkompleks. Stedvis utgjør rismyr-tuene

markante innslag i minerotrofe myrer. Følgende arter er mest

vanlige:

d blokkebær røsslyng
bl&bar d torvull

d dvergbjrk tyttebær
fjellkrekling d torvmoser

d molte

De fleste av disse er nøysomme og klarer seg med nedbrsvatn

(ombrogent vatn). I de nedre delene av tuene kommer det gjerne

inn en del bjonnskjegg.

b) Fattigmyr

Det er sjelden at en finner typiske fattigmyrer i området.

Normalt er det innslag av enkelte intermediærmyr-indikatorer

på alle myrene. I tabell 6 vil en finne de myrene som står

nærmest fattigmyr lengst til venstre under "Myrer i Finndalen".

De vanligste artene er:

bjnnskjegg
d duskull

flaskestarr
frynsestarr
gråstarr
kvitlyng

slåttestarr
sveltstarr
grasmose

d klomoser
d torvmoser

Fysiognomisk domineres disse myrene normalt av duskull, mens

artsrikdommen og dekningsforholdene med hensyn til de vrige

artene i feltsjiktet varierer en god del fra myr til myr.

Bunnsjiktet utgjøres av fastmatter med især torvmoser og

nøysomme klomoser som dominanter.
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c) Intermediermyr

De fleste myrene i Finndalen er intermediarmyrer. I tillegg

til artene som er angitt som typiske for fattigmyr, vil det

avhengig av næringstilgangen opptre et varierende antall

intermediærrnyr-indikatorer. I tabell 6 er myrene i Finndalen

ordnet fra venstre mot høyre primært etter økende antall

eutrofe arter på hver lokalitet, og sekundært etter økende

artsrikdom totalt. Som nevnt under fattigmyr vil en finne

intermediærmyrer på overgangen mot fattigmyr lengst til

venstre, mens myrene lengst til høyre (lokalitet 31-35) står på

overgangen mot rikmyrene.

Følgende arter kan regnes med blant intermediærmyr-indikatorene

i området (se også bl.a. Hesjedal 1973:82-83):

kornstarr
myrfiol
myrhatt
sveltull

slvvier
trådsiv
tvebostarr
vanlig myrklegg

De vanligste artene pa intermediarmyrene er stort sett de

samme som på fattigmyrene. Bunnsjiktet er dominert av klomoser

og torvmoser som danner fastmatter på flat til svakt hellende

grunn.

d) Rikmy

Rikmyrene er meget sjeldne innen området, og dekker oftest

neget små partier på intermediærmyr eller nedenfor kilder.

De vanligste rikmyr-indikatorene er:

bjnnbrodd
gulstarr
j 8blom

myrsa ul auk
myrsnelle

Av myrene i tabell 6 er det lokalitet 32 som viser det høyeste

antallet rikmyr-indikatorer med tre arter: jåblom, myrsaulauk

og småsivaks. Også lokalitetene 3l, 33-35 i tabellen har en

eller to rikmyr-indikatorer. Av andre rikmyr-indikatorer som

er registrert på noen få og små lokaliteter (ikke tatt med i
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tabellen), kan nevnes: agnorstarr, fjellfrøstjerne, hårstarr,

klubbestarr og sotstarr.

Det er registrert en rekke rikmyr-indikatorer i forbindelse

med kildevegetasjon, og disse vil behandles under kildevege-

tasjon s. 38.

e) Tresatt myr

I område B ved Vangen, især på sørsida av Finna, finnes det en

del arealer med tresatt myr. Tresjiktet består av spredte

bjørke- og/eller furutrær, men stedvis kan det være temmelig

tett skog. I undervegetasjonen er følgende arter vanligst:

(d) blokkebær tyttebær
d dvergbjrk bj6rnemoser

einer furumose
d fjellkrekling sigdmoser
d røsslyng grå reinlav

smyle lys reinlav
(d) slvvier

Det er oftest et tett kratt av blokkebær, dvergbjørk, fjell-

krekling, rsslyng og slvvier oppe p% store tuer som stedvis

kan være over 1 m høye. Artsinventaret viser store likhets-

trekk med rismyr, men f.eks. slvvier m% ha god rot-kontakt med

grunnvatn. Nede mellom tuene er det varierende fuktighet og

næringstilgang, og dette medfører at feltsjiktet her kan ha

store variasjoner over korte avstander.

De vanligste myrartene mellom tuene er bjØnnskjegg, gråstarr,

kvitlyng, molte, myrhatt, slirestarr, torvull og trådsiv.

I mer næringsrike partier kommer det også inn enghumleblom,

engsoleie, fjelltistel, fjellyentrost, fugletelg, hengeving,

rnyrfrytle, selje, teiebær og tyrihjelm.
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5.4. Kildevegetasjon

I område D ved Odden er det observert en rekke kilder/sig, som

ofte er rike p% eutrofe arter. Flgende eutrofe arter er

vanligst:

bj nnbrodd
fjellfrøstjerne

(d) gulsildre
gulstarr
hårstarr
j%blom
kastanjesiv
myrsa ula uk

myrsnelle
myrtevier
skogsiv
sotstarr

(d) sveltull
trillingsiv
tvebostarr
tvillingsiv

En rekke av disse artene er karakterarter for rikmyr eller

ekstremrikmyr (Hesjedal 1973:83-85). Normalt vil en ikke

finne typisk torvdannelse i kildene/sigene, men stedvis kan

det være overgang mot fragmenter av mer karakteristisk rikmyr-

dannelse.

En finner kildefronter med tilhrende sig bde i rik hogstaude-

skog og i heivegetasjon som ellers har et fattig preg. I det

siste tilfellet har en gjerne tuevegetasjon med lyng, dvergbjrk

og einer. Mellom tuene vil en finne kildene/sigene med de

eutrofe artene.

I tilknytning til enkelte sig er det funnet følgende arter som

ellers er sjeldne i Finndalen: agnorstarr, blankstarr, brude-

spore, fjellstarr og tranestarr.

5.5. Fjell

Her behandles vegetasjon over skoggrensa, med unntak av fjell-

myrene, som er omtalt under punkt 5.3.1. Omvendt finnes en

rekke treløse kratt- og heisamfunn under skoggrensa mange steder,

men disse regnes her som fjellvegetasjon. Et lite areal med

rikhei er bare beskrevet under delområde E (se kap. 6.5).
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».6.1. Ris- og buskhei

Til denne gruppen hører de vanligste vegetasjonstypene i den

lavalpine sonen. De forekommer også hyppig under skoggrensa.

a) Mi0lberhei

Denne vegetasjonstypen finnes på de tørreste rabbene, og

følgende arter opptrer hyppig:

(d) fjellkrekling
d mjlber

rypebær
sauesvingel
smyle
tyttebær

grå reinlav
gulskinn.
lys reinlav
rabbeskjegg
saltlav

Denne vegetasjonstypen viser store likhetstrekk med felt- og

bunnsjikt i lavrik furuskog (se s.29). Det er mjølbær som

dominerer, men stedvis er fjellkrekling også svært vanlig.

Med Økende fuktighet og avtagende eksposisjon for vind kommer

det inn enkelte busker og lyngarter i mjlberheia. En får

dermed en gradvis overgang mot utforminger av blåbær-blålynghei.

b) Bl&ber-balunghei

Denne vegetasjonstypen er den dominerende i lavalpin sone og i

de treløse partiene nede i Finndalen. I de øverste delene av

den lavalpine sone forsvinner busksjiktet, men i lavereliggende

trakter, især ved/under skoggrensa, er det oftest et meget

sterkt innslag av busker. Følgende arter er de vanligste:

blokkebær
blber
blålyng

(d) dvergbjrk
(d) einer
(d) fjellkrekling
(d) mjdlber
(d) røsslyng

sauesvingel

seterfrytle
smyle
stivstarr
tyttebær
bjrnemoser
furumose
grå reinlav
lys reinlav
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Artsinventaret viser store likhetstrekk med det en finner i

lyngrik bjørkeskog. En må forvente at blåbær-blålynghei-

utformingene under skoggrensa er et resultat av tidligere

avskoging på grunn av seterdrift og beiting.

I partier med en noe bedre tilgang på fuktighet og næring

kommer ofte følgende arter inn: blåklokke, engmarimjelle,

gullris, harerug, hårfrytle, sveve og vanlig kattefot.

5.5.2. Vierkatt

Vierkrattene er i hovedsak knyttet til de nedre nivåer i den

lavalpine sonen og områdene under skoggrensa i Finndalen ved

Vangen. De høyestliggende arealer med lavvokst lappvier ble

observert på fuktige lokaliteter ved Leirungsvatnet/Råkåvatnet.

Følgende arter er mer eller mindre konstante innslag i vier-

krattene:

bj5rk saue svingel
blokkebær skogstjerne
blåbær smyle
blålyng slvbunke

d dvergbjrk d slvvier
d einer tyttebær

finnskjegg d bjørnemoser
d fjellkrekling d furumose

furu d etasjemose
gullris grå reinlav
harfrytle lys reinlav
rsslyng storvrenge

Vierkrattene finnes især i fuktige partier langs Råkååi og

Finna ved Vangen. Artsrikdom og dekningsgrad varierer sterkt

fra lokalitet til lokalitet, men i tre- og busksjiktet vil en

alltid finne sølvvier og spredte innslag av bjørk og furu.

Stedvis vokser også svartvier, som kan bli opp mot 5 m høy.

Einer inngår i tørre utforminger.
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I tillegg til artene angitt over kan følgende arter komme inn

i større eller mindre antall:

bleikmyrklegg
bl&klokke
enghurnleblorn
engrnarirnjelle
engsoleie
fjell timotei
fdlblom

gulaks
harerug
perlevintergrønn
skogstorkenebb
slirestarr
svever
vanlig kattefot

I de mest næringsrike og fuktigste typene kan en dessuten

finne:

fjellfiol
fjellkattefot
fjellkvann
fjelltistel
fjellyentrst

kvitbladtistel
lvetann
myrsa ula uk
svarttopp
tettegras

Stedvis der det er meget fuktig, kommer det inn en del mer

typiske myrarter som duskull, gråstarr, molte, slåttestarr og

trådsiv.

%.5.3. Rabbesivhei

I områdene rundt Leirungsvatn/Råkåvatnet, som ligger på over-

gangen mellom lavalpin og mellomalpin sone i de laveste

nivåene, vil en finne ulike utforminger av rabbesivheier. Disse

samfunnene som opptrer på de mer forblåste rabbene med dårlig

sndekke om vinteren, blir mer dominerende jo hyere en kommer

opp i fjellsidene rundt vatna.

Flgende arter er vanlige i rabbesivhei:

aksfrytle
fjelljamne
fjellsmelle
fjell tjæreblom

d rabbesiv
d sauesvingel
d stivstarr

sveve
tyttebær
vardefrytle

d grå reinlav
d gulskinn
d islandslav
d kvitkrull
d lys reinlav

makklav
rabbeskjegg
saltlav

d bjrnemoser
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Andre, mindre hyppig forekommende arter er greplyng, fjell-

krekling, lusegras, smyle og vanlig kattefot. Spesielt vil

vi nevne geitsvingel og mogop, som bare sjelden er funnet i

området, og da i rabbesivhei.

Fysiognomisk kan en i felt skille mellom "lyse" og "mørke"

rabbesivheier. De "lyse" heiene er i første rekke dominert

av de lyse lavartene, mens rabbesiv og sauesvingel er mindre

framtredende. I de "mørke" rabbesivheiene blir islandslav

svært vanlig og rabbesiv og sauesvingel mer framtredende.

De "lyse" rabbesivheiene må regnes til typiske rabbesivheier,

slik en finner dem i sentrale og østlige fjellområder

(se Hesjedal 1973:87). Den "mørke" utformingen, som er rik

på islandslav, krever et noe bedre snødekke, og den viser

likhetstrekk med brddlavrabbesivhei, slik denne er beskrevet

hos Hesjedal (op.cit.:88-89).

5.5.4. Snoleier

Plantesamfunn som krever et mer langvarig snødekke, er domi-

nerende i forsenkninger og l€sider i omr&dene rundt Leirungs-

vatnet/R&kvatnet. Disse snøleiesamfunnene er i hovedsak av

surbunnskarakter, men har gjerne med et sterkt innslag av

"eng-arter", og stedvis kommer det inn en del arter som indi-

kerer kalkbunnsnleier (se Hesjedal 1973:98-101). Nedenfor er

det satt opp en grovinndeling av de ulike snøleiesamfunnene som

er registrert i området.

a} Mosesnoleier p& surbunn

På lokaliteter der snøen blir liggende ekstremt lenge, vil det

ikke bli utviklet noe feltsjikt, og en får bare områder med

moser og naken mark. Slike samfunn finner en bare sporadisk

og med liten arealmessig betydning.
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b) Muse-stivstarrsnoleier

Snøleier dominert av musøre og stivstarr og med et tett mose-

dekke er vanlige i partier der snøen ligger noe kortere enn i

de reine mosesnøleiene. Dette er sesongfuktige samfunn, som

tørker nokså fort opp etter avsmeltinga. Stedvis er musøre

narmest enedominant, mens det bare er spredte innslag av stiv-

starr.

c) Gas- og engenoleier

Ved siden av musre-stivstarrsnleiene er dette den vanligste

typen av snøleier. Artsantall/dekningsforhold kan variere en

god del avhengig av fuktighet og næringstilgang. Gjennomgående

er det rikelig med tilgang på vann gjennom hele vekstsesongen.

Dette skyldes forekomsten av en rekke små sig, som en gjerne

finner i de mest typiske utformingene av disse snøleiene.

I felt er det ofte glidende overganger fra arealer med liten

artsrikdom til arealer med større innslag av eutrofe arter.

Det har derfor ikke vært mulig å kartlegge ulike enheter av

gras- og engsnleier. Vi vil likevel foreta en inndeling her

for å få fram variasjonene mellom en vanlig (fattigere) type

og en mer sjelden (rikere) type.

(i) Vanlig type
Dette er den typiske utformingen av gras- og engsnleiene.

Følgende arter inngår som mer eller mindre konstante:

bleikmyrklegg rype starr
bllyng smyle
fjellkrekling d stivstarr
fjell veronika svarttopp
gulaks svever
harerug trefingerurt
lusegras vanlig kattefot
lvetann grå reinlav

d musre lys reinlav
rosenrot bjrnemoser
rypebunke sigdmoser

Artslista viser en rekke arter som må regnes til de eutrofe

artene, bl.a. fjellveronika, harerug og svarttopp.
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(ii) Rikere tupe
På enkelte områder med bedre næringstilgang kan følgende arter

komme inn i større eller mindre antall i tillegg til artene

ovenfor:

engsoleie
fjellfiol
fjellfrostjerne
fjellpestrot

Flertallet av disse artene er

fjellrapp
fjelltistel
gullmyrklegg
åkersnelle

å betrakte som vanlige i kalk-

bunnsnøleier av engkarakter. For øvrig er det ikke registrert

andre typer sndleier pa kalkbunn innen omr&det.
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Kap. 6. VEGETASJONEN INNEN HVERT UNDERSKELSESOMRADE

Vegetasjenstypenes fordeling innen de spesielt undersøkte

områdene går fram av figurene l3-19. Som nevnt i kap. 1,

har vi nyttet en modifisert utgave av Hesjedals (1973) system

ved kartleggingen. I det flgende gis en nrmere beskrivelse

av vegetasjonens sammensetning som bakgrunn til vegetasjens-

kartene.

6.1. Område A: Leirun svatnet/Råkåvatnet (fig. 13)

Delavestliggende delene av området ligger i overgangen mellom

lavalpin og mellomalpin sone. Det er snøleiepregete samfunn

som dominerer. En vil finne ulike utforminger av snøleiene,

og fordelingen av disse innen området kan variere en del.

I grove trekk kan det gis følgende generalisering: I partiene

med snøleiesamfunn nede ved vatna er det oftest gras- og eng-

snøleier som dominerer over store flater. På mer beskytta

lokaliteter forekommer det mer artsfattige snøleiesamfunn,

dominert av musøre og stivstarr. De artsfattige snøleiene blir

vanligere jo høyere en kommer opp i fjellsidene rundt vatna.

Artsrikdommen i gras- og engsnøleiene er gjennomgående større

på nordøstsida av vatna enn på sørvestsida. Dette har sammen-

heng med bedre vann- og næringstilgang i sørvestskråningen av

Rygghi, og dessuten vil snen ligge lenger i de nordost-

eksponerte skråningene opp mot LeirungshØi på andre sida av

vatna. Gras- og engsnleier av rikere type er bare registrert

nordst for vatna.

Større myrpartier er i første rekke knytta til områder nord og

st for Leirhi. Her finner en storre arealer med typiske

fjellmyrer dominert av duskull og stedvis blankstarr. Myrene
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i dalen nord og øst for LeirhØi påvirkes av en bekk som har

mange buktninger og små kulper. Fastmatter dominerer, men

stedvis forekommer det rnjukmatter. For øvrig vil en finne

spredte myrområder av mindre arealmessig betydning, gjerne i

forsenkninger på overgangen til gras- og engsnøleier. På

noen få lokaliteter ved srstenden av Leirungsvatnet er det

registrert myrpregete omr&der med dominans av 30-40 cm hye

busker av lappvier.

Rabbesivheier finnes på rygger helt ned til vatna, men gjennom-

gående er de mer framtredende noe høyere oppover i fjellsidene.

Der opptrer de i veksling med snøleiesamfunn, som kommer inn i

forsenkningene. Ofte er det sterkt mosaikk-preget vegetasjon

med veksling mellom rabbevegetasjon og snleievegetasjon.

Det er som regel umulig å skille disse samfunnene fra hver-

andre på flyfoto i liten målestokk, slik at vegetasjonskartet

til dels opererer med enheter som omfatter begge typene (se

fig. 13).

6.2. Område B: Vangen (fig. 14)

Bare vel en tredjedel av området er dekket av skog. For øvrig

er det ris- og buskheier samt vierkratt og myr som er mest

vanlig.

På sørsida av Finna finnes lav- og lyngrik furuskog i veksling

med en del små myrer. Myrene er overveiende intermediære, men

står stedvis på overgangen mot rikmyr. Det finnes også flekker

med rismyr, foruten en del tresatt myr med kraftig tuedannelse.

Nord for Finna lengst mot vest deles Råkååi opp i mange små

utlp. Her dominerer vierkratt og ris- og buskheier sterkt.

I de fuktigste partiene er slvvier og hyvokst svartvier van-

ligst. I de mer tørre partiene overtar blåbær-blålynghei med
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Fig. 14. Vegetasjonskart over delområde B, Vangen. Målestokk: 1:7500.

Symbolforklaring:
A2 furuskog (lyngfuruskog/lavfuruskog)
H3 interrnediærmyr
Kl mjolbrhei
Hl risrnyr
Sv = setervoll
Gl-2 tresatt myr
P vierkratt
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dvergbjørk og einer, som til dels danner tette kratt.

I spesielt fuktige drag kan det komme inn en del myrarter.

Dette gjelder bl.a. langs Finnas bredder, som ofte er kledd

med vierkratt. Langs Finna og Råkååi finnes det dessuten en

rekke fjellplanter, som kan ha kommet hit ved hjelp av elve-

vannet.

I de Østlige, flatere deler nord for Pinna er det en del større

partier med intermediarmyr av ulike utforminger. I veksling

med myrene finner en rabber med mjlbarhei og lav- og lyngrik

furuskog.

6.3. Omrde C: Oddan (fig. 15)

£.¢.1. Finnas aktivitet

I partiet mellom Odden og Sterringi er dalbunnen temmelig

flat, og her renner Pinna rolig gjennom et landskap med mye

løsavsetninger. Elva danner stedvis flotte meandere, eksempel-

vis innenfor område C ved Oddan. Elva graver i yttersvinger og

legger opp grusbanker i innersvinger (se fig. 11).

Etter meget kraftige regnvær i august 1938 ble det en storflom

i Finna, og denne flommen kulminerte ca. 1. september samme år

(opplysning fra rapport av R. SØgnen, Forbyggingsavdelinga,

NVE, Oslo, 15. september 1959). Sgnen angir at flommen var

temmelig krapp, og at en så stor flom har et sannsynlig gjen-

tagelsesintervall på 50-200 år. Flomvannet laget nye løp en

rekke steder og etterlot seg kroksjøer, som ble avstengt fra

det nye hovedl@pet. Iflge opplysninger fra S. Husebye

(hovedfagsstudent ved Geografisk institutt, Universitetet i

Oslo) antas det at flommen senket en moreneterskel nede ved

Odden med ca. 2 m, og antakeligvis justerer elva seg fortsatt

oppover i dalen ut fra denne nye terskelen. Elva utgjør altså

stadig et sterkt dynamisk system i lsmassene i Finndalen.
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Fig. 15. Vegetasjonskart over delområde C, 0ddan. Målestokk: 1:7500.

Symbolforklaring:
L busk- og rishei
eø elveøyrer med lite vegetasjon
sul leirjord med pionervegetasjon
H2x fattig til svakt intermediær myr
H2y fattig til svakt intermediær myr med hyppig innslag av rismyrtuer
K2 sauesvingelrabbe
Hl rismyr
su3 noe seint gjenvekststadium med store tuer. Tørrere enn ri syr.
su2 tidlig gjenvekststadium med smatuet vegetasjon
va &pent vatn
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6.3.2. Gjengoing av koksj0er

I omrde C er dot tydelige spor etter minst fire kroks jer

(se fig. 16). Vi kjenner ikke til noen eksakt datering av

disse, men sannsynligvis har de oppstått etter storflommen i

1938. Gjengroinga av kroksjøene har kommet nokså langt der

opptrkinga har vært størst, men stedvis er det ennå åpent

vatn og leireslam med sparsom vegetasjon.

Undersøkelsene i dette området er utført med tanke på å få en

oversikt over suksesjonsforlpet i vegetasjonen under gjen-

groing av kroksjene. Sjl om en ikke har kunnet flge utvik-

linga gjennom tidligere tider, kan en få en god innsikt i suk-

sesjonen ut fra iakttagelser over sanasjoner i dagens vegeta-

sjonstyper (se fig. 17).

I partiene med åpent vatn vokser det i første rekke fjellpigg-

knopp, flotgras og småpiggknopp. Enkelte steder tørker vatnet

opp ut på sommeren, og det dannes tørr, oppsprukken leire uten

annen vegetasjon enn delvis inntørkede piggknopparter.

De første artene som etablerer seg på fuktig leirjord nær

vatn, er duskull, evjesoleie, skogsiv, sylblad, vassreverumpe

og veikveronika. Seinere i suksesjonen kommer einerbjrnemose

(Polytrichum juniperinum)  inn i større mengder. Denne mosen

sørger for at det dannes tuer, og ved kroksjøene kan en iaktta

en stadig bkende tuestrrelse med Økende avstand fra åpent vatn.

Tuene nærmest vatn er gjerne bare noen få cm høye, mens vi i

veletablert heivegetasjon har registrert tuer som er over 1 m

hye.

De artene som over er angitt som typiske for åpen leirjord,

inngår også der einerbjØrnemose-småtuer forekommer. Vegeta-

sjonen er fortsatt åpen og lite konkurransepreget. Følgende

arter er vanlige mellom og delvis opp på tuene i tidlige stadier

(tuestrrelse: opp til ca. 40 cm høye og med diameter opp til

50 cm):
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Fig. 16. Finnas løp i delområde C, 0ddan. Spor etter kroksjøer er inntegnet.
Figuren er basert på flyfoto fra området. Målestokk 1:7500.



Åpent vatn Leirjord .3måtuete Stortuete vegetasjon med busksjikt (Tørr rismyr) Busk- g rishei

Arter:
piggknopp duskull einerbjornemose myrfrytle (d) bjønnskjegg sti vstarr (d) blokkebær
flotgras evjesoleie fjell fiol polarkarse blokkebær (a) torvull d dvergbjørk

skogsiv føl blom slåttestarr d dvergbjørk d bjørnemoser einer
sylblad harerug einer d torvmoser d f j ellkrekling
vassreverump jåblom d f jellkrekling (d) røsslyng
veikveronika lodne bergknapp (d) røsslyng

musøre slåttestarr

u,
t

Figur 17. •rransekt fra åpent vatn i en kroksjø til veletablert hei vegetasjon. Viser mulig suksesjons forløp.
S bolforklarin

±. piggknopp ,l, - einerbjørnemose (j) - torvmoser ; - torvull

- vassreverumpe R jåblom/fjell fiol "_fjellkrekling/røsslyng e einer

t - evjesoleie ) - slåttestarr }e dvergbjørk
" -

blokkebær

r - duskull - bjønnskjegg sølvvier
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duskull
evjesoleie
fjellfiol
fdlblom
harerug
jåblom
lodnebergknapp

mus@re
myrfrytle
polarkarse
skogsiv
slåttestarr
veikveronika

d einerbjrnemose

Det er i første rekke en del mer eutrofe arter som kommer inn

i disse tidlige fasene.

Etter hvert som tuene vokser i størrelse og det dannes mer

jordsmonn, faller de typiske leirjordsartene gradvis ut. Det

er evjesoleie som greier seg lengst i den økende konkurransen

fra nye arter som vandrer inn. Når tuene blir større og

tørrere, etableres det nye arter oppå tuene, og gradvis får en

et busk- og feltsjikt bestående av først og fremst:

dvergbjrk
einer
fjellkvein
røsslyng
saue svingel

seterfrytle
smarrkvein
stivstarr
slvvier
trådsiv

I den videre utvikling fram mot tørre heiutforminger vil en

kunne se en rekke ulike stadier og utforminger. I de største

tuene som fortsatt er noe fuktige og står på overgangen mot mer

typisk tørr busk- og rishei, vil en oftest finne følgende arter:

(d) bj6nnskjegg slåttestarr
blokkebær stivstarr

d dvergbjrk (d) torvull
einer d bjrnemoser

d fjellkrekling d torvmoser
(d) røsslyng

I tillegg til artene over forekommer stedvis bl.a. blåbær,

kvitlyng, sauesvingel, smyle, sølvvier og tyttebær. Arts-

sammensetninga viser at denne vegetasjonsutformingen har mye til

felles med trr rismyr. Mellom tuene varierer artsinventaret

en del avhengig av fuktighet og lysforhold. Men følgende arter

er blant de vanligste på noe mer fuktige lokaliteter: bjnn-

skjegg, duskull, slåttestarr (d), bjørnemoser (d) og torvmoser

(d). Det kan ogs inng enkelte mer eutrofe arter som engsoleie,

gråstarr, harerug, løvetann, tettegras og trådsiv.
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Siste stadium (i hvert fall fram til i dag) i suksesjonen er

torr ris- og buskhei. Stedvis er det ogs her over l m hye

tuer. Disse tuene står så tett og har ,så mye vegetasjon oppå

at det ikke slipper lys ned mellom tuene der det blir vegeta-

sjonslost.

De samfunn som er beskrevet ovenfor, må betegnes som nøysomme,

og de har lite til felles med de rike strendene langs Folla og

Grimsa lenger øst (Galten 1978).

6.3.3. Annen vegetasjon

For øvrig er det vanlige ris- og buskheier som dominerer i

store deler av orarådet langs Pinna. Flekkvis forekommer det

mindre arealer med mjlberhei, og en sauesvingeldominert rabbe

ble også registrert. Beitepresset har bidratt sterkt til

utformingen av vegetasjonen. Det finnes bare små partier med

storvokst bjørk, og stedvis er risheia omdannet til beitemark

med gras- og urtedominans.

Langs elva finnes det partier med grusbanker der vegetasjonen

oftest er sparsom. Noen steder kommer fjellkvein og småsyre

inn som dominanter. For øvrig finnes en del andre fjellplanter

som spredte eksemplarer.

I de nordlige delene av området opp mot veien er det større

arealer med myr. Rismyr og fattige til svakt intermediære

myrkompleks dominerer. I meget fuktige partier av disse myrene

fant vi rester etter gamle hus/låver, som kunne tyde på at

myrene tidlgere ble anvendt til utslått.
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6.4. Område D: Odden (se fig. 18)

Det er dette delområdet som viser størst botanisk variasjon.

Dette må sees i sammenheng med at området delvis ligger i en

overgangssone mellom gode (kambro-silur) og mindre gode

(bunngneis) bergarter.

I den nordstlige delen av omr&det mellom veien og Finna er

det hgstaudebjrkeskog som dominerer. Bjrketrerne star

normalt meget tett, og de blir gjerne 5-6 m høye. Skogen blir

beitet, især av kyr, og en finner en rekke tråkk i den ellers

meget tette undervegetasjonen. Av beiteindikatorer kan

nevnes engrapp, kvitklover, raudklver og engsmelle.

Inne i hgstaudebjrkeskogen finnes det en god del små sig/

kilder som gir opphav til en meget artsrik kildevegetasjon som

har et hoyt antall kravfulle arter.

Vest for hgstaudebjrkeskogen overtar strre partier med mer

fattige vegetasjonstyper. Stedvis dominerer ris- og buskheier,

både blåbær-blålyngheier med velutvikla busksjikt og partier med

mjØlbærhei. Også her er det små sig i forsenkninger i heia som

gir opphav til rik kildevegetasjon. For øvrig vil en på nord-

sida av Finna se enkelte små arealer med rismyr og vierkratt.

Dette gjelder især i de nederste partiene mot elva.

Der Gjerdingåi renner ut i Finna, er det dannet store grus-

banker med lite vegetasjon. Men det finnes en del spredte

individer, især av fjellplanter.

Områdene på sørsida av Finna viser meget stor grad av hetero-

genitet. Dette har sammenheng med stor variasjon i nærings-

tilgang over korte avstander. Totalt sett er det dominans av

blåbær-blålynghei med busksjikt. Men en rekke oppkommer, sig

og små bekker medfører stadige innslag med rik kildevegetasjon

og myrflekker av varierende artssammensetning. Stedvis, især
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Fig. 18. Vegetasjonskart over delomrde D, Odden.
Symbolforklaring:
Ll blåbær-blålynghei
Llx blåbær-blålynghei med

eutrofe myr-/kildearter
hgstaudebjrkeskog

e elveoyrer, grus med lite
H2 fattigmyr
I2 = kilder

Dl

H3
Kl

intermediærmyr
mjlberhei

HA rikmyr
H3x intermediærmyr med noen få

rikmyrsindikatorer
H3y = intermediærmyr med noen fa

vegetasjon rikmyrsindikatorer og

nm

Hl
Hlx

a
SV
p

fragmenter av rismyr
=nakenmorenejord med eutrofe

arter, ofte i bratt terreng
rismyr

= rismyr med eutrofe arter mellom
tuene og rikmyr/kildevegetasjon
i bekkesig
setervoll
vierkratt

#
..

Fig. 19. Vegetasjonskart over delomrde E,
Skjerva ved Skorvangssætrin.
Målestokk: 1:7500.
Symbolforklaring:
B bjrkeskog
M = reinrosehei
Kl rabbe med mjlberhei
sv setervoll/dyrka mark
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lengst mot st, opptrer ogs& mjlbarhei. lMyrvegetasjonen

varierer ogs& sterkt. Her forekommer bade tuet rismyr og

fattig, intermediær og rik jordvannsmyr.

Langs Finna kan det stedvis være meget bratte skråninger ned

mot elva. Dette ser en særlig i de sørøstlige delene av

omrdet. Her har elva skaret seg ned gjennom meget hye

morenerygger, og mange steder blir det nærmest nakne morene-

jord-skråninger. Her finnes imidlertid også kildeframspring

med bl.a. gulsildre.

Nede langs Finnas bredder er det stedvis engpreget mark med

bl.a. bakkesøte, dvergjamne, fjellfrøstjerne, jåblom, mari-

ndkkel, raudsvingel, reinmjelt, setermjelt, sm%ste, svever,

sølvbunke og vanlig kattefot. Her er også vierkratt og hyppige

innslag av typiske fjellplanter i mer åpen vegetasjon.

6.5. Område E: Skjerva ved Skorvangssætrin (se fig. 19)

De meget bratte skråningene på begge sider av Skjerva er i

hovedsak ledt av tett bjrkeskog. Det er lyngrik bjrkeskog

som dominerer, især blåbær-bjørkeskog. Stedvis forekommer

småbregneinnslag, og på fuktigere lokaliteter ble det regi-

strert hØgstaudebjØrkeskog. Øverst i dalsidene, der disse

flater seg noe ut, er det tørre rabber dominert av mjlbarhei.

Innimellom bjørkeskogen ble det registrert små intermediær- og

rikmyrflekker i tilknytning til kildeframspring.

I den nordlige delen av den østre dalsida er det et meget bratt

parti med delvis løs rasmark fra berg som forvitrer lett.

Her finnes kravfulle samfunn som viser en del likhetstrekk med

reinrosehei. Bergfrue, bergstarr, fingerstarr, fjellkurle og

reinrose ble bare funnet her.
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Langs breddene av Skjerva forekommer en del typiske fjell-

planter, som ikke går inn  i  bjørkeskogen. Følgende eutrofe

arter vokser pa naringsrik, noe steinet grunn pa noen  f%  loka-

liteter ved elva: blindurt, dvergsnelle og fjellok. Av lav-

landsplanter herfra kan nevnes gronnburkne, kvitsoleie og

skjrlok.
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Kap. 7. VURDERING AV BOTANISKE VERDIER

7.1. Område A: Omkrinc Leirun svatn o Råkåvatn

Vegetasjonen på fastmark består av plantesamfunn som er vanlig

forekommende i overgangen lavalpin - mellomalpin hoydesone i

denne delen av landet. Fattige til middels rike snleiesam-

funn dominerer sammen med tørre grasheier. Kalkkrevende vege-

tasjon ble ikke funnet.

De store myrområdene nord og øst for Leirhi er imidlertid av

botanisk interesse. Det er sjelden en finner så store, sammen-

hengende arealer med velutvikla myrvegetasjon så høyt til

fjells (1380-1400 m o.h.).

Det ble registrert 107 arter av karplanter, hvorav 66 fjell-

planter. Floraen bestr hovedsakelig av vanlige arter og

inneholder f% innslag av plantegeografisk betydning. Mest

oppsiktsvekkende er forekomstene av dvergsnelle o€ grunsildre.
Ingen av fjellplantene hører til de bisentriske, og bare

zuZmukLegg  er unisentrisk. Lavlandsartene hesterumpe, kilde-
urt  og  myrmjølke  ble registrert med nye høydegrenser i Norge.

7.2. Område B: Vangen

Her finnes et tverrsnitt av de fattige, dels middels rike,

vegetasjonstyper som er vanlige under skoggrensa i Finndalen.

Lokaliteter med næringskrevende og/eller spesielt produktiv

vegetasjon ble ikke registrert.

Det ble i alt funnet 151 karplanter, hvorav en tredjedel

fjellplanter. Florasammensetningen er triviell og så å si

alle artene hører til ubikvistene {dvs. vanlige arter med vid

utbredelse i vårt land}.
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7.3. Område C: Oddan

Vegetasjonen domineres også her av ris- og buskheisamfunn

og fattig til middels rik myr. Finnas elveslette er likevel

av stor botanisk, egentlig vegetasjonsdynamisk, verdi på

grunn av de stadige endringene av elveløpet. Det skjer en

fortlpende kolonisering av pion€rplanter p@ nye sandbanker

samtidig som etablerte plantesamfunn utslettes ved graving og

overlagring. Den langsomme gjengroingen av kroksjer utgjr

instruktive eksempler på utviklingen fra vannplante-miljø til

fastmark. Slike forhold åpner for interessante samarbeidsopp-

gaver mellom botanikere og geomorfologer.

Ingen av de 113 karplantene, hvorav 45 fjellplanter, som ble

registrert, er av spesiell plantegeografisk interesse.

7.4. Område D: Odden

I tillegg til vanlig ris- og buskhei er området karakterisert

av en rekke produktive og artsrike samfunn: Hgstaudebjrke-

skog, middels rike - rike myrtyper og krevende kildevegetasjon.

Her finnes også mindre arealer med rismyr, fattigmyr, vierkratt

og beitepregede engsamfunn. Stedvis er det nær vegetasjons-

løse partier på bratte moreneskråninger og elvebanker langs

Finna. Alt i alt har en et stort mangfold av vegetasjonstyper

p% et svert begrenset areal (ca. l km).

Orr&det er artsrikt (206 arter) og hele 80 arter horer til

fjellplantene. På grunn av variert topografi og rikere berg-

grunn er det altså flere fjellplanter her enn i område A.

Selv om mange av artene er krevende, kan ingen sies å være

spesielt sjeldne. Av lavlandsarter kan nevnes  dunkjempe  og

tusbast.

Plantedekket i området avspeiler tydelig bergartsgrensen og

viser flest likhetstrekk mot sør og øst.
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7.5. Område E: Skjerva ved Skorvan ssætrin

Vanlig bjprkeskog dominerer, og hogstaudepartiene synes mindre

frodige enn ved Odden. Rikmyr og rik kildevegetasjon er

heller ikke så godt utviklet. Av en viss botanisk interesse

er rasmarker med innslag av reinrose-samfunn.

Floraen er mindre artsrik enn for område D, men innslaget av

krevende arter er like sterkt. Blant fjellplantene kan nevnes

den bisentriske  blindurten  samt  dvergsnelle  Og  f.jell-Lok.

7.6. Samlet vurderin

Ingen av lokalitetene berorer viktige nkkelomrder av betyd-

ning for botanisk forskning eller undervisning. Basert på

andre kriterier for botanisk verdi peker likevel 3 områder seg

ut i positiv retning: Myrene ved Leirungsvatn, kroksjer og

flornmarks-samfunn på Finnas elveslette og den rike vegeta-

sjonen ved Odden.

Kjennskapen til andre deler av nedbørfeltet, spesielt Skjervas

felt, er noe mangelfull, men helhetsinntrykket peker i retning

av mindre variasjon enn det en finner lenger nord (Jora) eller

sr (Jotunheimen). Storparten av nedbørfeltet er sannsynligvis

representativt for området mellom Ottadalen og Lågendalen.
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Kap. 8. VIRKNINGER PÅ BOTANISKE FORHOLD

8.1. Ma asinområder o inntaksdammer

Uansett valg av alternativ vil etableringen av magasin ved

Leirungsvatn/Råkåvatn innebære det sterkeste inngrepet i

vegetasjonsdekket. De mest produktive og botanisk verdifulle

delene, jfr. fjellmyrene ved Leirungsvatn, i dette viddepartiet

vil forsvinne. En kan imidlertid neppe vente særlig ringvirk-

ninger som følge av endret lokalklima i et så eksponert område.

Inntaksdammen vil medføre neddemming av atskilling mer

begrenset omfang. En inntaksdam ved Odden kommer likevel i

konflikt med ønsket om å bevare rik og mangfoldig vegetasjon.

8.2. Elvestreknin er

Delvis uttørring av elveleiene nedenfor magasiner og inntaks-

dammer vil innlede langsomme endringer i strandvegetasjonen.

Finnas elveslette mellom Sterringi og Odden kommer imidlertid

i en særstilling. Elven er her stadig aktiv, og et skiftende

lpsmnster har resultert i flere avsnringer. I flomperioder

oversvømmes store arealer. Vegetasjonen gjenspeiler som nevnt

de vekslende fuktighetsforholdene i tid og rom på en instruktiv

måte. Enhver betydelig endring i de hydrologiske forhold vil

rokke ved disse naturlige prosessene og forringe områdets verdi

som tverrfaglig studieobjekt. Det er vanskelig & vurdere

hvilket av alternativene I og II som vil være mest skadelig i

s& mate.
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8.3. De ulike alternativ

Alternativ I og II vil innebære inngrep i omtrent det samme

omfang. Ved alternativ I beholder Finna sin vannfring

gjennom Finndalen, men med forskyvninger i tid. Ved alterna-

tiv II får Finna sterkt redusert vannføring, men til gjengjeld

unngås inntaksdam ved Odden og Skjerva holdes utenfor.

Alternativ III vil virke langt mer skånsomt enn de andre to.

Myrområdet ved Leirungsvatn vil ikke bli neddemt, og Finnas

vannføring gjennom Finndalen vil bli mindre påvirket.



- 65 -

Kap. 9. SAMMENDRAG

Denne rapporten har til hensikt å beskrive hovedtrekkene i

vegetasjon og flora for de områder som berøres av en eventuell

vassdragsutbygging av Finnavassdraget i Lom, Skjåk og Vågå

kommuner. Dette som underlag for å vurdere hvilke konsekvenser

ulike alternativer vil medføre på botaniske forhold.

Nedbørfeltet har et utpreget kontinentalt klima med svært lav

årsnedbør. Storparten av berggrunnen består av tungtvitrende

bunngneis, men lengst i øst overtar en gruppe karnbro-siluriske

bergarter. Løsmassedekket er sammenhengende, og det er lite

fjellblotninger. Vegetasjonen er gjennomgående sterkt beite-

preget, og det ligger flere setre innover dalføret. Fast

bosetting finner en fra V&g&mo til litt innenfor samlopet

mellor Skjerva og Finna.

Registreringene ble i hovedsak knyttet til 5 avgrensede lokali-

teter: R&kvatnet/Leirungsvatnet (A), Vangen innerst i Finn-

dalen (B), elvesletta ved Oddan (C) og trange partier langs

Finna ved Odden (D) og nedre del av Skjerva (E).

Det er listet opp tilsammen 274 hoyere plantearter fra omr&det,

hvorav 111 kan kalles fjellplanter. Det må imidlertid bemerkes

at disse tallene baserer seg p% et f%tall stikkprover, da data

fra de nederste (og lavestliggende) deler av nedbørfeltet

mangler. Vanlige og vidt utbredte arter dominerer sterkt.

Noen få av fjellplantene er av plantegeografisk interesse.

Et par av lavlandsplantene danner høydegrense i området.

Østlige arter er representert, mens kystbundne arter og egent-

lig varmekjære arter mangler.

Kapittel 5 gir en fortlpende beskrivelse av de vegetasjonstyper

som ble påtruffet på fastmark og myr over og under skoggrensa.
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Vegetasjonen i hver av underskelsesomr&dene (A-E) gis der-

etter en nærmere omtale som ledsages av enkle vegetasjonskart.

Område A  (1360-1430 m o.h.) karakteriseres av rabbesivheier og

middels rike gras- og engsnleier. Her finnes ogs et st&rre

areal med middels rik myr.  Område B (850-900 m o.h.) domi-

neres av skog, mest- furu, og ris- og buskheier. Vierkratt

og myr opptrer hyppig i fuktige partier. Elvesletta i  område C

(780-790 m o.h.) domineres sterkt av ris- og buskheier. Først

i en viss avstand fra elva overtar rismyr og fattige -

middelsrike myrer. Gjengroende kroksjer og ustabile elveorer

byr på mer spesielle voksesteder.  Område D (700-750 m o.h.)

ligger delvis på rikere bergarter og har mer sammensatt flora

og vegetasjon enn de foregående lokalitetene. Det er stadige

skiftninger mellom fattige og rike utforminger av bjørkeskog,

myr og hei. Stedvis er det frambrudd av rikkilder i det bratte

terrenget. Langs elva er det sterkt innslag av fjell-

planter. I  om&de E (750-870 m o.h.) dominerer bjrkeskog av

varierende utforming. Berggrunnen består også her av kambro-

siluriske skifre, noe som bl.a. gjenspeiles i fragmenter av

rikmyr og reinrosesamfunn.

Finnas nedbørfelt antas å ha en vegetasjon som er representativ

for området mellom L&gendalen og Ottadalen. Fattige til

middelsrike plantesamfunn dominerer, og vegetasjonen har et

utpreget kontinentalt preg. 3 lokaliteter/delområder peker seg

ut som botanisk verdifulle: Fjellmyrkomplekset ved Leirungs-

vatn, systemet med kroksjøer og flornmarkssamfunn på Finnas

elveslette og den rike vegetasjonen ved Odden.

Av utbyggingsalternativene peker alternativ III, som innebærer

overfring til Aursjen, seg ut som det desidert mest sk&n-

somme. Begge de to andre alternativene vil berøre flere

lokaliteter av botanisk verdi. Dette gjelder i særlig grad

alternativ I.
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