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Verneplan IV for vassdrag 

Ved Stortingets behandling av Verneplan III (St.prp. nr 
89 (1984-85)) ble det vedtatt at arbeidet skulle videre
føres i en Verneplan IV. Som for tidligere verneplaner 
skulle Olje- og energidepartementet (Oed) ha ansvaret for 
å samordne, utarbeide og legge fram planen for regjering 
og storting, men i nært samarbeid med Miljøverndeparte
mentet. 

Det ble re oppnevnt et kontaktutvalg for vassdragsreguler
inger med vassdragsdirektøren som formann. NVE fikk i 
oppdrag å skaffe fram nødvendig grunnlagsmateriale og 
opprettet i den forbindelse en prosjektgruppe som har 
forberedt materialet for utvalget. 

Prosjektgruppen har bestått av forskningssjef Per Einar 
Faugli, NVE, antikvar Lil Gustafson, Riksantikvaren, 
vassdragsforvalter Arne Hamarsland, fylkesmannen i Nord
land, kontorsjef Terje Klokk, DN (avløst 01.01.90 av 
førstekonsulent Lars Løfaldli, DN), overingeniør Jens 
Aabel, NVE og med seksjonssjef Jon Arne Eie, NVE som 
formann og avdelingsingeniør Jon Olav Nybo som sekretær. 

Vurdering og dokumentasjon av verneverdiene har, som for 
de andre verneplanene, vært knyttet til følgende fagom
råder; geofaglige forhold, botanikk, ferskvannsbiologi, 
ornitologi, friluftsliv, kulturminner og landbruksinter
esser. I mange av vassdragene har det vær nødvendig å 
engasjere forskningsinstitusjoner eller privatpersoner 
for å foreta undersøkelser og vurdering av verneverdier. 
En del av det innsamlede materialet er publisert i insti
tusjonenes egne rapportserier, men noe er også publisert 
i NVEs publikasjonsserie. 

Rapportene er forfatternes produkter. Prosjektgruppen har 
kun klargjort dem for trykking. på grunn av økonomiske 
forhold er enkelte rapporter blitt trykt i ettertid. 

Jon Arne Eie 
Prosjektgruppens formann 

Omslagsbilde: Månadalen, Frafjordvassdraget 
Foto: Jon Arne Eie 
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SAMMENDRAG 
Rapporten beskriver resultatene fra de ornitologiske undersøkelsene i vassdrag i Hedmark, Oppland, 
Buskerud, Telemark og Aust-Agder i forbindelse med Verneplan IV for vassdrag. I alt er det 
rapportert fra 41 vassdrag. I 36 av disse er det utført feltarbeid i denne forbindelse. Vassdragene er 
klassifisert etter en 4-delt skala. 

13 vassdrag har meget stor verneverdi: 1 Rotna, 3 Unsetåa, 6 Jora, 13 Vinda, 14 Sundheimselvi, 
15 Etna, 18 Tromsa, 20 Sokna, 33 Skjerva, 35 Digeråi, 38 Kilåi, 39 Songedalsåi og 
42 Tovdalsvassdraget. 

Følgende 13 vassdrag har stor verneverdi: 4 Vangrøfta, 7 Finna, 90stri, 12 Bøvri, 17 Vismunda, 
21 Sørkjeåi, 23 Hivjuåni, 24 GrytA, 26 Gvetaåi, 27 Rolv, 28 Sævreelvi, 29 Nedalselva og 
37 Gautefallelva. 

Av de øvrige 15 vassdragene har 13 middels vernederdi og 2 liten verneverdi. 

ABSTRACT 
This report describes the results of ornithological studies in 41 watercourses in the Norwegian 
counties of Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark and Aust-Agder, in connection with the 4th 
National Watercourse Protection Plan. Their conservation status has been assessed on a 4-point scale. 

13 watercourses have very high status: 1 Rotna, 3 Unsetåa, 6 Jora, 13 Vinda, 14 Sundheimselvi, 
15 Etna, 18 Tromsa, 20 Sokna, 33 Skjerva, 35 Digeråi, 38 Kilåi, 39 Songedalsåi og 
42 Tovdalsvassdraget. 

The following 13 have high status: 4 Vangrøfta, 7 Finna, 90stri, 12 Bøvri, 17 Vismunda, 
21 Sørkjeåi, 23 Hivjuåni, 24 Grytå, 26 Gvetaåi, 27 Rolv, 28 Sævreelvi, 29 Nedalselva og 
37 Gautefallelva. 

13 of the other 15 watercourses have average status, while 2 have low ornithological conservation 
status. 
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NAVN PÅ VASSDRAG 

Navnene på de vassdrag som er beskrevet i denne rapporten er med ett unntak de samme 
som navnene som er bruki senere i forbindelse med Verneplan IV for vassdrag. I denne 
rapporten er Veståa brukt som navn på vassdraget som i NOU 1991:12 er beskrevet 
som objekt nr. 002/16 Auståa. 



FORORD 

I alt 41 nedbørfelter i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, 

Telemark og Aust-Agder skal behandles i Vernplan IV for vass

drag. Etter oppdrag fra Norges Vassdrags- og Energiverk er det 

innhentet opplysninger om rugleraunaen i disse vassdragene. 

Feltregistreringer ble utført i 36 av objektene i perioden 

19. mai til 7. juli 1989 av Norsk Ornitologisk Forening ved 

avdelingene i Hedmark og Oppland, samt Kjell Isaksen og under

tegnede. Samlet omfang av undersøkelsene var ca 65 personfelt

døgn, reise ikke medregnet. I fem av objektene er det foretatt 

så omfattende registreringer tidligere at vurderingsgrunnlaget 

ble betraktet som tilstrek~elig. 

En rekke personer har bidradd med verdifulle opplysninger om 

faunaen i vassdragene, samt vært behjelpelige med å skaffe fram 

skriftlig materiale fra tidligere undersøkelser. En særlig takk 

til Jon Opheim og Geir Gaarder i NOF avd. Oppland og Roald 

Bengtson i NOF avd. Aust-Agder, samt til ansatte ved Miljøvern

avdelingene ved fylkesmannsembetene. 
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Fuglefallnaen ~ vassdragene 

HEDMARK 

l Rotna 
2 Tegninga 
3 Unset~a 

4 Vang røfta 
5 Veståa 

OPPLAND 

6 Jora 
7 Finna 
8 Tora 
9 Ostri 

11 Skjø11 
12 Bøvri 
13 Vinda 
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16 Reina 
17 V1smunda 
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BUSKERUD 

20 Sokna 
21 SørkJe~1 

'2.2 Nørdsteå 
23 Hivjuåni 
24 Gry tå 
25 E1ds81 
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28 Sævreelv~ 
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Notodden 
Notodden, Tinn, Flesberg 
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Hjartdal, Notodden ......•.••.•. 
Drangedal, N~ssedal 
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99 
102 
105 
10'3 
111 
115 
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120 
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Li t teratur . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 149 
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INNLEDNING 

Kunnskapen om våre våtmarksfugler og deres utbredelse er økt 

betydelig de siste 15-20 årene. I 1970-årene startet Miljøvern

departementet registreringer i forbindelse med Landsplanen for 

verneverdige omr~der/forekomster. Etter hvert ble det også 

foretatt undersøkelser av et stort antall lokaliteter som var 

aktuelle i de fylkesvise verneplanene for våtmarker og myrer. 

Av andre prosjekter som har bidradd med data om våtmarksfugl på 

Østlandet kan nevnes undersøkelser i forbindelse med tidligere 

verneplaner og planer om kraftutbygging, og viltundersøkelser i 

regi av Samlet plan for vassdrag. Det har også vært aktuelle 

opplysninger å hente fra viltkartene ved fylkesmennenes miljø

vernavdelinger og fra Norsk Ornitologisk Forenings registrerin

ger av hekkeutbredelse, Atlas-prosjektet. 

Som "våtmarksfugler" er i denne undersøkelsen regnet de samme 

fuglegrupper som i utkastene til verneplaner for våtmarksom

råder, se f.eks. Fylkesmannen i Hedmark (1978). Videre er 

fiskeørn, myrhauk og jordugle, samt spurvefugleartene gulerle, 

vintererle, fossekall, blåstrupe, rørsanger, lappspurv, vier

spurv og sivspurv regnet med. 

Særlig for de mindre nedbørfeltene er ingen detaljer gitt om 

sårbare arter, men deres forekomst er tatt i betraktning ved 

verdivurderingene. Rekkefølge i artslistene er etter Ree 

<1981> . 

I den grove vegetasjonsbekrivelsen følges terminologien hos 

Fremstad & Elven (1987). 



METODER 

Det ble brukt en standard registreringsmetode med i gjennom

snitt 1,5 dag feltarbeid i hvert vassdrag. I store og vanske

lig tilgjengelige vassdrag ble mer tid brukt, i sma og over

siktlige mindre. Omfanget av feltarbeidet ble ogsa justert 

etter hvor mye som pa forh~nd var kjent om omradenes fugle

fauna. 

Hovedvekt ble lagt på nedbørfeltenes betydning som hekkeomr~der 

for v~tmarksfugler. Registreringene ble vesentlig lagt opp som 

fjernobservasjoner og rundetakseringer (Haga 1982). Ogsa fore

komst av våtmarksfugler pA myrer nær vassdraget og spurvefugler 

i elvekantskog og andre rike lauvskogbiotoper ple forsøkt regi

strert. 

Det ble ikke avsatt tid til å lete etter hekkende rovfugl, 

likevel ble en del hekkeplasser p~vist. For alle fuglegrupper 

og for pattedyr ble opplysninger innhentet fra fylkesmennenes 

miljøvernavdelinger, fra ornitologmiljøer, og fra litteratur. 

Etter endt systematisering av de innsamlede observasjonene er 

det foretatt en vurdering av vassdragenes ornitologiske verne

verdi. Det er her tatt hensyn til b~de den fuglefauna som 

faktisk er p~vist og det potensiale omrAdenes biotoper har som 

tilholdssteder for de ulike fuglegrupper. 



1 ROTNA 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 
Orn. undersøkelser 

Litteratur/kilder 
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Kongvinger, Grue, Åsnes 
2115 IV Lundersæter, 2116 
28 b, 30 _ a 
278,1 km ~ 
1970-89 

III Finnskog 

1985-89 7 besøk 

1989 mai 
23.-25.5. 

Sollien et al. 

Dag Raaberg DR 
Birger Nesholen BN 
Ole-Johnny Myhrvold/ 
Johnny Henriksen OJM/JH 
Helge B. Pedersen HP 
Jon Bekken 

(1976), Bækken (1987, 1988), 
Viltkartverket med teksthefter 

Øvre del av vassdraget tilhører de sørlig boreale, kuperte 
områdene, med et bølgende kollelandskap med mellomliggende 
finsedimentdaler. Lenger nad finner vi "Norrlands bølgende 
kollelandskap", her med forholdsvis flatt terreng og relativt 
høy nedbør. 

Nedbørfeltet er langt og smalt, presset inn mellom Røgdenvass
draget i øst og Skasvassdraget i vest. Rotna har sitt utspring 
nær Hof Finnskog kirke, og de største sjøene nedover er Kal
bråtåsjøen, Rotnesjøen, Nersjøen og Helgen, alle mellom 250 og 
300 m o.h. I sidevassdraget Kjerkesjøåa ligger Kjerkesjøen, 
Nøklevatnet og Kalsjøen. 

Elva passerer svenskegrensa ved Rotnemoen nær 0yermoen og mun
ner ut i mellersta Fryken ved Rottneros. Frykenvassdraget ren
ner i sin tur ut i Vanern. 

Det finnes bilveier på begge sider av hovedvassdraget langs 
nesten hele strekningen. En del av disse er skogsveier som er 
stengt med bom. Omtrent midt på den norske delen av vassdraget 
ligger tettstedet Svullrya. Her krysses vassdraget av riksvei 
201 (tidl. 205) mellom Kirkenær og svenskegrensa. Nord for 
Svullrya finnes det svært få gårder og bruk, videre sørover er 
det noe mer bosetning, særlig på østsida av elva. 

Vest for Rotnesjøen ble et 225 da stort område vesentlig med 
granskog av høy bonitet administrativt fredet 28.10.1976 som 
Maliskjæra skogreservat (Huset 1976). Videre ble det mellom 
Rotnesjøen og Svullrya den 22.12.1989 opprettet et Rotnedalen 
naturreservat på ca 1300 da . Formålet med vernet er å bevare et 
naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske 
formelementer. 

Våtmarksfugler 

Små lom 

Stor lom 

Et individ i Svarttjern vest for Rotnesjøen 14.-
15.5.1986. Trolig en fugl på tilfeldig besøk 
(OJM/JH). 
Hekker regelmessig fåtallig i større sjøer i Grue 
(Sollien et al. 1976). Sett i Rotnesjøen/Kal-



Knoppsvane 

Kanadagås 

Brunnakke 

Krikkand 

Stokkand 

Kvinand 

Laksand 

Trane 

bråtåsjøen ved to av sju besøk, 1-2 ind. (OJMI 
JH). Også registrert i Rotnesjøen av HP både i 
1388 og -89. Under feltarbeidet et ind. ved 
holmen i Rotnesjøen og 3 ind. i Kjerkesjøen. DR 
observerte to voksne fugler og opptil fire unger 
(to kull) i sistnevte sjø utover sommeren 1389. 
Han nevner ellers Kalsjøen og Nøklevatnet øst for 
Kjerkesjøen som aktuelle reirplasser for arten. 
To ind. sett i Kverndammen, Svullrya ca 1965, og 
"f lere ind.·· f løy nordover langs el va 26.3.1974 
(DR). 
Arten er stadig sett langs elva fra ca 1985. I 
1988 hadde et par tre unger ved Finnetunet, 
Svullrya (DR). Tre ind. i Vinterfløyta nær 
svenskegrensa 25.5. 
Seks ind. (begge kjønn) sett under våre~rekk i 
Helgen 7.5.1972, trolig en obs. senere også (DR). 
En vanlig, men fåtallig hekkefugl i Grue (Sollien 
et al. 1976). DR oppfatter krikkand og stokkand 
som omtrent like tallrike i vassdraget. Under 
vårtrekk har han sett opptil 25 ind. ved Svull
rya. Arten kan en sjelden gang overvintre: To 
hunner ved Helgedammen 20.1.1975(Oddvar Knudsen}. 
Under feltarbeidet 1, muligens 2 hanner i Kal
bråtåsjøen, 1 hunn i dam ved Rotnesjøen, og 4 
hanner i Pondunen nær grensa. 
Arten blir karakterisert som vanlig hekkefugl av 
Sollien et al. (1976). DR oppfatter krikkand og 
stokkand som omtrent like tallrike i vassdraget. 
Kan sees i lite antall hele vinteren, F.eks. et 
par ved Svullrya 1.1976 og to par ved Helgedammen 
7.2.1975. Under feltarbeidet ble det registrert 
en hann som fjærhaug (rev) sør ved store Aursjø, 
1 par i nordenden av Helgen og 1 par i Pondunen. 
En vanlig, man fåtallig hekkefugl i Grue (Sollien 
et al. 1976). DR anser den for vanligste andeart 
i vassdraget. Bl.a. hekker gjerne to par hvert år 
i holker ved Kverndammen like nord for Svullrya. 
Under feltarbeidet ble 3 hanner observert i dam
mer vest for Rotnesjøen UH 537 115, videre enda 
en hann 500 m lenger sør. To hunner søkte næring 
i Kverndammen, 1 par ved bru over Rotna ved Orm
berget og 1 par i Vinterfløyta nær grensa. 
Betegnes som vanlig, men fåtallig i trekktidene 
og sjelden som hekkefugl. Ved Svullrya ble en 
voksen og flere ungfugler sett i 1973 (Sollien et 
al. 1976). Også flere hekkefunn her i 1970-årene 
(DR). OJM/JH registrerte 1 ind. ved Rotnesjøenl 
Kalbråtåsjøen 14.-15.5.1986. Under feltarbeidet 
ble minst 3, muligens 5 forskjellige hunner sett 
i Kalbråtåsjøen. 
Sees hver vår langs vassdraget. Hekking ved 0y
vatn i nordøst 1967, og en unge ble observert 
like sør for Svullrya våren 1973, muligens var 
den klekt på myrer i nordvest (DR). Under feltar
beidet ble et næringssøkende ind. observert ved 
Høytjern nord for Rotnesjøen, og et ind. også i 
mai ved elva lenger sør, ved elva vest for Rotne
berget-gårdene (HP). 



Vipe 

Enkeltbekk. 

Rugde 

Storspove 

Gluttsnipe 

Skogsnipe 

Grønnstilk 

Strandsnipe 

Hettemåke 

Fiskemåke 

Gråmåke 
Svartbak 

Isfugl 

Gulerle 
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Et ind. sett under v~rtrekket 1387 eller -88. 
Sees vanligere, og hekker også i nabovassdragene 
(DR). 
Sollien et al. (1976) betegner arten som meget 
vanlig hekkefugl i myr- og sumpområder og ved 
sjøer. Hekker årvisst langs vassdraget ved Svull
rya, sees også regelmessig ved Rotnesjøen og 
Helgen (DR). OJM/JH registrerte 1 ind. i område 
Rotnesjøen/Ka1br&tasjøen 4.-15.5.1986. Ikke 
notert under feltarbeidet i 1383. 
Vanlig, men fåtallig hekkefugl i Grue (Sollien et 
al. 1376). DR mener å ha registrert at arten er 
blitt vanligere de siste årene. Registrert i 
fluktspill ved Kalbråtåsjøen under feltarbeidet. 
Høres hver vår, hekker trolig ved vassdraget nord 
for Svullrya. En ungfugl er også sett ved Ner
sjøen (DR). 
Sørgrensa for artens hekkeutbredelse krysser 
trolig vassdraget. Er registrert varslende på to 
lokaliteter i Grue, uten at hekking er påvist 
(Sollien et al. 1376). Under feltarbeidet ble 1-2 
ind. i fluktspill registrert gjentatte ganger 
langs Langt jern/Rundt jern helt i nord. 
Betegnelsen vanlig, men fåtallig hekkefugl (501-
lien et al. 1376) ser ut til å stemme bra. OJM/JH 
registrerte 4 ind. ved Rotnesjøen/Kalbråtåsjøen 
14.-15.5.1986. Arten ble observert på seks loka
liteter i hele vassdragets lengde i 1989. 
I eldre litteratur hevdes det at arten hekker i 
Grue, mens Sollien et al. (1976) ikke har sikre 
hekkeobservasjoner. Bare notert en gang ved 
Svullrya: lind. 28.4.1372 (DR). I likhet med i 
andre deler av Sør-Hedmark ser det ut til at 
arten har ekspandert de siste 10-15 år: Under 
feltarbeidet ble fluktspill registrert ved Høy
tjern nord for Rotnesjøen, og lenger vest, ved 
Morttjern, ble også et varslende ind. notert, og 
i tillegg to tause ind. Videre et svakt varslende 
ind. lenger sør ved dam UH 536 121. 
Vanlig hekkefugl, en eller flere ind. registrert 
på ti lokaliteter i 1989. 
Arten hekker i Glommadalføret, men DR har bare 
sett arten to ganger i Rotnavassdraget; et ind. 
ved Svullrya 9.6.1372 og 4 ind. lenger vest 29.6. 
1975. 
Sees årvisst langs Hotna, men hekking er ikke 
kjent (DR). 
Et ind. i Helgen 27.6.1374 (DR). 
Et ind. observert ved skytebanen nord for Svull
rya 16.6.1375 og et ind. ved Helgen 20.8. s.å. 
(Sollien et al. 1376/DR). 
Et ind. overvintret ved Svullrya ca 1963 (Sollien 
et al. 1376). Vldere et ind. observert ved Svull
rybrua i april 1989 CBN). 
Ifølge Sollien et al. (1376) relativt vanlig hek
kefugl på myrområder nær vann i Grue. I 1989 
registrert to steder i Morttjernområdet og flere 
ind. på riksgrensa, og av HP flere ind. sett 
langs elva vest for Rotneberget. 



Fossekall 

Blåstrupe 

Sivspurv 

Ser ut til å hekke på egnede plasser langs vass
draget: Reir med unger i Husua ca 50 m fra hoved
elva, reir med unger i brua nord for Rotnesjøen, 
reir trolig med unger i brua nedenfor Helgen. DR 
har påvist hekking flere steder, og melder også 
at arten overvintrer fast ved Helgedammen og 
nesten årlig ved Svullrya. 
Sees en sjelden gang på vårtrekk, f.eks. en hann 
7.5.1975 (DR/Laila Moen). 
Er uventet fåtallig i vassdraget: Sett med hekke
atferd ved Helgen i 1974, ellers bare etpar ob
servasjoner (DR). Ikke obs. under feltarbeidet i 
1989. 

Andre fuglegrupper 

Skogshønsene er representert med storfugl, orrfugl og jerpe. 
For storfugl er viktige vinterområder kjent i utkanten av 
nedbørfeltet, og en rekke leiker finnes. Langs deler av dal
føret finnes fortsatt bra med gammelskog, hvor arten bør finnes 
i brukbar tetthet. Også orrfugl har en bra stamme i området, 
med leiker opptil 15-25 haner. Jerpe har en mer lokal forekomst 
i områder med sumpskog og gråor. 

For hønsehauk er flere reirområder kjent, og fiskeørn ble 
påvist hekkende i 1984. Reiret ble funnet i 1983, og måtte ha 
vært flere år gammelt. Senere er to andre reir funnet i samme 
område, muligens har to par hekket i perioden 1984-86. Videre 
antas vepsevåk, spurvehauk og musvåk å hekke regelmessig i ned
børfeltet. I løpet av 1980-årene har fjellvåk hekket flere 
ganger i gode smågnagerår. Også et berg i søndre del av området 
er omtalt som hekkeplass for fjellvåk (BN). 

Det er grunn til å tro at tårnfalk kan hekke, den 30.7.1989 
observerte OJM/JH to ind. ved Kålbråtåsjøen. Lerkefalk er 
observert hver sommer 1985-89 på et begrenset område, under 
omstendigheter som tyder på hekking (OJM/JH). I 1989 ble et par 
også registrert her av HP. Arten har hekket i Grue kommune i 
hvert fall fra 1956. En lokalitet med hekkende jaktfalk (Solli
en et al. 1976) var bebodd hvert år fram til ca 1938, da ble 
reiret plyndret av mennesker. Det er grunn til å tro at dette 
må ha dreid seg om vandrefalk. Høyden over havet er under 300 
meter, og jaktområder over tregrensa mangler helt i regionen. 
Kongeørn overvintrer regelmessig i området. 

De vanlige uglene i skogstraktene på Østlandet, spurveugle, 
perleugle og hornugle og fra 1984 også haukugle, hekker i 
området, i antall varierende etter næringstilgangen. Jordugle 
kan tenkes å hekke på hogstflater i gode gnagerår. Hubro blir 
observert, men helt sikre beviser for hekking er ikke lagt fram 
de siste tiår. Området ligger også innenfor slaguglas beskjedne 
utbredelsesområde her i landet. 

Spurvefuglfaunaen i Maliskjæra er undersøkt av Norsk institutt 
for skogforskning i forbindelse med et flerårig prosjekt som 
har som formål å gi anbefalinger om hvordan kanter mot f.eks. 
myr og vann bør avvirkes uten at det går utover artsrikdommen 
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hos fugler (Bækken 1987, 1988). De øvr~ge takser~ngsfeltene 
ligger vest for nedbørfeltet. I skogreservatet er 24 spurve
fuglarter eksklusive krAkefugler påvist i 1987-88. Av mindre 
vanlige arter i regionen er gulsanger og gjerdesmett regl
strert, og disse er også funnet hekkende lenger sor ~ vassdrag
et (DR). Videre registrerte HP i mal 1989 en syngende bøksanger 
ved brua nord for Rotnesjøen. Dag Raaberg har laget en omfat
tende liste over status for spurvefugler i nedborfeltet. Til
sammen synes minst S9 arter å være registrert, i tillegg kommer 
sju kråkefuglarter. Den østlige arten vlerspurv er ikke påvist, 
men hekker sannsynligvis i nedbørfeltet. 

Spesielt gode biotoper for spetter og andre hullrugende arter 
finnes vest for vassdraget i område KalbrAtåsjøen, i om rA de 
Maliskjæra og trolig og sA lenger sørover. låspartiet Skrivilen 
sør for Svullrya ble hvitryggspett observert i 1974, neste ob
servasjon avarten på norsk side av Finnskogen ble gjort først 
i november 1989, ca 20 km nord for Rotnas nedbørfelt. Innslaget 
av velvoksen osp er i enkelte partier høyt, men forholdsvis 
intensivt skogbruk har over store arealer redusert forekomsten 
av grove lauvtrær. Det er ofte i de bratte partiene at skogen 
har bevart sitt opprinnelige preg. 

Pattedyr 

Av hjortevilt forekommer elg og rådyr vanlig over hele nedbør
feltet. Elgbestanden i området er tett, og arten har viktige 
vinterbeiteområder langs ~ele dalføret fra Rotnes]øen og sør
over. Et område på 4-5 km nord for Svullrya kan huse opptil 30 
dyr. 

Hytter og sportegn etter bever ble under feltarbeidet regi
strert her og der i hele vassdragets lengde. Ellers forekommer 
hare, rødrev, grevling, mink, røyskatt og mAr. Den 14. ma~ 1989 
ble en oter observert ved det lille tjernet inntil elva nord 
for Kalbråtåsjøen av Stein Nybakken, Oslo. Han så dyret pA 
ganske kort avstand, og ivrig kanobruker som han er, kjenner 
han de vanlige artene mink og bever godt. 

Alle de fire store rovdyrartene blir fra tid til annen regi
strert i nedbørfeltet. Området må sies å tilhøre en del av 
kjerneområdet til den lille, felles norsk-svenske ulvestammen. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fuglefauna som er typisk for de østlige 
skogstral~tene. Alle grupper av våtmarksfugler er godt represen
tert. De forventede arter av ender og vadere, samt stor lom og 
trane hekker, mens måker ser ut til å mangle som hekkefugler. 
Enkelte Ar overvintrer en del vAtmarksfugl l vassdraget. 

En rekke rovfuglarter hekker i området. Den forholdsvis sjeldne 
lerkefalken har fast tilhold, og i smågnagerår hekker også 
fjellvåk. 



2 TEGNINGA 

Kommune Rendalen, Alvdal 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

1818 l Sollia, 1918 IV Hanestad 
33 d 
89,2 km 2 

1988 10.0. Grn. undersøkelser Are Mobæk 

Litteratur 

1989 8. - 10.0. Bjørn Tore Bækken, 
Jon Bekken 

Mobæk (1982), Viltkartverket med teksthefte 

Vassdraget ligger i sin helhet i "Forfjellsregionen ned hoved
sakelig nordlig boreal vegetasjon. Underregionen Øvre øster
dalstypen er karakterisert av smalkronet furuskog og bjørke
skoger hovedsakelig på næringsfattig berggrunn. De øvre deler 
av vassdraget inngår som en del av det store, forholdsvis urør
te området Alvdal Vestfjell. 

Vassdraget munner ut i Glomma ca o km nord for Hanestad. Neder
ste del av elva er lett til gjengelig fra skogsbilveier nord
over og vestover fra Grøttingsgrenda. Sistnevnte er kjørbar med 
bil til Tegningfallet, videre leder en traktorvei inn til Rein
fjelltjørna. Innenfor dette er nedbørfeltet svært lite påvirket 
av menneskelig virksomhet. Det eneste som finnes er etpar 
seterhus ved søndre Tegningstjørnene, som trolig mest brukes 
som jakthusvære. 

Nedbørfeltet er fattig på tjern og sjøer. Skogen når opp til 
800-900 m o.h. Fattig lavfuruskog dominerer, med økende innslag 
av bjørk opp mot skoggrensa. Det mest iøynefallende terreng
avsnitt er den mektige canyon elva har gravd ut ved Tegning
fallet. Her finnes loddrette vegger med høyde opptil 20-30 m. 
Det høyeste punkt i nedbørfeltet er Storhøa i nordvest på 1513 
m o.h. 

Våtmarksfugler 

[Gjess 

Krikkand 

Toppand 

Heilo 

Småspove 
Rødstilk 

Strandsnipe 
Gulerle 

Fossekall 

Reinfjelltjørna skal ifølge viltkartet være en 
mye brukt rasteplass for gjess under høsttrek
ket. Mer presise opplysninger mangler.] 
Tre hanner i det øvre av de søndre Tegning
tjørnene i 1989. Det er sannsynlig at arten 
hekker. 
En hunn registrert i Reinfjelltjørna 10.6. 
1988 (A. Mobæk). 
Tilsammen 13 registreringer i snaufjellet i 
1989. 
Et varslende ind. ved Reinfjelltjørna i 1989. 
Registrert 6 steder, på det meste 4 ind. ved 
det øvre av de søndre Tegningstjørnene i 1989. 
Registrert 6 steder ovenfor skoggrensa i 1989. 
Et varslende par registrert ved det øvre av 
de søndre Tegningstjørnene i 1989. 
Et ind. registrert like ovenfor Tegningfallet 
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i 1989. Ifølge Mobæv. ( 19 8 2) hekker arten 1 

vassdraget. 
Blåstrupe Registrert på 3 lokaliteter i fjellet i 1389. 
Sivspurv Registrert på 3 lokaliteter i fjellet i 138 3. 

Andre fuglegrupper 

Det er grunn til å tro at storfugl og orrfugl forekommer regel
messig i de nedre deler av nedbørfeltet. Under feltarbeidet ble 
enkeltindivider av lirype registrert tre steder i fjellet, og i 
tillegg ble et ribb funnet. Et fjellrypepar ble skremt opp 
nordvest for Reinsfjellet. 

Opplysningene om rovfugler og ugler er mangelfulle. Under felt
arbeidet ble en tårnfalk observert ved de nordre Tegningtjørne
ne, og en fjellvåk ble sett ved Reinsfjellet. Fjellvåk ble også 
sett i området i 1388, og en flygedyktig haukugleunge ble sett 
i nærheten av Reinfjelltjørna. De bratte bergveggene i Tegning
fallet er kjent for tidligere å ha hatt hekking av ravn, og 
fortsatt finnes rester av et gammelt ravn-/fjellvåkreir på ei 
hylle. Deler av nedbørfeltet inngår i jaktområdet til et par av 
kongeørn og det er også mulig at jaktfalk bruker deler av 
området. 

Spurvefugler utenom kråkefugl ble registrert med 21 arter. Ved 
enkel linjetaksering innover i snaufjellet dominerte heipip 
lerke (23 registreringer), deretter kom løvsanger (17) knyttet 
til dvergbjørk- og vierkratt, og steinskvett (10). 

Pattedyr 

Av hjortevilt forekommer villrein fra Sølnklettstammen i 
fjellområdet. Det er sælig områdene sør for vassdraget som er 
viktig. Under feltarbeidet ble spor registrert i traktorveien 
innover. 

Elg og rådyr er vanlige i de nederste deler av nedbørfeltet. 
Terrenget inngår i et av de store vinterområdene for elg i 
Østerdalen, gjerne med 50-100 dyr. Den nederste delen hører 
også til et helårsområde for hjort med en stabil stamme på ca 
15-20 dyr. Arten har forekommet her fra 1360 - 65. 

Ellers forekommer hare, rødrev, grevling, mink, røyskatt og 
mår. Nedbørfeltet inngår i et område med fast gaupebestand, og 
jervespor påvises år om annet. Et gammelt bjørnehi er kjent i 
elvedalen sor for Løvåsen. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en svakt til middels utvi k let fauna av våt
marksfugler. Bare de vanligste artene i regionen finnes, utenom 
spurvefugler ser det ut til at bare fire arter hekker. Arts
grupper som lom og måker synes å mangle i området. 

Området har betydning for rovfugl. 



3 UNSET)\A 

Kommune 
Kartblad 

Naturgeogr. region 
Areal 
Orn. undersøkelser 

Litteratur/kilder 

Rendalen, Tynset, Tolga 
1619 I Tynset, 1619 Il Tylldal, 
1719 III Holøydal, 1719 IV Narbuvoll, 
1918 I Rendalen, 1918 IV Hanestad 
33 d 
626,8 km

2 

1974 23.-24.6. Erling Maartmann 
1975 22.-3.7. E. Skattum, G.A. Sonerud 
1980-84 flere besøk Rolf S. Svendsen 
1981-84 flere besøk Are Mobæk 
1983 3.7. Jon Bekken m.fl. 
1985 20.-21.6. Jon Bekken 
1986 5.7. Erling Maartmann 
1989 8.,10.-12.6. Jon Bekken 
Skattum & Soner ud (1975a,b), Maartmann 
(1977, 1987), Fylkesmannen i Hedmark 
(1978), Mobæk (1982, 1983, 1984b,c,d, 
1985), Bekken (1987, 1989), 
Viltkartverket med teksthefter 

Nedbørfeltet ligger i sin helhet i Forfjellsregionen med hoved 
sakelig nordlig boreal vegetasjon, underregion Øvre Østerdals
typen. Karakteristisk er smalkronet furuskog og bjørkeskoger 
overveiende på næringsfattig grunn (sparagmitt). Furuskog på 
permeable løsmasser har særlig mye lavarter i bunnsjiktet. På 
rikere bergarter kan høgstaudebjørkeskoger mot fjellet forekom
me. Fattige minerogene myrer og oligotrofe innsjøer er typisk. 
En del isolerte snaufjellsområder forekommer. 

Feltet deles i to aven dypt nedskåret dal, med hovedelva i 
midten. Den vestre delen opp mot Fonnåsfjellet/Kommern (opptil 
1168 m o.h.) har en forholdsvis beskjeden utstrekning, mens den 
østre delen omfatter store deler av det store, slake fjell
viddeområdet Rendalen 0stfjell. Flere topper når opp i over 
1200 m o.h., høyest er Gråhøgda på 1426 m o.h. De største side
vassdragene i øst er Neka og Speka. I nord hører også deler av 
Tynset og Tolga kommuner med til nedbørfeltet. 

Fylkesveien Elvål - Brydal - Tynset følger hoveddalføret, og 
fra denne fører noen få avgreininger innover i fjellområdene. 
Langs hoveddalen finnes flere grender, mens antallet hytter i 
nedbørfeltet må sies å være lavt. 

Nedbørfeltet har forholdsvis få sjøer. I nordøst ligger de to 
grunne fjellsjøene Stort jørn og Raudsjøen. Lenger sør i øst
fjellet ligger de to Spekesjøene og Neksjøen, og i hoveddalen 
ligger Finnstadsjøen. 

Sentralt i nedbørfeltets østre del ligger Nekmyrene naturreser
vat på 18.579 da. Verneområdet ble opprettet i 18.12.1981 for å 
ta vare på en rik forekomst av hekkende våtmarksfugler. I res
ervatet ligger en kunstig oppdemt sjø, som i det følgende er 
omtalt som "Dammen". 
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iiatmarksfu ':J let-

Dette store nedbørfeltet er for holasv1 s godt undersøkt ornito
log1sk. For en mer detaljert beskrivelse av de ulike artenes 
forekomst V1ses til litteraturen nevnt ovenfor. 

Storlom 

Brunnakke 

Krikkand 

Stokkand 

Stjertand 
Toppand 

Bergand 

Havelle 

Svartand 

Sjøorre 

Kvinand 

Siland 

Laksand 

Fiskeørn 

Trane 

Artell hel,ker- trolig ~rlig i Finnstadsjøen og i 
s Spekesjø: Et par p~ østsida av Finnstadsjøen 
12.6.1983 oppførte seg som om de hadde reir 1 
strandvegetasjonen. Et ind. 30.6.1975 og et par 
21.6.1982 isSpekesjø. Enkeltind. er også obser
vert i n Spekesjø, Neksjøen og i Dammen. 
Sees av og til i Dammen ved Nekmyrene, og ble 
påvist hekkende der i 1985. Også sett i s Speke
sjø i hekketida. 
Vanlig hekkende i alle deler av vassdraget. Langs 
en ca 5 km lang, rolig flytende strekning av elva 
ble minst 4 eller 5 kull registrert i 1989. I 
Dammen søker flokker pa opptil 70 ind., mest 
hanner, næring utover sommeren. 
Vanlig hekkefugl, men ikke så tallrik som krikk
and. 
En hann i Dammen 23.6.1974. 
I 1975 ble opptil 23 hanner og 3 hunner observert 
i Dammen. I senere år har antallet vært lavere. 
Tre hanner på s Spekesjø 21.6.1982 kan tyde på at 
arten hekker i dette området. To ind. av denne 
art eller bergand i Stort jørn i nord 30.6.1980 
(Rolf S. Svendsen ) . 
Et par i Dammen 23.6.1974, og 2 ind. av denne art 
eller toppand i Stort jørn i nord 30.6.1980 (Rolf 
S. Svendsen). 
En hann i sommerdrakt i Dammen 3.7.1975, og et 
ind. i Rørtjørna nordvest for Finnstadsjøen 11.6. 
1989. 
Tre ind. i Dammen i 23.6.1974, og en hunn stadig 
sett under feltarbeid på Nekmyrene i 1975. 
Et par og en hunn i Rørtjørna nordvest for Finn
stadsjøen 11.6.1989. 
Hekker i de lavere deler av området, og sees også 
regelmessig og er funnet hekkende i andeholk ved 
n Spekesjø. En til tre ind. er sett en rekke gan
ger i Dammen. 
Bare en observasjon: En hann mellom de to Speke
sjøene 22.6.1982. 
En hann i flukt langs Neka i reservatet 29.6. 
1975, også sett i Unsetåa sør for Finnstad. 
Trolig hekker enkelte par langs de stilleflytende 
deler av vassdraget. 
Et ind. fløy oppover langs elva ved Unset bru ca 
2 km ovenfor Elvål 8.6.1989. Det er ikke kjent 
at arten har hekket i nedbørfeltet. 
To par ved Dammen 25.6.1975, fire dager senere 
ett par. Spor i det våte myrområdet Gjotfloen 
samme år. Ikke sett her senere. Hadde fram til 
1975 "vanligvis tilhold på Storrøstfloen" ifølge 
lokalkjente. Senere er denne myra blitt kanali
sert og delvis dyrket opp, og det er lite trolig 



Sandlo 

Boltit 

Heilo 

Vipe 

Myrsnipe 

Fjellmyrløper 

Brushane 

Enkeltbekk. 

Rugde 

Småspove 

Storspove 
Rødstilk 

Gluttsnipe 

at arten fortsatt hekker. Raster om våren på jor
der/våtmark nord for Finnstadsjøen. ifølge vilt
kartet. Opplysninger om antall mangler. Selv om 
konkrete reirfunn mangler. er det sannsynlig at 
arten hekker ett eller flere steder i nedbør
feltet. 
Har i hvert fall fra 1975 hekket på grusflatene 
som ble skapt da Dammen ved Nekmyrene ble bygd. 
I 1985 og 1986 var det 4-6 par her. 
Stortjørnhøa helt i nord er fast hekkeområde for 
arten. Rundt høa hekker minst 2-3 par (Rolf S. 
Svendsen) . 
Hekker jevnt fordelt på heipartier og de tørrere 
myrene i område Nekmyrene. Vanlig å se og høre i 
Storbekkfatet i nordøst, samt to varslende par 
ved Stort jørn (Rolf S. Svendsen). Arten hekker 
sikkert også vanlig i andre deler av fjellområd
ene. Opptil 8-10 ind. på næringssøk på dyrket 
mark langs elva ved Nereng 11.-12.6.1989. 
I reservatet på Nekmyrene hekker flere par. i 
1985 trolig 4 par. I 1975 ble hele 48 ind. på 
næringssøk sett ved Dammen. Også registrert 
hekkende på Storrøstfloen i 1975, og varslende 
langs elva ved Nereng sør for Finnstad i 1989. 
Minst 3-4 par ser ut til å hekke på Nekmyrene. 
Videre minst 4 hekkende par rundt Stort jørn i 
nord i 1980 (Rolf S. Svendsen). 

Nekmyrene er noe aven klassisk lokalitet for 
denne arten. I 1975 ble h.h.vis minst 9, minst 3 
og 4 ind. registrert i tre ulike delområder. En 
oppmultiplisering i forhold , til alt passende, men 
ikke undersøkt areal, ga 27-36 ind. totalt. 
Bestanden i 1985 syntes å være langt lavere, tro
lig 4-8 par, og et tilsvarende tall også i 1986. 
Reservatet er fortsatt den viktigste kjente loka
litet i Hedmark. 
I 1974 synes arten å ha vært svært tallrik på 
Nekmyrene med "anslagsvis 50-100 høner" for hele 
området. For 1985 ble anslaget 15-40 høner, og 
året etter et tilsvarende tall. Hekker også ved 
Stort jørn: En varslende høne og to haner 30.6. 
1980 (Rolf 5. Svendsen). 
Vanlig art i egnede biotoper over hele området, 
helt opp til Stort jørn 1071 m o.h. 
Er trolig vanlig hekkefugl i hoveddalen. Minst 
tre "trekkende" ind. sør for Finnstad 8.6.1989. 
Synes å forekomme uventet fåtallig: Flere ind. i 
Spekedalen 21.-23.6.1982 og et varslende par på 
Nekmyrene 20.6.1985. 
To registreringer avenkeltind. i reservatet. 
Er stadig observert i reservatet, i 1985 hekket 
trolig 4 par i området. To ind., senere flukt
spill. registrert langs elva sør for Finnstad i 
1989. 
I 1975 ble h.h.vis 1 og 2 ind. registrert ved 
Dammen, i 1985 varslet 4 par fordelt over reser
vatets nordvestre del. I 1975 to varslende par på 
Storrøstfloen, og i 1989 minst ett territoriehev-
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dende par langs elva nedenfor Finnstad, og et 
ind. langs elva ovenfor Finnstadsjøen. 

Skogsnipe Flere ind. med hekkeoppførsel i Brydalen i 1375. 
I 1989 fire registreringer langs elva sør for 
Finnstad. 

Grønnstilk I 1375 var arten den vanligste vader ved siden av 
brushøns, med flokker på opptil 19 ind. ved Dam
men. Ti år senere 4 par i reservatet og 1 par ved 
østenden av Neksjøen. Videre er det registrer~ 
tre par og 3-5 enkeltind. på Storrøstfloen i 
1975 (Skattum & Sonerud 1975a), og tre varslende 
par ved Stort jørn i 1980 (Rolf S. Svendsen). 

Strandsnipe Vanlig hekkefugl i alle deler av vassdraget. 
Svømmesnipe I 1975 ble bestanden på Nekmyrene anslått til 25-

40 par, mens det i 1985 bare ble observert h.h.
vis 1 og 3-4 ind. ute på myrene. Ved Dammen opp
til h.h.vis 23 og 19 furasjerende ind. de to 
årene. Hekker også ved Stort jørn i nord: Hele 17 
ind. 30.6.1980. Noen varslet, mens de fleste 
trolig var på trekk/næringssøk. 

Hettemåke Sett første gang ved dammen i 1983, i 1985 2 
rugende ind. her, og 5 varslende ind. ved tjerna 
på Gjotfloen. Ca 20 ind. søkte næring langs elva 
sør for Finnstad 12.6.1989. 

Fiskemåke Sett første gang ved Dammen i 1983, i 1985 hekket 
et par her. Ellers varslende enkeltfugler på myr 
nordvest for Dammen og ved tjerna på Gjotfloen. 

Gråmåke Et ind. ved Dammen 3.7.1975. 
Rødnebbterne Et hekkende par ved Dammen i 1975 og 1976, øl~ende 

til opptil 8 ind. i 1985, hvorav minst 3 på reir. 
Også sett ved n Spekesjø: 2 ind. 22.6.1982. 

Jordugle Etter mengden gulpeboller må flere par ha hekket 
på Nekmyrene i 1975. Fjærfunn ved n Spekesjø 
samme år. I 1985 hadde minst to hanner fluktspill 
over vestre del av reservatet. Et ind. jaktet 
langs elva sør for Finnstad 11.6.1989. 

Gulerle Forholdsvis vanlig i våtmark langs elva sør Finn
stad, i myrområder og i seterområder f.eks. i 
Spekedalen. Synes merkelig nok il~ke å være påvist 
i Nekmyrområdet. 

Vintererle Et par med mat til ungene ved Unsetåa like oven
for brua sør for Unset 25.6.1982. Dagen før ble 
et ind. observert ved Spekas samløp med Brya. 

Fossekall Vanlig hekkefugl i egnede deler av vassdraget. 
Blåstrupe Synes å forekomme mindre vanlig: To syngende han

ner og et par med mat i nebbene ved Nekmyrene i 
1975, og en syngende hann ved n Spekesjø 22.6. 
1982. 

La~pspurv Ganske tallrik i vierdominerte områder rundt Nek
myrene. I det øvrige fåtallig. 

Sivspurv Forholdsvis vanlig i hvert fall i Spekedalen og 
i elvekantskog langs elva sør for Finnstad. 
Ellers hekker arten spredt og fåtallig i egnede 
våtmarksområder over hele nedbørfeltet. 



Den klart viktigste lokalitet for vatmarksfugler i nedbørfeltet 
er Nekmyrene naturreservat, hvor tilsammen 34 arter av denne 
gruppen er påvist. Stort jørn helt i nord ser ogsA ut til å ha 
en del mer krevende hekkearter. Videre er våtmark langs stille
flytende deler av elva i hoveddalen, bl.a. et ca 3 km langt 
parti nord for Finnstadsjøen og strekningen Veslenget - 0kvarv, 
lokalt viktige rasteområder under vårtrekket, og hekkeområder 
for vadere og særlig gressender. 

Andre fuglegrupper 

Skogshønsene er representert med storfugl, orrfugl og jerpe. 
Bestandene er gode i deler av nedbørfeltet. En rekke orrfugl
og tiurleiker er kjent. Områdene fra Spekedalen og vestover og 
et stort område rundt Neksjøen/Nekmyrene anses for å utgjøre 
regionens beste lirypeområder. Forøvrig finnes både lirype og 
fjellrype jevnt fordelt i egnede biotoper i nedbørfeltet. 

Av rovfugler hekker hønsehauk, spurvehauk, fjellvåk, kongeørn, 
tårnfalk, dvergfalk og jaktfalk regelmessig. Trolig hører også 
musvåk med til denne gruppen. Det finnes nyere observasjoner av 
vandrefalk og fiskeørn. Av ugler er det vel grunn til å tro at 
hubro igjen hekker, videre er haukugle, spurveugle, perleugle, 
hornugle og jordugle vanlige hekkefugler i de næringsmessig 
bedre årene. 

Variasjonen innen artsgruppen spurvefugl er meget stor, fra de 
fattige furuskogsområdene, til vierområder i fjellet og gråor
heggeskog langs hovedvassdraget. I hoveddalføret hekker mer 
krevende arter som hagesanger, munk og gulsanger, og disse kan 
utgjøre så mye som 14 % av spurvefuglparene. Også bøksanger 
hel,ker langs dalføret, og en for fylket så sjelden art som 
vintererle er påvist hekkende i vassdraget. I de høyeste par
tiene i nord hekker snøspurv og ringtrost. 

I et område langs elva i hoveddalen mellom Finnstad og Unset
brenna ble det foretatt linjetakseringer av spurvefugler i 
1989. I løpet av 3-4 døgns feltarbeid ble det registrert 30 
arter, kråkefugler ikke medregnet (Bekken 1989). Tar man med 
observasjoner fra andre undersøkelser, synes minst 44 arter 
utenom kråkefugl å være registrert. 

Pattedyr 

Nedbørfeltet har en meget god elgbestand, med hoveddalføret som 
viktigste leveområde. Om sommeren beiter dyrene også i de mer 
frodige deler av fjellområdene. Værådalen og hoveddalen fra 
Unset brenna og sørover er kjent som viktige vinterbeiteområder. 
De lavere delene har også en bestand av rådyr, og en livskraf
tig hjortestamme på 20-40 har tilhold for det meste på vestsida 
av dalen mellom Finnstad og Unset. Arten etablerte seg i områd
et i siste halvdel av 1960-tallet. Fjellområdene i øst utgjør 
en viktig del av beiteaerealene for reinstammen i Rendalen 
0stfjell. Dette er villrein som forvaltes av Rendalen Rensel
skap. 
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Nedbørfelt~t utgjør potensielle leveomr~der for alle v~re fire 
store rovdyrarter. Gaupe antas fortsatt ~ forekomme regelmes
sig, selv om mange dyr er felt i regionen de siste vintrene. 
Jerv, bjørn og trolig streifdyr av ulv kan påtreffes fra tid 
t~l annen. 

Bever opptr~dte fram til ca 1973 mer sporadisk, men var da 
etablert lenger ned i vassdraget, og i nabovassdraget i øst. l 
1974 ble den heller ikke registrert i Spekedalen, Gammeldalen 
eller Brydalen, men både eldre og helt fersk aktivitet ble på
vist ved Neka nord for Slåttmyra. Langs Brya nord for Finnstad
sjøen er arten etter hvert blitt fast etablert, og i 1989 ble 
ferske fellinger registrert like nord for samløpet med Tysla, 
og like nord for 0kvarv. 

Oteren har omtrent forsvunnet fra denne delen av landet. I 1'375 
skulle den ennå såvidt finnes i Gammeldalen/Brydalen. I 1989 
hevdet en lokalkjent at den fortsatt skulle finnes fast i Vær
åa, og at den også blir sett i Unsetåa sør for Nekas utløp. 

Rødrev, mår, mink, røyskatt og snømus forekommer vanlig, mens 
grevling finnes mer sporadisk, og helst i de lavereliggende 
delene av nedbørfeltet. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltets fauna av våtmarksfugler må betegnes som meget 
rik. Alle artsgrupper er godt representert, det er faktisk 
få arter som forekommer i regionen, men som mangler her. Det 
er Nekmyrene naturreservat som er den rikeste enkeltlokalitet, 
her er 10 andearter og 14 vadefugl arter påvist, til dels i 
store bestander. Bl.a. har den fåtallige fjellmyrløperen her 
sin tallrikeste forekomst i Hedmark. Mange av våtmarksartene 
finnes også fordelt utover i andre deler av nedbørfeltet. 

Spurvefuglfaunaen synes å være arts- og individrik i deler av 
hoveddalføret. Kongeørn og jaktfalk hekker årvisst i nedbør
feltet. 
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Os, Tolga 
1619 I Tynset, 
33d, 34c~ 35h 

1620 Il Dalsbygda 

365,6 km 
1976 
1984 

13.7. 
7.-8.6. og 
4.-6.7. 

Erling Maartmann 

Jon Bekken 
1987-89 flere besøk Arne Tønset AT 
1989 12.-15.6. Jon Bekken 

7.6. Rolf S. Svendsen RS 
Maartmann (1977), Bekken (1984b), Mobæk 
(1984a), Viltkartverket med tekst hefter 

Vassdragets sørligste del ligger i Forfjellsregionen med hoved
sakelig nordlig boreal vegetasjon, underregion Øvre Østerdals
typen. Karakteristisk er smalkronet furuskog og bjørkeskoger 
overveiende på næringsfattig grunn (sparagmitt). På de rike 
bergartene som domierer i nedbørfeltet er høgstaudebjørkeskoger 
opp mot fjellet vanlig. De lavere deler nordover ligger som en 
sørlig utpost av Bar- og fjellbjørkeskogsområdet nord for Dovre 
til Vest-Jamtland, underregion Det østlige, forholdsvis osean
iske bar- og fjellbjørkeskogsområdet. Karakteristisk er for det 
meste kupert terreng med høy myrfrekvens, ofte bakkemyr. Myr
andelen i nedbørfeltet er beregnet til 16 %. Den øvre delen av 
nedbørfeltet ligger i Fjellregionen, underregion Trøndelags 
fjellområder. Dette er områder med næringsrike bergarter nord 
for sparagmittområdet. 

Like ovenfor Vangrøftas utløp i Glomma ved Os krysses elva av 
riksvei 30. Vassdraget har sitt utspring like sør for Forel
hogna, som med sine 1332 m o.h. er nedbørfeltets høyeste punkt. 
Etter ca 13 km slutter Tverrelva seg til fra nord, og i Dals
bygda munner Langsåa ut i elva fra sør og Hangåa fra nord. De 
største sjøene er Langen og Djupsjøene i sør, n og s Hanksjø i 
nordøst, og Fjellsjøen, som synes å drenere både sørover til 
Tverrelva og nordover til Fora. 

Flere veier går gjennom kulturlandskap fra Os til Dalsbygda, og 
videre innover de ulike dalførene, hvor det ligger en rekke 
setre. 

Under ornitologiske registreringer i forbindelse med verneplan 
for våtmarker/myrer er Storfloen nord for Dalsbygda og myrer 
ved Storflotjørna (også kalt 5torfloen) undersøkt (Maartmann 
1977, Bekken 1984b). 

Våtmarksfugler 

Stor lom 

Gråhegre 

Et ind. midt ute på n Hanksjø 14.6.1989. Sjøen 
burde være aktuell som hekkelokalitet. 
Arten har hekket like sør for nedbørfeltet i 
hvert fall fra 1973 og utover, og Svendsen (1989) 
antar at område Langen - Seljetjørna er et viktig 
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næringsområde for hegrene. Ikke sett under felt
arbeidet i 1989. 
Arten ble for første gang sett ved elvas utløp i 
Glomma under vArtrekket 1989. 
Under feltarbeidet ble et par sett i tjernet 
nordøst for s Hanksjø, senere ble trolig de to 
samme fuglene sett i nordenden av sjøen. I elva 
like ovenfor n Hanksjø ble også et par observert. 
Ved Nyhaug ble opptil 6 hanner sett beitende på 
dyrket mark. Antallet antyder trolig hvor mange 
par som hekker langs stilleflytende deler av elva 
og avsnørte tjern i Dalsbygda. Enkelte par hekker 
også i fjellet: I 1987 en hunn med 5 unger i dam 
NO 932 947 like sør for Forolsjøen (AT). 
Vanlig hekkeart på egnede lokaliteter under 
skoggrensa. Observeres omtrent like hyppig som 
stokkand. 
Vanlig hekkeart på egnede lokaliteter under 
skoggrensa. Observeres omtrent like hyppig som 
krikkand. 
Vanlig hekkeart trolig i noe mindre antall enn de 
to foregående. Ble observert 5 steder under felt
arbeidet: Et par i Seljetjørna og 4 hanner i 
tjernet ved Grue i sør, og et par i dam nord for 
Brattåsrya i Dalsbygda. Videre en hann i søndre 
Hanksjø og 3 hanner i tjernet nordøst for sjøen. 
RS observerte en hann i Blæstertjørna i Dalsbygda 
7.6.1989. 
Et par i dam NO 938 490 sør for Forolsjøen, like 
utenfor nedbørfeltet 14.6. Arten hekker trolig i 
dette gode hekkeområdet for ender. 
Et par sett i flere av lokerie/dammene sør for 
Forolsjøen 14.6., det kan ha vært mer enn ett par 
i området. AT så et kull på 4 unger her i 1988. 
Minst to par sett i lokene/dammene sør for Forol
sjøen 14.6. Arten hekker ganske sikkert i områd
et. Ifølge en gårdbruker like ved ligger det ofte 
sjøorrer på sjøen Langen like etter isløsning. Ca 
20. mai 1989 hadde han observert nærmere 50 ind. 
Det er grunn til å tro at arten hekker i de 
lavere deler av nedbørfeltet. Bare en observasjon 
foreligger: To hunnfargede fugler i tjernet nord
øst for s Hanksjø 13.6. 
Storfloen er en sannsynlig hekkeplass: Arten ble 
registrert i 1984, og et ind. søkte næring her 
14.6. Myra er svært stor, og en ev. rugende fugl 
vil være vanskelig å oppdage. I 1984 også to rop
ende ind. ved tjern 743 m o.h. nord for Storflo
tjørna. I 1989 tre ind. ved Seljetjørna i sør og 
stadige rop hørt fra område Nordgardsvall lenger 
øst. Det er sannsynlig at flere par hekker i ned
børfeltet. Områdene rundt elvas utløp i Glomma 
har en viss betydning som rasteplass. Ifølge 
grunneieren på sørsida raster opptil 25 ind., 
enkelte år i lengre tid. Traner raster også på 
vårtrekk langs elva i område Haugen - Skogli vest 
i Dalsbygda <Viltkartet). 
Er tidligere registrert med hekkeatferd på de to 
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Storfloen-myrene. I 1389 sett i Selje~sen-omradet 

og pa myra nord for n Hanksjø. Bare en observa
sjon i områdene opp mot Forolsjøen, trolig etab
lerte flere par seg etter hvert som snøen trakk 
seg tilbake. 
Arten hekker spredt ut over nedbørfeltet, regi
strert ved Seljet]ørna, Seljeasen, pa de to Stor
floen-myrene og i utløpsomr~det. Et varslende par 
ved Blæstertjørna 1989 CRS). 
Arten hekker trolig i omr~det ved søndre del av 
Forolsjøen. Et ind. (eller muligens flere ind.) 
ble registrert her 14.6. 
Arten hekker sannsynligvis ~rlig på begge de to 
Storfloen-myrene. I 1984 ble 6-7 høner observert 
p~ den største myra, 2 på den minste. 
Arten hekker spredt ut over nedbørfeltet, regi
strert ved Seljetjørna, Seljeåsen, Grunntjørn, p~ 

de to Storfloenmyrene, ved Sottohaugen i nord
vest, og i utløpsområdet. 
Minst 6 spillende ind. registrert i myrkant nær 
en setervoll 13.6. 
Synes å være en vanlig hekkefugl under tregrensa. 
I 1984 ble tre varslende par registrert på hver 
av de to Storfloene. Ikke registrert andre steder 
i nedbørfeltet. 
En forholdsvis spredt hekkebestand finnes: Vars
lende ind. og fluktspill ved Seljetjørna i sør. 
Ved elvas utløp ble fluktspill hørt, og grunn
eieren kunne fortelle at 1989 var første år arten 
hekket her. Et furasjerende ind. ble registrert i 
v~tmark ved pølsesjø ved Solbakken i Dalsbygda, 
og RS registrerte et varslende par ved Blæster
tjørna i 1989. Arten synes ikke ~ være registrert 
på de to Storfloene. 
Forholdsvis vanlig hekkefugl, ble registrert åtte 
steder i nedbørfeltet, fra elvas utspring i nord 
helt ned til utløpet. Arten hekker i tillegg på 
de to Storfloene, og ble i 1989 ogs~ reg. ved 
Blæstertjørna (RS). 
Ble i 1984 registrert svakt varslende ved Hangåa 
sør på Storfloen. I 1989 ble fugler med hekke
atferd registrert ved Seljeåsen, nord for n Hank
sjø og ved elvas utløp. 
Ble i 1984 registrert varslende p~ (store) Stor
floen. I 1989 ind. med hekkeatferd ved Seljetjør
na, ved tjernet nordøst for s Hanksjø og på myra 
nord for n Hanksjø. 
Vanlig hekkefugl under skoggrensa, trolig ogs~ 
enkelte par høyere opp. 
Spredt hekkefugl: Under feltarbeidet ble 3 ind. 
registrert i Seljetjørna, 2-3 ind. i tjernet 
nordøst for s Hanksjø og et ind. ble registrert i 
dam nær sørenden av Forolsjøen. 
Den eneste kjente hettemåkekoloni i Os kommune 
ligger i nordenden av Blæstertjørna og ble opp
daget i 1984, det var da 40-45 ind. til stede. RS 
besøkte stedet i 1989, og observerte ca 52 ind., 
hvorav ca 11 antatt rugende. Ellers er 1-3 ind. 
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pA næringssak sett ved Seljetjørna, de to Stor
floene og ved tjernet ved s Hanksjø. 
I 1984 koloni ved tjerna vest for midten av Stor
floen med 24 ind., videre 5 varslende ind. ved 
Storflotjørna og et hekkepar ved tjernet lenger 
nord. I 1989 to hekkende par ved Seljetjørna, og 
et ind. pA reir ved tjernet ved s Hanksjø, og et 
par ved tjern/dammer sør for Forolsjøen. I til
legg 1-2 ind. på næringssøk %lere steder. 
Et ind. fisket i Storflotjørna 5.7.1984, og to 
ind. søkte føde i Seljetjørna 12.6.1989. 
Hekkefugl i myr- og fjellomrAder i gnagerAr: Et 
varslende par nordøst på Storfloen i 1984. I 1989 
to jaktende ind. på myra nord for n Hanksjø. 
Vanlig hekkefugl ved setervoller og vAtmark. 
Forholdsvis vanlig hekkefugl i busk- og krattom
rAder nær vAtmark. 
I 1989 3-4 ind. i omrAdet med tjern/dammer sør 
for Forolsjøen, hekker ganske sikkert her. 
Forholdsvis vanlig hekkefugl ved vAtmarker. 

Andre fuglegrupper 

Av skogshønsene har lirypa størst utbredelse. Særlig er de 
indre delene av Vangrøftdalen og Kjurrudalen kjent som meget 
gode lirypeomrAder. Fjellrype opptrer vanlig i de høyereliggen 
de delene av nedbørfeltet. Bestanden av storfugl er i dag be
skjeden, mens orrfuglen er mer vanlig. LangryAsen og LislAsen 
er kjent som gode helArsomrAder for orrfugl, og flere leiker er 
kjent. 

Av rovfugler hekker kongeørn, hønsehauk, spurvehauk, fjellvAk, 
dvergfalk og tArnfalk. Det er videre grunn til A tro at fjell
omrAdene inngAr i territoriet til jaktfalkpar i regionen. 

Det skal for noen tiAr siden ha vært regelmessig A se snøugle i 
Forelhogna-omrAdet. De siste Arene er arten bare så vidt obser
vert i regionen. Haukugle, hornugle, jordugle (se foran) og 
perleugle mA antas A være regelmessige hekkefugler i nedbørfel
tet. 

Spurvefugler utenom krAkefugler ble under feltarbeidet regi
strert med 23 arter, noe som mA betegnes som et middels høyt 
tall. Inntrykket er at tettheten er spesielt stor i de frodige 
bjørkeliene. I hvert fall i omrAde Langen inngAr spredte par av 
krevende arter som gulsanger og bøksanger. Lappspurv hekker i 
vAtmarksomrAdet sør for Forolsjøen, og ifølge AT hekker snø
spurv i de høyeste partiene. 

Pattedyr 

Alle vAre fire hjortedyr er representert i nedbørfeltet. Elgbe
standen har her som de fleste andre steder tatt seg opp i 1980-
Arene, og om rAdene rundt Dalsbygda representerer utvilsomt de 
beste elgomrAdene i Os kommune. Dyrene trekker for en stor del 
ut av omrAdet om vinteren, dels over mot Gauldalen, dels over 



Kvikne mot Tynset. Nedbørfeltet har en liten, men fast bestand 
av hjort, og rådyr finnes også i de lavereliggende delene. Det 
eneste vinterområde for rådyr ligger mellom hovedbebyggelsen i 
Dalsbygda og elva, fra Gjerstad i sor til Brattås i nord. 

Vangrøftas nedbørfelt utgjør en del av Forelhogna villrein
område. Stammen talte i første halvdel av 19aO-tallet ca 1700 
dyr og er av landets mest produktive villreinstammer. De mest 
sentrale områdene ligger vest for Vangroftdalen og videre over 
mot Kvikne. 

Nedbørfeltet besøkes av tilfeldige streifindivider av jerv, og 
utgjør også potensielt leveområde for de tre andre store rov
dyrartene. Rødrev, mink og mår forekommer regelmessig, og til 
tider er harebestanden meget god. Vassdraget har også bever, 
med den meandrerende elvestrekningen fra Haugen til Skogli som 
et viktig aktivitetsområde. Også nord for n Hanksjø finnes 
minst to hytter. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en variert og artsrik hekkefauna av våtmarks
fugler. Alle hovedgruppene er godt representert, f.eks. er a 
andearter og 14 vadefuglarter påvist, og det er sannsynlig at 
de alle hekker i nedbørfeltet. Mange ulike delområder er verdi
fulle for våtmarksfugler. Bade Seljetjørn-området i sør, våt
mark langs elva i Dalsbygda, de to Storfloene, Hanksjøområdet 
og området med tjørn sør for Forolsjøen i nord har rike fore
komster. 

Nedbørfeltet har betydning for hekkende rovfugler. 
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v~rJsommer John Gunnar Halse (JH), 
St. skogskole Sønsterud 

Viltkartverket med teksthefter, 
Sollien et al. (1976) 

Nedbørfel tet ti lhører ·'De sør l ig boreale , kuperte områdene", en 
naturgeografisk region som i Norge vesentlig er representert i 
området mellom Mjøsa og svenskegrensa og i Kongsvinger/Eidskog. 
I barskogsomr~dene finnes ofte gunstige lokaliteter på hyperitt 
og noritt. Mellom da l gangene er morenedekket som regel sammen
hengende. 

Vest~a er et vestlig vassdrag til Glomma, med utspring i skogs
traktene øst for Våler tettsted. Høyeste punkt er Eidsfjellet 
på 636 m o.h. De største sjøene er Eidsmangen (386 m o.h.), 
Vålmangen (351) og Hukusjøen (177). Den ca 6 km lange elve
~trekningen fra Hukusjøen og ut i Glomma kalles Auståa. Mer og 
mindre vedlikeholdte fløtningsdammer finnes langs vassdraget, 
og i Aust2l.a finnes et kraftverk som ikke lenger er i drift. 

Den nedre del av nedbørfeltet er tilgjengelig fra fylkesveier 
og bygdeveier, mens man lenger opp kan følge et nettverk av 
skogsbilveier, hvor de viktigste tilhører"Vestmarkvegene A/L. 
Fra 4-5 km vest for Hukusjøen og ut til Glomma finnes en rekke 
gårder og bruk. Lenger opp i vassdraget finnes konsentrasjoner 
av hytter ved Rudsetra, Svennebysetra og ved flere av sjøene. 

Våtmarksfugler 

Stor lom 

Gråhegre 

Sangsvane 

Kanadagås 

Krikkand 

Det er grunn til å tro at arten hekker i Vål
mangen, hvor det finnes flere egnede holmer. Et 
par ble sett i nordenden av sjøen 13.5., neste 
dag et par sør i sjøen og en fugl i Eidsmangen, 
ved Tårnebysetra. 
I 1970-årene hekket arten på øyene i Glomma ved 
åas utløp. På ettersommeren sees gjerne 3-4 ind. 
ved Haugsjøen like nord for utløpet (Viltkart
verket ) . 
Minst to vintre i 1960-åra overvintret 2 ind. 
sammen med 5 stokkender i Haugsåa (=AustAa) 
(Sollien et al. 1976). 
Registrert av JH ved Fjellsjøen våren/sommeren 
1983. Sees også i Hukusjøen av og til (Gunder 
Aas). 
Arten hekker fordelt ut over nedbørfeltet: En 
hann ble sett p~ Storrnyra sentralt i omr~det, et 
par i tjern PN 498 190 og en hann i Fjellsjøen, 
hvor arten også er registrert av JH. 



Stokkand 

Ærfugl 

Kvinand 

Trane 

Storspove 

Gluttsnipe 

Skogsnipe 

Grønnstilk 

Strandsnipe 
Hettemåke 

Fiskemåke 

Gulerle 

Fossekall 

Sivspurv 

Arten hekker fordelt ut over nedbørfeltet: En 
hann i sørenden av Vålmangen, en i sørenden av 
Jerntjernet og en i Lomtjern nord for Hukusjøen. 
I dammer på myra i nordenden av Hukusjøen ble 
seks hanner skremt opp, et antall som trolig an
tyder hekkebestanden rundt sjøen. JH har også 
registrert arten ved Fjellsjøen. Overvintring i 
Glomma forekommer nok etter hvert ganske vanlig, 
og kan også skje i Auståa: Minst to vintre i 
1960-åra overvintret 5 stokkender sammen med 2 
sangsvaner i Haugs~a (=Auståa) (Sollien et al. 
1976) . 
"Ifølge beskrivelser fra L. Fosseid ble en hann 
sett i Hukusjøen i oktober ca 1961" (Sollien et 
al. 1976). 
Vanligste andeart i nedbørfeltet: En til to fug
ler registrert sju forskjellige steder under 
feltarbeidet. Hekker trolig en rekke steder, 
Gunder Aas nevner at kull sees i Hukusjøen. 
Registrert av JH ved Fjellsjøen våren/sommeren 
1989. Flere myrområder er aktuelle som hekkeplas
ser, og arten er påvist hekkende like vest for 
nedbørfeltet. 
Et kraftig varslende individ 21.5. indikerte hek
king p~ myra i nordenden av Hukusjøen. Hekking i 
kulturlandskapet langs Auståa er også sannsynlig. 
Ikke sett under feltarbeidet, men ble registrert 
av JH ved Fjellsjøen våren/sommeren 1989. Sør
grensa for artens hekkeutbredelse går sannsynlig
vis gjennom nedbørfeltet. Like vest for området 
ser arten ut til å hekke flere steder. 
Arten hekker trolig spredt ut over nedbørfeltet, 
men ble bare registrert ett sted: Et ind. ved 
tjern PN 498 190. 
Arten synes å hekke spredt ut over nedbørfeltet: 
Et ind. ved Toterudtjernet i nord, og enkeltind. 
i fluktspill på Vogmyra/Vollmyra og på myra i 
nordenden av Hukusjøen. 
Vanlig hekkeart i nedbørfeltet. 
10-15 ind. fanget insekter i lufta over Auståa 
21.5. Trolig kom disse fra Strandsjøen, hvor det 
finnes to betydelige kolonier. 
2-3 hekkende par på holme sør i Vålmangen, og 3 
varslende ind. ved holme ut for hyttefeltet ved 
Eidsmangen. Ellers enkeltindivider på næringssøk. 
Også sett ved Fjellsjøen av JH. 
Forholdsvis vanlig hekkeart ved setervoller og 
grasmyrer: Et til flere par registrert sju steder 
under feltarbeidet. 
Reir funnet to steder under feltarbeidet, og 
ifølge lokalbefolkningen blir arten stadig sett 
langs Auståa, også med unger. I 1970-årene hekket 
arten i både Vålmang- og Eidsmangdammene (Atlas
prosjektet). 
Synes å forekomme i tynn bestand: Registrert nær 
utløpet av Eidsmangen, og ved ~stjern nede i 
bygda. 
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Utløpsområdet inkludert Haugsjoen p~ nordsida er et lokalt 
viktig hekke- og rasteområde for andefugl, og tldligere hekket 
gråhegre her. Omradet blir tidlig isfritt, og gir bra rastefor
hold for ender og svaner. Sangsvaner sees i flokker p~ opptil 
ca 100 ind., og knoppsvanene som hekker i StrandsJøen i nord 
(ett til to par) sees ogsa her. I april 1990 oppholdt over 60 
kanadagjess seg her. Trolig hekker bAde krikkand, stokkand og 
kvinand. 

Andre fuglegrupper 

Flere åspartier er kjent som viktige helårsomrAder for stor
fugl, eller for storfugl/orrfugl. Flere til dels store leiker 
er kjent for begge arter. Jerpe forekommer også i nedbørfeltet. 
En liten stamme av lirype finnes i høydedraget Råknappen -
Eidsfjellet og videre vestover, altså vesentlig utenfor nedbør
feltet. 

For rovfugler er det kjent at hønsehauk har en tradisjonell 
hekkelokalitet, men det er ikke foretatt kontroll av reiret/ 
reirene de siste årene. Spurvehauk ble sett under feltarbeidet, 
og det er grunn til å tro at også musvak og kanskje tarnfalk 
hekker. Enkeltindivider av kongeørn bruker arealet som over
vintringsområde. 

Vassdraget er potensielt hekkeområde for haukugle, spurveugle, 
hornugle og perleugle. 

Det er ikke foretatt speslelle undersøkelser av spurvefugl
faunaen. Inntrykket fra feltarbeidet er en typisk forekomst 
for regionen, uten særlig stor artsrikdom eller tetthet. 

Pattedyr 

Elg finnes i god bestand over hele nedbørfeltet, og tettheten 
har her som ellers økt betydelig i løpet av 1980-Ara. Lia vest 
for Hukusjøen/Veståa utgjør et vinterområde for 3-4 dyr. Rådyr 
forekommer også vanlig, med størst tetthet i de nedre deler av 
vassdraget. 

Av øvrige pattedyr er hare vanlig, og spor etter bever ble 
pavist ved Åsmangen (bade ferske og 2-3 år gamle) og langs 
Auståa. Et streifdyr fra den lille ulveforekomsten pa Finn
skogen passerte gjennom nedbørfeltet i januar 1990, og gaupe 
streifer trolig innom mer regelmessig. Rødrevbestanden er i 
ferd med a bygge seg opp igjen etter at skabben har redusert 
antallet. Av mårdyr forekommer røyskatt, snømus, mink og grev
ling. For sistnevnte er et hiomrAde kjent sør for VAlmangen. 



Sammendrag / konklusjon 

Nedbørfeltet synes å ha en fauna av våtmarksfugler som er 
typisk fer skogstraktene på denne delell av Østlandet. Arts
rikdom og tettheter synes å ligge på et midlere nivå. Grup
pene lommer. ender og vade- og måkefugler er omtrent jevnt 
representert. Gluttsnipe hekker her nær sørgrensen av sitt 
utbredelsesområde. Trane hekker trolig i området. ellers 
er ingen sårbare eller sjeldne arter påvist. 
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LesJa, Dovre 

Naturgeogr. region 
Areal 

1419 I 5torskrymten, 1419 Il DGmb~s, 
1519 III Hjerkinn, 1519 IV Snøhetta 
33 c, 35?f 
495,4 km~ 

Orn. undersøkelser 1979 mai-juli Petter Wabakken, 
PAI Sørensen 

1980 juni-juli 
Feltarbeid 1979-80: 56 persondøgn 
1987 1.-3.7. Jon Opheim 

Litteratur Wabakken & Sørensen (1982) 

Nederste del av vassdraget ligger i Forfjellsregionen med 
hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon, Gudbrandsdalstypen. 
Karakteristisk er store topografiske kontraster, stedvis tørke
pregede jordtyper og glissen furuskog med økende innslag av 
bjørk i høyden. De øvre delene av nedbørfeltet klassifiseres 
til Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Dovrefjell. 
Denne karakteriseres ved overveiende snaufjell, men med sub
alpin bjørkeskog og subalpin furuskog ned mot forfjellsregi
onen. Relativt sterke topografiske kontraster, næringsrike 
bergarter og kalkrike myrer er også karakteristisk. 

Nedbørfeltet domineres av tre hoveddalfører. Grøndalen og 
Skamsdalen er begge snaufjellsdaler som munner ut i Joras skog
kledde dalføre. Grøndalen og Joras dalføre er vide daler med en 
i hovedsak rik berggrunn, mens Skamsdalen har et mer alpint 
preg med fattigere sandsteins- og grunnfjellsbergarter. Med 
økende høyde finner vi lavfuruskog, prealpin blandingsskog 
furu-bjørk, subalpin bjørkeskog, lav-, mellom- og høgalpine 
plantesamfunn. 

De største sjøene er Svånåvatn (1498 m o.h.), Langvatn (1141), 
Mjogsjøen (1232) og Sjongsvatn (837). I nordøst omfatter ned
børfeltet en del av Dovrefjell nasjonalpark, og her ligger ogs~ 
høyeste punkt, søndre del av Snøhettamassivet, på 2250 m o.h. 

De øvre deler er nesten helt uten tekniske inngrep, bare noen 
få buer finnes. Det imidlertid nevnes at forsvarets har bygd en 
vei inn fra vest som såvidt berører nedbørfeltet ved Skreda
legret. Videre er veier er bygd opp langs Jora til Gautsjøen, 
inn til Skamsdalsætrin, til Svartdalsætrin og til Grønbogen. En 
del sætre og et moderat antall hytter finnes langs veiene. Fast 
bebyggelse finnes bare langs de nederste kilometre før elvas 
utløp i Lågen like vest for Dombås. 

Våtmarksfugler 

SmAlom 
Storlom 

Gr~hegre 

Et ind. i stilleflytende del av Jora 1.6.1979. 
Ett til to par hekket i Grisungvatni 1979. Arten 
skal også ha tilhold ved Sjongsvatn. 
Et ind. sett ved utløpet. Arten hekker trolig i 
Joras hoveddalføre. 



Sangsvan~ 

Brunnakke 
Krikkand 

Stokkand 

Toppand 

Bergand 

Havelle 

Svartand 

Sjøorre 
Kvinand 
Siland 
Laksand 

Myrhauk 

Trane 

Sandlo 

Boltit 

Heilo 

Vipe 

Temmincksn. 

Fjæreplytt 

Myrsnipe 

Fjellmyrl. 

Brushane 

Kvartbekk. 

Enkeltbekk. 

En til to ind. sett pa Sjongsvatn midtsommers ca 
1975. 
Et ind. sett i Joras hoveddalføre 1977. 
Hekker regelmessig i lite antall opp til lavalp1n 
sone. Vanlig å se ved elvas utløp. 
Hekker regelmessig i lite antall opp til prealpin 
blandingskogssone. Vanlig å se ved elvas utløp. 
Hekker regelmessig i lite antall opp til lavalpin 
sone. Vanlig å se ved elvas utløp. I Dyratjern 
sørøst for Sjongsvatn hele 9 hanner og 1 hunn 
2.7.1987. 
Regelmessig forekommende i alpin del av nedbørfel
tet, hekker sannsynligvis. 
Regelmessig forekommende i alpin del av nedbørfel
tet, hekker sannsynligvis ned til bjørkebeltet. 
Et par ved Grisungvatni 21.6.1979 og 1 hann sør i 
Sjongsvatn 1.-2.7.1987. 
Et par i ytre Grøndalen 1979, trolig hekkende. 
Vanlig og sannsynligvis hekkende ved elvas utløp. 
En hann i Leirsjøen 3.7.1987. 
Hekking/sannsynlig hekking i lite antall fra ut
løpsområdet og opp til lavalpin sone. Også sett i 
mellomalpin sone. 
En hann sett på Grøndalens vestside 8.6.1980. Ut 
fra habitat og nærhet til Fokstumyra er omradet 
aktuelt som hekkested i gnagerår. 
Hekker trolig to til tre steder i nedbørfeltet, 
bl.a. i Grøndalen. 
Sett i lite antall i indre del av Skamsdalen, 
hekker trolig. Roald Bengtson observerte 2 par med 
engstelig atferd i dette området (Leirsjøteletl 
Telranden) 23.7.1989. 
Flere par påvist i 1977, og et hekkefunn nord for 
Leirsjøen i 1980. 
Vanlig hekkefugl i alpin sone, sees også ofte ved 
utløpet. 
Vanlig ved utløpet, hekker i seterområdene og i 
lavalpin sone regelmessig i lite antall. 
Hekker regelmessig i lite antall, i tilknytning 
til sandstrender langs stilleflytende deler av 
Grøna og ved Leirsjøen. 
Regelmessig hekkefugl i lite antall imellomalpin 
sone fra 1370-1530 m o.h. (Telranden, Øvre Svåna
dalen). 
Regelmessig hekkefugl i lite antall i øvre lav
alpin sone, Grøndalen/Grisungvatni. Et ind. med 
hekkeatferd i nordenden av Leirsjøen 3.7.1987. 
Et ind. observert ved Mjogsjøen i juli 1970. 
ObservaSjonen er ikke godkjent av NOF avd. Opp
land, og en senere undersøkelse av lokaliteten 
viste at den ikke er typisk for hekkende fjellmyr
løper. 
Sett ved Lomtjørni og ytre deler av Grøndalen, 
hekker sannsynligvis. 
Flere observasjoner ved Svinsarvatn sommeren ca 
1975, og en obs. i nærheten våren 1981. 
Vanlig hekkefugl ved våtmarker fra prealpin blan
dingskog til og med lavalpin sone. 
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Rugde Vanlig hekkefugl i prealpin blandingsl(og og i 
bjørkebeltet. 

Småspove Finnes ved Kvitmyrene/SJongsvatn, ikke sett under 
feltarbeidet i 1980-81. Registrert sterkt varsl. 3 
steder på grensa av eller like vest for nedbørfel
tet 1.7.1987. 

Rødstilk Regelmessig i lite antall, eller vanlig hekkefugl 
i de ulike høydesoner til og med lavalpin. 

Gluttsnipe Vanlig hekkefugl i utløpsamrådet, hekker i mindre 
antall i prealpin blandingskog og lavalpin sone. 

Skogsnipe Sett ved elvas utløp og 2-3 observasjoner oppover 
hoveddalføret. 

Grønnstilk Arten ble ikke sett under det omfattende felt
arbeidet 1979-80, men er flere obs. er gjort av 
andre over og under tregrensa. 

Strandsnipe Forholdvis vanlig hekkefugl opp til mellomalpin 
sone. Bestanden er muligens mindre enn forventet. 
Ved 8 gangers taksering langs en 1,6 km strekning 
av Jora ca 790 m o.h. ble arten ikke registrert. 

Svømmesnipe Forholdvis vanlig hekkefugl i lavalpin sone. Sees 
også på næringssøk lavere ned i terrenget. 

Hettemåke Ett ind. sett ved elvas utløp. 
Fiskemåke Hekker vanlig i lavalpin sone, og det er grunn til 

å tro at den også hekker lavere i nedbørfeltet. 
Jordugle Grøndalen er et potensielt hekkested for flere par 

i gnagerår. Flere obs. og tegn til hekking her i 
1980. Den hekker også etter all sannsynlighet i 
andre deler av nedbørfeltet. 

Gulerle Hekker vanlig ved elvas utløp, og i noe mindre 
antall i seterområdene. 

Fossekall Arten ble uventet nok bare observert to ganger 
under feltarbeidet, et par ved Dompi og et enkelt
ind. ved Nysetra. Reirfunn ved Jora i juvet ved 
Veslefjellet ovenfor Skamsdalssetra 3.7.1987. 

Blåstrupe Vanlig hel{kefugl fra prealpin blandingskog til og 
med lavalpin sone. 

Lappspurv Vanlig hekkefugl i lavalpin sone, noe mindre 
tallrik høyere opp. 

Sivspurv Vanlig hekkefugl fra prealpin blandingskog til og 
med lavalpin sone. 

Andre fuglegrupper 

Av hønsefugler forekommer orrfugl regelmessig i de øvre deler 
av skogbandet. Storfugl har vært i tilbakegang lenge. Det 
fantes før en leik i hoveddalføret, men arten ble ikke sett 
under feltarbeidet i 1979-80, og lokalkJente hadde bare få 
observasjoner å vise til fra 1970-årene. De to rypeartene synes 
å hekke i forventet tetthet i sine vanlige høydesoner. 

Ett, muligens to kongeørnpar hekker i nedbørfeltet. Fjellv~k 
hekker i de alpine deler av området i smågnagerår, og musvåk er 
funnet hekkende i lavfuruskog tilknyttet kulturmark. Hønsehauk 
og spurvehauk hekker begge i de lavere deler av området. Myr
hauk hekker sannsynligvis (se foran). To par av jaktfalk hekker 
regelmessig lil<e utenfor, mens hekking i nedbørfeltet forekom
mer i beste fall svært sjelden. Tårnfalk og dvergfalk hekker 



begge forholdsvis vanlig. T~rnfalk sees særlig i tilknytning 
til seteromr~dene. 

Hubro synes (pr. 1381) å være registrert siste gang tidlig i 
1950-~ra, mens hornugle er funnet hekkende flere ganger i 
hoveddalføret. Perleugle hekJ,er trolig fast i ~r med god til
gang på smågnagere, og spurveugle må også anses som hekkefugl i 
hoveddalføret. Haukugle er sett etpar ganger utenfor hekketida 
i slutten av 1970-åra, og siden arten er blitt vanligere over 
store arealer, har den ganske sikkert hekket i nedbørfeltet i 
1980-arå. 

Spurvefuglfaunaen er godt undersøkt ved kvantitative takserin
ger i de ulike vegetasjonssoner <Wabakken & Sørensen 1982). 
Diversiteten i samfunnene er relativt høy, og tettheten er ogs~ 
høy, med unntak av i subalpin bjørkeskog. Dersom kråkefugl ikke 
regnes med, er 48 spurvefuglarter påvist i nedbørfeltet. 

Pattedyr 

Vanligste hjortedyr i nedbørfeltet er villrein. Elg og rådyr 
forekommer i lia ned mot Lågan og i Joras dalføre opp til sl{og
grensa. En liten fast stamme av hjort har tilhold i hoveddal
føret. Moskus forekommer regelmessig som streifdyr, særlig i 
områdene omkring Skamsdalen og Sjongssætri. 

Nedbørfeltet utgjør en vesemtlig del av leveområdet for jerve
stammen i Dovreområdet. Enkeltdyr av gaupe krysser vassdraget 
med års mellomrom. Fjellrev ble observert i flere delområder i 
1970-åra, og har trolig fast tilhold i nedbørfeltet. Rødrev er 
jevnt utbredt opp til mellom-/høyalpin sone. 

Hare registreres oftest i tilknytning til setervollene. Mår, 
mink, røyskatt og snømus antas å være jevnt utbredt, og grev
ling er kjent fra de lavereliggende deler av nedbørfeltet. 

Sammendrag/konklusjon 

Forekomsten av v~tmarksfugler i nedbørfeltet må betegnes 
som meget rik. Alle artsgrupper er godt representert, det er 
faktisk vanskelig å finne arter som forekommer i regionen, 
men som mangler her. Det er Grøndalen og områdene omkring 
Grisungvatni som er viktigst for våtmarksfugler. 

Spurvefuglfaunaen er artsrik, og tettheten er for det meste 
høy. Forekomsten er særlig rik i elvekantskogen i hoveddalen. 

Nedbørfeltet har betydning for hekkende rovfugler og for 
fåtallige pattedyr som fjellrev og jerv. 
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Nederste del av vassdraget 11gger i Forfjellsregionen med 
hoved3akelig nordlig boreal vegetasjon, Gudbrandsdalst.ypen. 
Karakteristisk er store topografiske kontrast.er, stedvis tørke
pregede jordtyper og glissen furuskog med økende innslag av 
bjørk i høyden. De øvre delene av nedbørfeltet klassifiseres 
til Fjellregionen i søndre del av fjellkJeden, Jotunheimen. 
Denne karakteriseres ved overveiende snaufjell, men med sub
alpin bjørkeskog og subalpin furuskog ned mot forfjellsregi
onen. Den østre delen av underregionelI er den geologisk sett 
rlkeste (mye gabbro) med interessant flora og geomorfologisk 
roligere topografi. 

Finna er et nordlig sidevassdrag til Otta som munner ut ved 
Vågåmo 360 m o.h. Hoveddalføret er dypt. nedskåret opp til 
Brekkeseter. Videre vestover vlder Finndalen seg ut og viser 
U-profil med bred, flat dalbunn og bratte sider. Terrenget 
stiger raskt opp til topper på opptil ca 1750 m o.h. Det aller 
meste av nedbørfeltet ligger på nordsida av dalen. Høyeste 
punkt er Skarstind i nordvest. på 1883 m o.h. 

De største sjøene er Lwirungsvatn <1366 m o.h.>, Råkåvatn 
(1363) og Hundsjo (1092). Området rundt de to første er svært 
flatt og åpent. Finnas nord-sørgående sideelever har gravd ut 
dype utpregede V-daler. 

Finndalen er en viktig seterdal. Over 30 gårdsbruk, vesentlig i 
Skjåk, holder flere setergrender i hevd. Bilvei er bygd nesten 
fram til Vangjen i Finndalen, den innerste delen er stengt med 
bom. Videre er det bygd vei innover langs Skjerva og over fJel
t til Lesja. Moderne hyttebygging av betydn1ng er ikke foretat.t 
i området. Foruten seterhus og et fåtall jakt.- og fiskebuer 
finnes en hytte v""d Råkåvatn-oset., og en 1 Finndalen rett. vest 
for 5terringl. 

Våt.marksfugler 

Kort.nebbgås Et ind. ved Odden 15.6.1981. Nærmeste normale som-
merlokalitet for denne arten er Svalbard. 

Krikkand Vanlig hekkefugl i Finndalen og i område Råkåvatn/ 
Leirungsvatn. 

Stokkand Vanlig hekkefugl i Finndalen. 



Toppand 

Bergand 

Havelle 

Svartand 

Sjøorre 

Myrhauk 

Sand lo 

Boltit 

Heilo 

Vipe 

Temminckcn. 

Fjæreplytt 

Myrsnipe 

Brushane 

Enkeltbekk. 

Rugde 
Sotsnipe 

Rødstilk 

5trandsnipe 
Svømmesnipe 

Observert i RftkAvatn; 3 hanner 19.7.1981. Den 
28 .7.1388 observerte Per B~dshaug en hann samme 
st e d. Ingen hekkeobservasjoner.I Sjutjørnin pA 
grensa av n e d børfeltet i nordøst; et par 29.7. 
1989, neste dag ble bare hannen sett. Hunnen pA 
reir ? 
Tallrik ved Leirungsvatn/RAkåvatn. Samtidig obser
vasjon a v 7 hanner og 3 hunner 19.7.1381. Ingen 
hekkeobservasjoner. I 1989 en hann på SvarthAmmår
tjern i nordøst. 
Tallrik ved Leirungsvatn/Råkåvatn; samtidig obser
vasjon av 8 individer i 1981. Hunn med 5 unger i 
dam MP 783 696. Den 28.7.1988 observerte Per 
Bådshaug hele 13 hanner i Leirungsvatn og 5 hanner 
i Råkåvatn. En hunn med 7 unger i Utletjern like 
vest for nedbørfeltet samme dag. 
Hele 13 hanner i Råkåvatn 28.7.1988, og en svart
and eller sjøorre i Leirungsvatn samme dag (Per 
Bådshaug) . 
En ubest. svartand/sjøorre i Leirungsvatn, og 7 
hanner i Utletjern like vest for nedbørfeltet 
28.7.1988. I august 1987 en ungfugl i Utletjern 
(Per Bådshaug). 
En hunn jaktet 30.6.1989 ved sjutjørnin på grensa 
av nedbørfeltet i nordøst. 
Arten opptrer f~tallig i mellomalpin sone. Geir 
Gaarder observerte 5-6 par ved en overfladisk 
undersøkelse av et våtmarksområde ca 1500 m o.h. 
øverst i Gjerdingsdalen 21.7.1985. 
Arten opptrer f~tallig i mellomalpin sone. Reir
funn sørøst for Ryggehøe og på GrAhøflye. 
Arten opptrer tallrikt fra tregrensen til høyalpin 
sone. 
Relativt vanlig pA elveslette og kulturmark i 
Finndalen. 
Arten er tallrik i våtmarksområder ved Leirungs
vatn/Råkåvatn. I 1981 ble unger observert ved 
Leirungsvatn MP 756 715, og varsling ble regi
strert ved vatn MP 745 729. 
Arten er tallrik i område Leirungsvatn/Råkåvatn. I 
1381 ble unger observert ved Leirungsvatn MP 739 
708. Geir Gaarder observerte 2-5 par ved en over
fladisk undersøkelse av et våtmarksområde ca 1500 
m o.h. øverst i Gjerdingsdalen 21.7.1985. 
Arten var meget tallrik i område Leirungsvatn/ 
Råkåvatn i 1381. Ungfu~ler ble observert flere 
steder i området. 
To observasjoner i område Leirungsvatn/RåkAvatn i 
1981 av et og fem individer i 1981. 
Arten forekom vanlig på elvesletta i Finndalen i 
1981. 
To ind. observert på "trekk" ved Sterringi i 1981. 
To ind. sett 29.6.1983 ved Sjutjørnin på grensa av 
n e dbørfeltet i nordøst. 
Arten er vanlig i omrAde Leirungsvatn/Råkåvatn, 
samt på elvesletta i Finndalen. 
Arten er vanlig i hele vassdraget. 
Arten er tallrik i område Leirungsvatn/Råkåvatn. 



Fiskem~ke 

Gulerle 

Fossekall 
Blåstrupe 

Lappspurv 
Sivspurv 
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Den 20.7.1~85 observerte Geir Gaarder 2 ind. i en 
dam ved v~ien nesten pa vannskillet mot Lesja. 
I 1981 hadde 4-6 ind. tilhold i område Leirungs
vatn/~~kavatn. I 1989 hekket et par i et av SJu
tJornln på grensa av nedbørfeltet i nordøst. 
Forekommer fatallig pa elveslette/kulturmark i 
Flnnda!en, 
Vanlig langs hele vassdraget. 
Arten er vanlig på elvesletta i Finndalen og i 
lavalpin sone, ogsa påVlst hekkende i åpen furu
skog. 
Arten er tallrik ved v~tmark i mellomalpin sone. 
Arten er vanlig på elvesletta i Finndalen, men er 
også påvist i andre natur- og vegetasjonstyper 
under mellomalpin sone. 

Andre fuglegrupper 

Av hønsefugler ble orrfugl observert i furuskog og løvskog i 
Finndalen i 1981. Storfugl skal ifølge lokalbefolkningen fore
komme f~tallig i Finndalen. Lirype forekommer vanlig i alle 
soner under mellomalpin, mens fjellrype forekommer fåtallig i 
lav- og mellomalpin sone. 

Kongeørn ble p~vist i 1981 ved fJærfunn, men ikke observert. 
Flere gamle reir er kjent i Finndalen, men de synes ikke å ha 
vært i bruk etter 1985. Paret hekker i dag et sted utenfor ned
børfeltet. Fjellvåk hekker med flere par i år med god nærings
tilgang. I 1981 hekket et par ved RAkåai, og i ved Gjerdingsai 
ble et bebodd relr funnet i 1985. I 1989 ble 5 reir registrert. 
Også jaktfalk er påvist hekkende i det minste i 1981, 1988 og 
1989. Dvergfalk observeres fåtallig i Finndalen, og reir ble 
funnet i 1981. Samme år og sted foreligger en observasjon av 
tårnfalk. I 1988 ble arten funnet hekkende ved Råkåi, og i 1989 
ble enkeltind. sett to steder langs Skjerva og ved Gjerdingåi. 
Myrhauk ble sett i nordøst i 1989. 

Snøugle ble høsten 1'389 observert flere ganger nord i og nord 
for nedbørfeltet og ogsa lenger vest, trolig dreide det seg om 
to forskjellige individer. Av ugler ellers synes bare perleugle 
a være påvist. 

Forel{omsten av spurvefugler i de ulike vegetasjonssoner er 
undersøkt av Sørensen & Wabakken (1983). Dersom kråkefugl ikke 
regnes med, er 36 spurvefuglarter påvist i nedbørfeltet. En 
hekkekoloni av taksvale ble funnet i bergvegg ved Brettingje. 

Pattedyr 

Nedbørfeltet er et viktig område for villrein. Til dels store 
flokker nytter ulike deler av omradet gjennom året. Finndalen 
har en liten, fast helarsbestand av elg, og radyret er ogsa 
fast etablert, men bestanden er liten. Finndalen skal ogsa ha 
en liten bestand av hjort. 



Jerv registr~res fra tid til annen i nedbørfeltet, men den har 
neppe fast tilhold. En ligp.e~d~ status gjelder for gaupe. Spor 
sees helst i nedre del av Finndalen. I 1981 ble to store hi
kompleks etter fj~llrev funnet i mellomalpin sone. Det ene var 
gravd ut av rødrev. I juli 1985 fant Geir Gaarder spor ca 1700 
m o.h. i Gjerdingsdalen som sannsynligvis stammet fra fjellrev. 
Rødrev forekommer vanlig opp til mellomalpin sone. Oter ble 
observert i Finndalen i 1978, men dette var trolig et tilfeldig 
streifdyr. 

Av andre pattedyr forekommer hare, m~r, mink, røyskatt og 
snømus. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en forholdsvis rik forekomst av v~tmarks
fugler. Av de ulike gruppene er endene middels godt represen
tert, mens lom ikke er påvist og m~ker har svak forekomst. 
Vadefuglene forekommer med mange arter og i bra antall, særlig 
finnes høyfjellsvadere som myrsnipe, temmincksnipe, fjæreplytt 
og svømmesnipe i god bestand i omr~de Råkåvatn/Leirungsvatn. 
Det rikeste delomr~der her er v~tmarkene nordøst for Leirhøe. 
For andre vade±ugler er et område med kroksjøer på elvesletta i 
Finndalen en viktig biotop. 

Nedbørfeltet har betydning for hekkende rovfugl og for 
fjellrev. 
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8 TORA 

Kommune SkJj~ 

Kar~blad 

Naturgeogr. region 
~re~l 

1319 Il Torsvatne~, 1319 III Tafjord 
33 c, 35~d 

261,8 km' 
Orn. undersøkelser 1984 14.-16.7. Geir Gaarder, Kolbjørn Hoif, 

Rolf J. Karlsen, J.K. Roang 
(tilsammen 12 persondøgn) 

NOF avd. Oppland (1984) Li~teratur 

Nederste del av vassdraget ligger i Forfjellsregionen med 
hovedsakelig nordlig boreal vege~asjon, Gudbrandsdalstypen. 
Karakteristisk er store topografiske kontraster, stedvis tørke
pregede jordtyper og glissen furuskog med økende innslag av 
bjørk i høyden. De øvre delene av nedbørfeltet klassifiseres 
til Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Jotunheimen. 
Denne karakteriseres ved overveiende snaufjell, men med sub
alpin bjørkeskog ogsubalpin furuskog ned mot forfjellsregi
onen. Den østre delen av underregionen er den geologisk sett 
rikeste (mye gabbro) med interessant flora og geomorfologisk 
roligere topografi. 

Tora er et nordlig sidevassdrag til Otta som munner ut ved 
B~llingen ca 740 m o.h. Særlig noen kilometer opp fra utløpet 
er hoveddalføret er dypt nedskåret. Videre nordvestover vider 
Torsdalen seg ut, og elva danner sjøer med en rekke øyer og 
holmer. Her er dalen bred med flat bunn og ofte svært bratte 
sider. Føysa munner ut i hovedelva like ovenfor utløpet, Tverr
Ai ved ca 1040 m o.h. 

Høyeste punkt er Gråhø på 2014 m o.h. De største sjøene er 
Torsvatn (1335 m o.h.), Bollvatn (1496), Spongvatn (1515) og 
5torvatn (1494). 

Bare området rundt utløpet er skogkledd, og her ligger også 
setergrenda Billingen. Videre innover er nedbørfeltet nesten 
fritt for tekniske inngrep. Noen få jakt- og fiskebuer finnes. 
Torsdalen ligger lavere enn de øvrige områdene, og er markert 
frodigere. De høyereliggende delene har store flater med stein 
og grus, og eneste vegetasjon er lav og litt moser. 

VAtmarksfugler 

Gråhegre 

Krikkand 

Stokkand 

Sandlo 

Boltit 

Et ind. obuervert i Torsd~len i perioden 1970-80 
av Fredrik Heitkotter. 
En mulig hekkeart; en hunn observert ved Tverråis 
utløp i hoveddalen. 
En mulig hekkeart; en hann observert ved TverrAis 
utløp i hoveddalen. 
Del. ble registrert 4 par ved austre Dørtjørni og 
minst 4 par på tangen på nordvestsida av Torsvat
net. 
Arten ble registrert flere steder, og siden den er 
meget vanskelig å oppdage, tyder det pA at en god 



del par hekker i området. Særlig i Storbotn ved 
Dørtjørna er det tr o lig en relativt tett bestand. 
Her ble d e t pA et ga nske lite omrAde registrert 
minst 6 ind., deriblant 4 hunnfugler sammen. Arten 
ble ogsA registrert 2 steder i Føysas delfelt. 

Heilo En del par hekker, særlig i delområdene Tverråi, 
Torsvatn og Spongi. HAkon 0rjasæter observerte 
arten ganske vanlig langs Tverråi og Døri i august 
1984. 

Temmincksn. Fire par hadde tilhold ved Tverråis utløp i hoved 
dalen. Arten ble også observert nesten øverst i 
Torsdalen. 

Fjæreplytt Vassdraget er muligens en av de bedre lokalitetene 
for denne arten i Sør-Norge. Ved begrenset feltar
beid ett Ar er 21 par registrert. Normalt hekker 
parene spredt og enkeltvis. Det ble registrert 6 
par ved sørenden av Torsvatnet, 5 par ved Boll
vatn/Spongvatn og 5 par ved austre Dørtjørni. I 
Føysas delfelt hekket et par oppe langs vesle 
Føysa og trolig 4-5 par i Skarvedalen. Her holdt 
fuglene i stor grad til oppe i liene, i sigemark 
langt fra vann. 

Rødstilk Hele 8 par holdt til i traktene ved TverrAis utløp 
i Tora. 

Strandsnipe Arten holdt til jevnt oppover hele Torsdalen, 
minst 4 par ved Tverråis utløp. 

Fjelljo Fire ind. observert ved Torsvatn i august 1984 
(Håkon 0rjasæter). 

Fiskemåke Et par med 3 unger holdt til ved TverråiG utløp 
i Tora, og arten ble ogsA registrert i omrAde 
Torsvatn/Bollvatn/Spongvatn/Dørtjørni. 

Fossekall Et ind. sett ved TverrAis utløp, arten hekker 

Lappspurv 

Sivspurv 

sannsynligvis. 
Registrert flere steder i Torsdalen, langs Tverråi 
og ved Torsvatn. 
Bare registrert i Torsdalen. 

Andre fuglegrupper 

Av hønsefugler er fjellrype påvist i ulike delområder. Kull ble 
ogsA observert. 

FjellvAk ble ikke funnet hekkende i 1984, men ble sett flere 
ganger i omrAdet vest for Torsvatn. I det gode smågnageråret 
1985 hekket imidlertid flere par. Kongeørn sees nå og da, men 
antas ikke å hekke. Det sies videre at jaktfalk hekker i dalen, 
men dette er ikke blitt bekreftet. 

I slik høyde vil spurvefuglfaunaen alltid være ganske artsfat
tig, bare 8 arter er påvist. Ravn kommer i tillegg. Den jevnt 
over vanligste arten var snøspurv, selv om det enkelte steder 
var ganske bra bestander av heipiplerke og steinskvett. 
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Pallodyr 

fjellomr!dene er v~ktige for villre~n, og under feltarbeidet 
ble flokker p~ 1 alt 30-40 dyr sett. To fjellrever ble obser
vert sammen i Tverrai/Spongis delfelt. Atferden tydet abaolutt 
pa at de hadde fast tilhold i området. 

Sammendrag/konklusjon 

Nesten hele nedbørfeltet ligger over skoggrensa, og hovedinn
trykket er en arts- og individfattig fuglefauna. Enkelte vade
fuglarter gjør likevel omr!det gansl<e interessant. Ved begren
set feltarbeid ble over 20 par av fjæreplytt påvist, og ogs~ 
andre fjellvadeiugler som oftest er fåtallige, finnes i bra 
bestander. Arter som sand lo og temminksnipe synes her å finnes 
på grensen av sin utbredelse mot nordvest i fjellregionen. 

Området synes å være av betydning for fJellrev. 



3 OSTRI 

Kommune 
Kartblad 

(med Tundradalen) 

5kJ~k 

1418 l Skrldulaupen, 1418 Il Mørkrisdalen, 
1518 III Sygnefjell, 1518 IV Pollfoss 

Naturgeogr. region 
Areal 

33 c, 35_d 
472,3 km~ 

Orn. undersøkelser 1975-8S Hakon 0rjasæter HØ 

Litteratur 

138~-85 Egil Soglo ES 
1983 27.-29.5. NOF avd. Oppland 

10.-11.6. 
1987-89 mange besøk Per BAdshaug PB 
1989 29.7. og 5.-6.8. Geir Gaarder GG 
NOF avd. Oppland (1983a,b) 

Nederste del av vassdraget ligger i Forfjellsregionen med 
hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon, Gudbrandsdalstypen. 
Karakteristisk er store topografiske kontraster, stedvis tørke
pregede jordtyper og glissen furuskog med økende innslag av 
bjørk i høyden. De øvre delene av nedbørfeltet klassifiseres 
til Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Jotunheimen. 
Denne karakteriseres ved overveiende snaufjell, men med sub
alpin bjørkeskog og subalpin furuskog ned mot forfjellsregi
onen. Den østre delen av underregionen er den geologisk sett 
rikeste (mye gabbro) med interessant flora og geomorfologisk 
roligere topografi. 

Ostri er et sørvestlig sidevassdrag til Otta som munner ut ca 
12 km vest for Bismo. Like ovenfor utløpet slutter Tundra seg 
til elva. Tundradalen har ingen sjøer, men det finnes en del 
tjørn i ca 1500 meters høyde. Langs hovedvassdragets dalgang 
finnes flere vatn; BrAtAvatn (537 m o.h.), Liavatn/Veslvatn 
(733), Røykeskalvatn (Cd 770) og Mysubyttvatn (1048). Høyeste 
punkt i nedbørfeltet er Hestdalshøgdi pa 2091 m o.h. 

Fjellbjørkeskogen er kraftig utviklet og når på gunstige 
lokaliteter opp til ca 1100 m o.h. I de lavere deler dominerer 
furuskugen, med innslag av osp og bjørk noen steder. 

Langs den nedre del av vassdraget ligger en rekke garder, og 
særlig langs Liavatnet finnes en rekke hytter. Hoveddalen er 
lett tilgjengelig fra bilvei inn til Mysubytta. Langs Tundra er 
vei bygd ca 6 km innover dalen, til Tundradalssetra. 

Våtmarksfugler 

N~l ikke annet er nevnt, er observasjonene gjort under NOF avd. 
Opplands undersøkelser i 1983: 

Ubest. lom 

Gråhegre 

Trolig en stor lom sett sommeren 1985 på 5torgrov
tjørnin (ES). 
Arten er observert ved Bråtåvatn, tilfeldig/i 
lite antall. HØ melder at arten også er sett 
gjentatte ganger i løpet av de siste 15 år ved 
Tverraas utløp i Stilla, ved Røykeskålvatn og ett 
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3r ogsa rey~lmessig ved Mysubytta. 
Kortnebb3~s Ifølge FS har flokker p! vjrtrekk overnattet pa 

Tundradalst]ørnin. Ogs~ sommeren 1~88 skulle 3 

Gravand 

Bcunnakkt:: 

Krikkand 

Stokkand 

Skjeand 
Toppand 

Havelle 

Svartand 

Kvinand 

Siland 

Laksand 

Sandlo 

Boltit 

Heilo 

Vipe 

Fjæreplytt 

"gje~_:;s" ha vært nedp.~. 

En hann ble observert ved Mysubytta sommeren 1986 
eller 1987 (HO). 
Arten antas å hekke ved Liavatn og Veslvatn, 2 
ind. ble observert hvert sted. Sees sjeldnere, men 
t.ckkl.ng er ogs~ aktuelt ved Bråtåvatn. 
Arten er p!vist hekkende ved Liavatn/Veslvatn, 
hhv. 2 og 6 ind. ble observert. Også vanlig hekke-
fugl ved Bråtåvatn, og sett langs elva videre 
oppover. HO nevner Røykeskålvatn og Syrtbyttjørnin 
som årvisse hekkeplasser. Enkelte år også kull ved 
Mysubytta. 
Arten er påvist hekkende ved Liavatn/Veslvatn, 
hhv. 2 og 4 ind. ble observert. Ogs~ vanlig 
hekkefugl ved Bråtåvatn. HO har registrert kull i 
Roykeskålvatn og i Syrtbyttdalen i løpet av de 
siste 15 år. 
To ind. observert i Liavatn. 
Tre ind. observert i Liavatn, arten hekker trolig 
her. Ogs! sett i Bråtåvatn. 
ES observerte arten flere ganger på Tundradals
tjørnin i 1982/83, og han sA flere ind. i Stor
grovtjørnin i 1985. Det er grunn til å tro at 
arten hekker i hvert fall førstnevnte sted. 
To ind. observert i Liavatn i 1983, videre obser
verte ES 1 ind. pa Tundradalstjørnin i 1982/83. 
Vanlig påvist/antatt hekkefugl ved Bratåvatn og 
Liavatn. 
Påvist vanlig hekkende ved Bråtåvatn og Liavatn. 
HO har ogsa observert arten ved Mysubyttvatn. 
Påvist hekkende i Bråtåvatn, og også sett i Lia
vatn. HO har også sett arten ved Mysubyttvatn. 
Påv1st hekkende i øvre del av Tundradalen 1981. 
Flere par observert på Gjelåflatcn nedenfor ut
løpet av ytre Gjelåi 1982/83 (ES). 
Arten hekker relativt tett på Hjellflye (1:50.000-
kart: Skjellflyi) sørøst for fremre del av Tundra
dalen. Normalt hekker parene 1300-1400 m o.h., men 
pga. mye snø hekket fuglene lavere i 1989. Ved 
rettlinjet gange gjennom omr!det ble min. 6 par 
observert (PB). 
Arten hekker relativt tett på Hjellflye (1:50.000-
kart: Skjellflyi) sørøst for fremre del av Tundra
dalen. Normalt hekker parene 1300-1400 m o.h., men 
pga. mye snø hekket fuglene lavere i 1989 (PB). 
I 1983 ble 7 ind. sett ved Veslvatn 28.5., og 
neste dag 30-40 ind. ved BråtAvatn (vartrekk). 
HO nevner bare en observasjon fra Mysubyttdalen, 
l ind. i m~nedsskiftet juli/august 1988. 
Arten hekker vanlig ved Bråtåvatn og Liavatn/Vesl
vatn. Ved Veslvatn ble opptil 9 ind. observert. 
HØ har registrert arten hekkende ved Mysubytta 
enkelte år. 
HØ observerte arten ved Storgrovtjørni MP 411 559 
nord for Tundradalen i 1980. ES registrerte flere 



ind. i omrAdst mellom Steinflyi og Gjel~tj0rnin i 
1'382/83. 

Mjrsnipe Et ind. sett i omr~det mellom Steinflyi og Gjel~
tjørnln i 1982/83 (ES). 

EnkeltbeJ,i<. Arten hekker vanlig ved Br.§t~vatn og Liavatn/Vesl
vatn. Ved Veslvatn ble minst 5 ind. observert. 

Rugde Vanlig forekommende i omr~de Br~t~vatn og Liavatn. 
Også registrert like øst for Mysubytta (PB). l 
påsken 1990 fant ES et ind. sittende på snøen ved 
Gjel'§flaten. Fuglen fløy vekk da det ble forsøkt .§ 
ta den opp. 

Rødstilk Vanlig hekkefugl i område Br.§t.§vatn og Liavatn. 
Også registrert i 1989 i Tundradalen i ytre Gjel
åis delta og ved tjørnin (GG). HO har registrert 
hekking ett år ved Mysubytta. og arten hekker 
sannsynligvis regelmessig ved Røykeskålvatn. 

Gluttsnipe Vanlig hekkefugl i område Br!t.§vatn og Liavatn. HØ 
nevner mulig hekking ved Mysubytta i 1988. 

Skogsnipe Sees ved Liavatn og noe sjeldnere ved Br.§tåvatn. 
trolig hekkende i begge områder. Tre ind. i delta
et til ytre Gjelåi 1130 m o.h. i Tundradalen S.8. 
1989 rastet ganske sikkert på trekk eGG). 

Grønnstilk Sett i lite antall ved Br!tåvatn og Liavatn. sist
nevnte sted hekker den trolig. HO har ogsA sett 
arten ved Røykeskålvatn. 

Strandsnipe Vanlig hekkefugl. er registrert en rekke steder 
langs Ostri og Tundra. 

Hettemåke Registrert i lite antall/tilfeldig ved Bråtåvatn. 
Fiskemåke Vanlig ved Bråt!vatn. trolig hekkende. Sees i lite 

antall/tilfeldig ved Liavatn. HØ har sett arten 
bare en gang ved Mysubytta og en gang i Syrtbytt
dalen i løpet av de siste 10 år. 

Gulerle Vanlig hekkefugl i omr'§de Bråtåvatn og Liavatn. og 
også observert i Tundradalen. Hekker også år om 
annet ved Mysubytta (HO). 

Fossekall Sett i områdene Br.§tåvatn og Liavatn og langs elva 
mellom vatna i 1983. l 1989 obseverte GG 2-3 ind. 
(både voksen og ungfugl) langs Tundra. HO har 
registrert hekking ved Mysubytta. og han ser arten 
regelmessig her og langs Syrtbytta. Han har ogs~ 
sett arten langs de høyereliggende åene Tverr!i, 
Sumarkvilgrøvene. Sprangdøla. Vasstverra. m.fl. 
Nedenfor Mysubyttvatn sees ofte 5-15 ind. om 
høsten. 

Bl~strupe 

Lappspurv 

Sivspurv 

Trolig en vanlig hekkefugl i skog og kratt nær 
v~tmark: Særlig tallrik langs vestsida av Liavatn. 
ogs.§ registrert langs elva ned mot Bråtåvatn. Fun
net hekkende øverst i Tundradalen i 1981. GG har 
også observert den ved Tundradalssætri. og den har 
hekket flere .§r ved Mysubytta (HO). 
Funnet hekkende øverst i Tundradalen i 1981. 
Hekker sikkert flere steder i nedbørfeltet. 
Vanlig hekkefugl lQngs Ostri i hvert fall opp Lil 
Veslvatn. Også sett ved Røykesk~lvatn (HØ) og 
hekker trolig her ogs.§. 
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Andre fuglegruppar 

Lirype er registrert i ul~ke deler a~ nedbørfeltet. Orrfugl bl~ 
observert i omr~de L~a',,'atn i l'3.S:.:;' 

Av rovfugl hekker et kongecrnpar regelmessig, 09 i n~l'heten 

hekker et jaktfalkpar og ogs~ dvergfalk og t!rnfalk. Et annet 
kongeørnpar ble observert senest i 1981, men denne lokaliteten 
er mangelfullt undersøkt etter dette. De to smAfalkene er fun
net hekkende forskjellige steder i nedbørfeltet. 

Fjellvåk hekker i smagnagerar. Spurvehauk ble observert i nær
heten av Br~tavatn i 1983, og i samme område ble hønsehauk sett 
i 1989. Det er grunn til å tro at begge arter hekker. 

Skogområdet på nordsida av dalføret mellom Sota og Mysubytta 
er stedvis ganske frodig og har en relativt tett bestand av 
spurvefugl. 

Pattedyr 

Opplysninger er ikke samlet inn. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en forholdsvis rik forekomst av v~tmarksfug
ler. Av de ulike gruppene er ender og vadefugler ganske godt 
representert, mens lom bare s~vidt er p~vist. Omr~dene rundt 
Bratåvatn, Liavatn/Veslvatn og Røykesk~lvatn utgjør de viktig
ste biotopene for våtmarksfugler. Her hekker f.eks. enkelte 
vadere i tette bestander. 

I Tundras delfelt er sandlo, boltit, heilo og do vdnlige 
våtmarkstilknyttede spurvefuglene pavist. I Tundradalstjørnin 
synes flokker av kortnebbg~s a raste av og til under vårtrekk. 

Nedbørfeltet har betydning for sårbare rovfuglarter, og i 
enkelte partier hekker flere arter konsentrert. 



11 SKJ0LI 

Kommune 
Kartblad 

SkjAk 
1 5 1 3 I Skj! k , 15 18 II I Sy gnef j e 1l, 
1518 I V Pol1f oss 

Naturgeogr. region 
Areal 

3 3 c, 3 5
2

d 
190,2 km 

Orn. undersøkelser 1977-78 Wern e r Sundiør 

Litteratur 

1981-88 mange besøk Per Bådshaug 
1989 1.7. og 12.8. 
NOF avd. Oppland (1983a,b) 

Nederste del av vassdraget ligger i Forfjellsregionen med 
hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon, Gudbrandsdalstypen. 
Karakteristisk er store topografiske kontraster, stedvis tørke
pregede jordtyper og glissen furuskog med økende innslag av 
bjørk i høyden. De øvre delene av nedbørfeltet klassifiseres 
til Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Jotunheimen. 
Denne karakteriseres ved overveiende snaufjell, men med sub
alpin bjørkeskog og subalpin furuskog ned mot forfjellsregi
onen. Den østre delen av underregionen er den geologisk sett 
rikeste <mye gabbro) med interessant flora og geomorfologisk 
roligere topografi. 

Skjøli er et sørvestlig sidevassdrag til Otta som munner ut ca 
2 km øst for Bismo. Elvas dalgang kalles Lundadalen, og ca 19 
I~m oppe ligger det 6 km lange Lundadaisvatnet (1143 m o.h.). 
Lenger inne finnes to tJørn i 143 1 og 1590 meters høyde. Høy
este punkt i nedbørfeltet er nordre Hestebrepiggen på 2172 m 
o.h. 

Vi finner til dels bratte og ulendte dalsider og kronglete 
elvejuv fremst i hoveddalføret og i sideelva Grjotåe. Fra Reset 
og utover har elva lite fall, men danner ingen større stille
flytende partier, så det er få myr- og våtmarksområder. 
Deltaene vest i Lundadaisvatn og Holåsanden no rdøst ved vatnet 
har sparsom vegetasjon. 

Vesentlig furuskog og blanding bjørk-furu preger dalen ca 1 0 km 
innover. Skogen når på gunstige lokaliteter opp til ca 11 0 0 m 
o.h. 

Aller nederst i vassdraget ligger en rekke garder, mens antal
let hytter innover er svært beskjedent. Vei er bygd ca 8 km 
innover dalen til heimste Lundadalssætri. 

Våtmarksfugler 

(Observasjoner fra 1989 når ikke annet er angitt) 

Krikkand 
Stokkand 

Sandlo · 

To ind. i vestre d e l a v Lundadalsvatn 12.8. 
Et par sees årvisst fremst i dalen inn til helmste 
Lundadalssætri i a p ril - mai. Hunnfarget fugl vest i 
vatnet 12.8. 
Arten ble i 1977-78 funnet i meget stor tetthet på 



Boltit 

Heilo 

Strandsnipe 

Svømmesnipe 
Tyvjo 
Fiskemåke 

Svartbak 

Fossekall 

Blåstrupe 
Lappspurv 

Sivspurv 

41 

grusdeltaet Hålåsanden ved Lundadalsvatnet. PB har 
ikke sett mer enn 4 par i området, verken i 1989 
eller tidligere i 1980-åra. Også registrert langs 
elva øst for vatnet. 
Arten hekker spredt i 1200-1400 meters høyde på 
begge sider av fremste del av dalen. Inntrykket er 
at arten er fåtallig. 
Som for boltit, sett helt opp til 1500 meters 
høyde. 
Vanlig langs elva hele veien, flere hekkinger 
påvist. 
Et ind. ved Lundadaisvatn i juli 1987. 
Et ind. skutt ved Lundadaisvatn i oktober 1981. 
Streiffugler sees en sjelden gang et stykke inn
over dalen. 
Fire ind. sett ved Lundadaisvatn i oktober 1983 i 
forbindelse med sørvestlig kuling/storm. 
Vanlig langs Skjøli, og noen par også langs 
Grjotåi, hvor den hekker vel 1400 m o.h. Overvint
rer i gunstige vintre, f.eks. januar 1986. 
Vanlig hekkefugl innover langs hoveddalføret. 
Hekkefugl i dalen innover mot vatnet og rundt 
dette. 
Hekkefugl nær skoggrensa i dalbotnen. 

Ingen observasjoner tyder på at ender er regelmessige hekke
fugler, og det er også temmelig sikkert at vipe og rødstilk 
ikke hekker i nedbørfeltet. Enkeltbekkasin og rugde kan kanskje 
forekomme. 

Andre fuglegrupper 

Av hønsefugler er lirype vanlig hekkefugl under 1200-1300 m 
o.h., mens fjellrype er vanlig over samme høydelag. Hekking 
påvist på Storberka 1800 m o.h. Orrfugl var tidligere vanlig, 
men er ikke observert etter 1970. Storfugl har avtatt merkbart 
etter ca 1960, men sees fortsatt sporadisk, f.eks. en røy i 
1981. 

Kongeørn er ikke påvist hekkende i 1980-årene, men observeres 
regelmessig. Et jaktfalkpar hekker stabilt i nedbørfeltet. 
Tårnfalk og dvergfalk hekker enkelte år. Fjellvåk er vanlig i 
gode smågnagerår. Hønsehauk ble funnet hekkende i barskogen 
fremst i dalen i 1983, og er observert flere ganger senere. 
Spurvehauk hekker av og til ved Heimsetrene. 

Hubro synes ikke å være observert i dalen etter 1972. Hornugle 
sees en sjelden gang, og ble påvist hekkende fremst i dalen i 
1967. Perleugle hekker i flere kasser fremst i dalen i gnager
år. Spurveugle er såvidt påvist; et ind. ved Moldule i januar 
1966. 

Forekomsten av spurvefugler synes å være som forventet. 



Pattedyr 

Opplysninger er ikke samlet inn. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet gir et heller fattig inntrykk når det gjelder 
faunaen av våtmarksfugler. Lom er ikke påvist, og det ser ikke 
ut til at ender eller måker hekker regelmessig. Av vadefugler 
er bare sandlo, boltit, heilo og strandsnipe påvist hekkende. 

Området har betydning for hekkende rovfugler. 



12 BØVRI 

Kommune 
Kartblad 

43 

Lom 
1518 I Skjåk, 1518 Il Galdhøpiggen, 
1518 III Sygnefjell, 1618 III Glittertind, 
1618 IV Lom 

Naturgeogr. region 
Areal 
Orn. undersøkelser 

Litteratur 

33 c, 352d 
836,1 km 
1980-89 mange besøk Per Bådshaug 
1984 og -89 flere besøk Geir Gaarder 
NOF avd. Oppland (1983a,b) 

GG 

Nederste del av vassdraget ligger i Forfjellsregionen med 
hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon, Gudbrandsdalstypen. 
Karakteristisk er store topografiske kontraster, stedvis tørke
pregede jordtyper og glissen furuskog med økende innslag av 
bjørk i høyden. De øvre delene av nedbørfeltet klassifiseres 
til Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Jotunheimen. 
Denne karakteriseres ved overveiende snaufjell, men med sub
alpin bjørkeskog og subalpin furuskog ned mot forfjellsregi
onen. Den østre delen av underregionen er den geologisk sett 
rikeste (mye gabbro) med interessant flora og geomorfologisk 
roligere topografi. 

Bøvri er et sørvestlig sidevassdrag til Otta som munner ut i 
Skim eller Ottavatn (363 m o.h.) ved Lom kommunesenter. Den 
nederste del av dalen er U-formet og dalbunnen er stort sett 
oppdyrket. Lenger opp, f.eks. ved Flåklypa og Kleivan er dalen 
trang. Liene på begge sider er fordet meste svært bratte. Ca 15 
km oppe munner Visdalen ut fra sør. Gårder finnes opp til Rud
ningsgrendi, og til Storlii i sidevassdraget Leira. Videre 
innover finnes sætre og hytter og turistanlegg. 

I øvre del av dalen ligger Dalsvatnet (756 m o.h.), Høydalsvatn 
(905) og Bøvertunvatn (937). Høyeste punkt i nedbørfeltet er 
Galdhøpiggen på 2469 m o.h. Hele hoveddalen er lett tilgjenge
lig fra riksvei 55 og fra vei langs Dalsvatn/Høydalsvatn. Inn
over Visdalen er det vei til Spiterstulen, og i Leirdalen til 
Leirvassbu. 

De høyeste partiene mellom Visdalen og Leirdalen, med bl.a. 
Galdhøpiggen, inngår i Jotunheimen nasjonalpark. 

VAtmarksfugler 

(Observasjoner ved Per Bådshaug når ikke annet er angitt) 

Skarv 

Gråhegre 
Krikkand 

Stokkand 

Et ind. sett på Dalsvatn 1983, ifølge Jørgen 
Vassdokken. 
Sees i hele Bøverdalen, ifølge J. Vassdokken. 
Sees regelmessig i Bøverdalen. En hunn med unger i 
Bøvertunvatn både i 1980 og -81. I 1983 ble 6 ind. 
registrert i område Dalsvatn. I 1984 observerte GG 
et kull i Teppingitjerna. 
Sees regelmessig i Bøverdalen. To hanner mellom 



Stjertand 

Skjeand 
Toppand 

Bergand 

Havelle 

Svartand 

Kvinand 

Laksand 

Dverglo 

Boltit 

Heilo 

Vipe 

Temmincksn. 

Enkeltbekk. 

Dobbeltbekk. 

Rugde 
Rødstilk 

Strandsnipe 

Vises utløp og Fl~ 21.5.1389. M~ regnes som hekke
fugl. 
To hunnfargede gressender som måtte være av denne 
arten i omr~de Teppinga-Hovdesetrene 27.8.1989 
Et par iDalsvatn 15.5.1989. 
Ikke nevnt av NOF avd. Oppland (1983a), men ble i 
1989 sett en rekke steder: Et par iDalsvatn 15.5. 
og 22.5. en hunn og 3 hanner i tjern ved Raudberg
stulen. En hann i tjern ved Leiråsen og 5 hanner i 
tjern på andre sida av åsen mot Leirdalen 26.6. 
Samme dag en hann i tjern i løvskogen mellom set
rene og Dalsvatn, og 15.7. en hann i Bøvertunvat
net. I 1984 to kull i Teppingitjerna (GG>, og i 
1988 hekking i tjern ved Jotunheimen fjellstue. 
Et par i Høydalsvatn 25.6.1988, og et par i Dals
vatn 22.5.1989. Videre en hann og 4 hunner i 
Bøvertunvatnet 15.7.1989. 
En hann i Bøvertjerna 15.7.1989. Sannsynligvis 
hekket arten her, for hytteeiere hadde sett et par 
daglig i kveldingen på samme sted. 
Hekking ved utløpet av Bøvra i 1989; hunn med 5 
unger 27.7. 
Sees regelmessig i Bøverdalen. Ikke sett av Per 
Bådshaug i 1989, men han har tidligere sett arten 
i Dalsvatn: Et par 28.5.1981. 
Sees regelmessig i Bøverdalen. I 1983 ble 4 ind. 
registrert i område Dalsvatn, og i 1989 observerte 
han et par 21.5. i elva mellom Visas utløp og Flå. 
GG observerte 30.7.1989 to voksne og en ungfugl 
ved Visas utløp. Han utelukker ikke at flere par 
kan hekke på grusører langs Bøvri. 
Artens status er mangelfullt " kjent. To ind. i 
Blåhø nord for Høydalsvatn 14.6.1983. 
Sees regelmessig i Bøverdalen. Tidligere sett ved 
Dalsvatn, og ellers et par ved Nufstjerna sør for 
Bøvertun 13.7.1988. Sett sør for setrene i Leir
åsen i 1989. Arten hekker trolig flere steder i 
aktuelt høydelag. 
Vanlig hekkefugl bl.a. ved Dalsvatnet og Leiråsen. 
Inntil 13 ind. ble reg. i område Dalsvatn i 1983. 
Minst 2 par ved Raudbergstulen 22.5. og ~ ind. ved 
Ytterdalssetrene 15.7.1989. 
Min. 1 par ved Dalsvatn 28.5.1981. Ved utløpet i 
Ottavatnet et par med hekkeatferd i juli 1980, 
videre 4 ind. 22.5. (PB) og 1 ind. 6.8.1989, det 
siste muligens på trekk (GG). 
Sees regelmessig i Bøverdalen, vanlig f.eks. ved 
Dalsvatn, og flere ind. ved Raudbergstulen i 1989. 
Skal etter sigende være observert i område 
Teppingi-Hovdesetrene i senere tid. 
"Noe rugde" ble påvist i Visdalen av GG 8.7.1984. 
Sees regelmessig i Bøverdalen, inntil 5 ind. 
registrert i område Dalsvatn både i 1984 og 1989. 
Også observert i 1989 ved tjern i Leiråsen (flere 
ind.) og ved Raudbergstulen (min. 2 par). 
Vanlig i Bøverdalen, 12 ind. registrert i område 
Dalsvatn i 1983. Ellers registrert i ulike deler 
av nedbørfeltet. 



Svømmesnipe 

Fiskemåke 

Gulerle 
Fossekall 

Blåstrupe 

Sivspurv 
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Det skal være "mye svømmesnipe i Rindtjønn", 
ifølge Jørgen Vassdokken. GG observerte 4 hanner i 
Teppingitjerna 10.7.1984. 
Sees regelmessig i Bøverdalen, bla. 2 ind. ved 
Høydalsvatn 14.6.1983. I 1989 bare sett i Nufs
tjerna sør for Bøvertun (1 ind.). 
Sees regelmessig i Bøverdalen. 
Sees regelmessig i Bøverdalen. Det skal ifølge 
Jørgen Vassdokken være mye zossekall å se langs 
Bøvri vinterstid, spesielt ved øyene ved Sulheim. 
Vinteren 1989/90 talte Per Bådshaug 6 ind. i dette 
området. 
Artens status er mangelfullt kjent; 6 ind. ble 
registrert ved Høydalsvatn 14.6.1983, videre ble 
arten registrert ved Nufstjerna sør for Bøvertun 
13.7.1988. Den hekker sikkert flere steder i ned
børfeltet. 
Sees regelmessig i Bøverdalen, f.eks. 12 ind. reg. 
i område Dalsvatn i 1983. 

Nær elvas utløp er et ca 180 da stort område foreslått vernet 
som Åsjo naturreservat (Fylkesmannen i Oppland 1982). Fugle
faunaen i dette området og også Skim (eller Ottavatnet> er de 
siste årene blitt undersøkt av Per Bådshaug (Bådshaug 1989, 
1990) . 

Andre fuglegrupper 

To hekkeplasser for kongeørn har vært jevnlig i bruk utover i 
1980-årene, og det er mulig at et tredje par også hekker i 
nedbørfeltet. Flere par fjellvåk hekker i smågnagerår. Tårnfalk 
og dvergfalk er også påvist hekkende i 1987-88, flere par hek
ker trolig hvert år. Jaktfalk blir av og til observert, og det 
er sannsynlig at den hekker i eller nær nedbørfeltet. 

Hubro synes å ha fast tilhold i nedbørfeltet. Perleugle er 
funnet hekkende, og også spurveugle er sett. 

Flere delområder synes å være gode lokaliteter for spurvefugler 
og spetter. Et bra område er lia fra Raudbergstulen og ned til 
Galdesanden, med tett, gammel løvskog. Her er bl.a. hagesanger 
og gul sanger påvist. Videre har Bøverdalen fra Visas utløp og 
nedover til Flå mye løvskog med innslag av osp på solsida og 
langs elva. Visdalen nedenfor sideåa Lauva er kanskje den beste 
spurvefugllokaliteten i Lom. På grunn av det stupbratte terren
get står mye gammel skog igjen, og det er såpass mye barskog at 
også typiske barskogsarter også hekker innen et begrenset om
råde. 

Pattedyr 

Ingen systematisk innsamling av opplysninger er foretatt. I 
februar 1988 ble spor av oter sett fra Galdesand til Dalsvat
net. I samme tidsrom ble spor også sett ved Tronooddbrua nær 
utløpet av Bøvri. 



Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en forholdsvis rik forekomst av våtmarks
fugler. Lom er ikke p~vist, mens gruppene ender og vade- fugler 
er ganske godt representert. Dalsvatn er trolig den viktigste 
enkeltlokalitet, men de ulike artene synes å finnes spredt ut 
over på mange delområder. 

Nedre del av Visdalen er trolig en av de beste spurvefuglbio
toper i regionen, og også et godt område for spetter. 

Nedbørfeltet har betydning for sårbare rovfugl- og uglearter. 



13 VINDA 

Kommune 
Kartblad 

Naturgeogr. region 
Areal 
Orn. undersøkelser 

Kilder 

47 

øystre Slidre 
1617 I Sikkilsdalen, 1617 Il Slidre, 
1717 IIIFullsenn 
33 b, 35

2
d 

291,6 km 
1975 6.7. Erling Maartmann 
1986 juni-juli Geir Gaarder 
1987 6.6. Geir Høitomt 
1989 6.6. 

15.-16.7. 

Atlasprosjektet 

Jon Bekken 
Inger G. Kasenborg, 
Geir Høitomt 

Nederste del av vassdraget ligger i Forfjellsregionen med 
hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon. Underregionen Buskerud 
og Opplands barskoger er karakterisert av store høydeforskjel
ler med vidder mot fjellet og flere større dalfører. Lokale 
strøk har rettstammet furuskog på glacifluviale avsetninger. 
De øvre delene av nedbørfeltet klassifiseres til Fjellregionen 
i søndre del av fjellkjeden, Jotunheimen. Denne karakteriseres 
ved overveiende snaufjell, men med subalpin bjørkeskog og 
subalpin furuskog ned mot forfjellsregionen. Denne østre delen 
av underregionen er den geologisk sett rikeste (mye gabbro) med 
interessant flora og geomorfologisk roligere topografi. 

Vinda er et østlig sidevassdrag til elva gjennom øystre Slidre 
og munner ut like sør for Heggefjorden. Den aller nederste del 
av elva har et vilt preg, med 20-30 m høye vertikale vegger. 
Like ovenfor samløpet danner hovedvassdraget en høy foss, 
Storefoss. Her ligger et gammelt kraftverk. Vassdraget er for
holdsvis rikt på middelstore sjøer. Nederst ligger de tre 
Vindinsjøene (720-725 m o.h.). I sideelva mot nord Javnåni 
finner vi Javnin (854) og Olevatnet (981). De største sjøene i 
vest er øyangen (927), Røyri (914), Rennsennvatn (931), Vang
sjøen (911) og Yddin (854). Høyeste punkt er Skaget i nordøst 
på 1686 m o.h. 

Det ligger en del gårder langs de nederste 6 km av vassdraget, 
og flere middelstore hyttefelter finnes, ofte i forbindelse med 
setre/støler. Det meste av nedbørfeltet, kanskje med unntak av 
områdene i nord, er lett tilgjengelig fra et nettverk av skogs
og fjellveier. 

Alt etter grunn- og fuktighetsforholdene vokser gran, furu og 
bjørk opp til ca 1000-1100 m o.h. I nordøst finnes store myr
områder i dette høydelaget. Her finnes mindre tjern og stille
flytende elver og bekker. Dette ei blant de viktigste biotopene 
for våtmarksfugler i nedbørfeltet. østre del av området grenser 
til Etnas nedbørfelt. 

Våtmarksfugler (observasjoner fra 1989 når ikke annet er nevnt) 

Stor lom Flere par ser ut til å hekke i nedbørfel~et: 



Brunnakke 

Krikkand 

Stokkand 

Toppand 

Bergand 

Svartand 

Kvinand 

Siland 

Laksand 

Myrhauk 

Trane 

Heilo 

Vipe 

Myrsnipe 

Fjellmyrl. 

Brushane 

Et par med unge pA Javnin 15.7., neste dag et ind. 
på Røyri og et ind. på 0yangen, muligens med unge 
(dårlig sikt). Også påvist hekkende i 1983-84 i ei 
kvadratmilrute som bl.a. omfatter Vindin-sjøene og 
vestre del av Yddin. Geir Gaarder fant arten hek
kende i Brummatjern i 1986. 
Påvist hekkende i 1983-84 i ei kvadratmilrute som 
bl.a. omfatter Vindin-sjøene og vestre del av 
Yddin. 
Hekkefugl i moderat antall, helst knyttet til 
tjern og dammer. 
Hekkefugl i moderat antall: Påvist hekkende i 
1983-84, i 1989 observert bare to steder, en og to 
hanner. 
Hekkefugl i moderat antall: Hunn med unger samt en 
hann i søre Kjølen og 3 hanner i 0yangen. Også på
vist hekkende i 1983-84 i ei kvadratmilrute som 
bl.a. omfatter Vindin-sjøene og vestre del av 
Yddin. 
Et par sett i hekketida i 1983-84 i ei kvadratmil
rute som bl.a. omfatter Vindin-sjøene og vestre 
del av Yddin. 
Arten er sett i hekketida i 1983-84 i ei kvadrat
milrute som bl.a. omfatter Vindin-sjøene og vestre 
del av Yddin. 
Trolig den tallrikeste av endene, observert sju 
steder i 1989. Sett med kull i 1983-84 og i 1989. 
Hekkefugl i moderat antall: Funnet hekkende i 
1983-84. Sett i Rennsennvatn og i søre Kjølen i 
1989. 
Hekkefugl i moderat antall: Funnet hekkende i 
1983-84. Sett i Søre Vindin og Javnin i 1989. 
Geir Gaarder observerte i 1986 hannfugler flere 
ganger i område Grunntjern-Rundtjern-Synhaugen
Vesleskag i perioden 28.6.-13.7. Områdets utstrek
ning er så stort at det ganske sikkert har dreid 
seg om 2-3 fugler, og trolig hekker flere par her 
i næringsmessig gode år. 
Flere par hekker i nedbørfeltet: Hekkefunn i 
område søre Kjølen/Tjernet i 1975, og i de store 
myrområdene i nordøst ble to par påvist hekkende i 
1987. Arten er ellers sett på mange andre lokali
teter. 
Hekker trolig spredt i de høyereliggende deler: Er 
funnet hekkende i Atlasrute NN 08, og er ellers 
observert en rekke steder. 
Pedersen (1970) observerte for første gang vipe 
ved Robølstølen sørøst for Kjølensjøene i 1961. 
Arten hekker i dag spredt ved kulturmark og i de 
vidstrakte myrområdene i nordøst. 
Sett i aktuelt hekkehabitat i område søre Kjølen/ 
Tjernet i 1975, og et engstelig ind. ved Grunn
tjern 13.7.1986. 
Et ind. med "avledningsmanøver" 28.6.1986, og to 
par med engstelig atferd og i tillegg et enkelt 
individ i 1987 i de vidstrakte myrområdene i nord
øst. 
To ind. observert i det store myr området sør for 
Bergset i nordøst. 
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Enkeltbekk. Vanlig hekkefugl i ulike deler av nedfbørfeltet. 
Dobbeltbekk. Hekker sannsynligvis i nordøst, 3 ind. skremt opp 

6.6.1387. 
Rugde 

SmAspove 

Storspove 

Rødstilk 

Gluttsnipe 

Skogsnipe 

Grønnstilk 

Strandsnipe 
Svømmesnipe 

HettemAke 

Fiskemåke 

Terne ubest. 

Rødnebbterne 

Jordugle 

Gulerle 

Fossekall 

BlAstrupe 

Arten hekker trolig regelmessig i den skogkledde 
delen av omrAdet. Hekking er p~vist i Atlasrute NN 
08 i 1983-84. 
Trolig en fAtallig hekkefugl. Arten er pAvist 
varslende i Atlasrute NN 08 i 1983-84. 
Bare en observasjon ser ut til A foreligge: Et 
ind. i vestenden av Yddin 16.7.1989. 
Arten synes å hekke forholdsvis vanlig i de litt 
høyereliggende deler av nedbørfeltet. 
Atlasprosjektet har pAvist arten i 1972 i Olevatn
omrAdet, og ved søre Kjølen/Tjernet i 1975. Den 
ble funnet hekkende i rute NN 08 (Vindin - vesten
den av Yddin) i 1983-84. Sannsynlig hekking i 1986 
ved Svartetjern vest for søre Vindin i 1986, og et 
par ble ogsA sett ved Hansetjern 8 km lenger nord 
samme Ar. Ikke observert under feltarbeidet i 
1989. 
Under Atlasprosjektet er arten registrert to 
ganger, den ene gangen varslende. 
Arten synes så hekke spredt over mye av området: 
Atlasprosjektet har pAvist arten i 1973 i Olevatn
omrAdet, og i 1986 i NN 09 Skreddalsfjell-omrAdet 
i 1986. Videre varslende ind. i 1983-84 i rute NN 
08 (Vindin - vestenden av Yddin). Arten ble regi
strert 2 steder i 1987 i de vidstrakte myromrAdene 
i nordøst, og varslende ved nordre Kjølen i 1989. 
Vanlig hekkefugl i ulike deler av omrAdet. 
Hekker trolig pA noen få lokaliteter i nedbørfel
tet: Arten ble funnet hekkende i omrAde søre 
Kjølen/Tjernet i 1975, og enkeltindivider ble 
registrert et sted i 1986 og to steder i 1987 i de 
vidstrakte myrområdene i nordøst. 
Observert i 1983-84 i rute NN 08 (Vindin - vest
enden av Yddin). I 1989 10-15 ind. ved Fullsenn
vatn 6.6. og 8-12 ind. i vestenden av Yddin 16.7. 
Det er mulig at en hekkekoloni kan finnes i et 
bortgjemt tjern innenfor nedbørfeltet. 
Arten er tidligere funnet hekkende i ulike deler 
av området. Også sett minst 3 steder i 1989. 

Pedersen (1970) observerte for første gang terne 
ved Robølstølen sørøst for Kjølensjøene 19.7.1970. 
I 1989 ble et ind. sett ved 0yangen 16.7. 
Påvist hekkende i område søre Kjølen/Tjernet i 

1975 ' av Erling Maartmann. Et ind. ved Brummatjern 
7.7. og 3-4 ind. ved Rundet jern 13.7.1986. 
Arten er registrert i nord, ev. like nord for 
nedbørfeltet, og det er sannsynlig at den hekker 
flere steder i gode gnagerår. 
Arten synes å være forholdsvis vanlig i sæterom
rAder og ved vAtmark. 
Arten er funnet hekkende under Atlas-registrerin
gene. Det er grunn til å tro at den hekker mange 
steder i nedbørfeltet. 
Arten synes A være forholdsvis vanlig ved vAtmark 
i den øvre del av skogbandet. 



Lappspurv 

Sivspurv 

Erling Maartmann fant arten hekkende i omr~de søre 
Kjølen/Tjernet i 1975. Arten er trolig f~tallig og 
pa sørgrensa av sin utbredelse i fylket. 
Forholdsvis vanlig hekkefugl ved våtmark. 

Andre fuglegrupper 

Av hønsefugler er lirype, fjellrype orrfugl og storfugl funnet 
hekkende, og det er grunn til å tro at antall og forekomst i de 
ulike biotoper tilsvarer det som er typisk i regionen. 

Kongeørn jakter over deler av området, og hekker i tilknytning 
til nedbørfeltet. Fjellv~k, dvergfalk og tårnfalk er forholds
vis vanlige hekkefugler, og musvåkpar er også registert i hek
ketida. Myrhauk er observert i hekketida og hekker trolig, og 
spurvehauk er sett i hekketida bl.a. ved Javnlii, og hekker 
sikkert flere steder. Hønsehauk ikke synes ~ være registrert, 
men det er grunn til å tro at den også forekommer. 

Forekomsten av ugler er ikke nøye undersøkt. Jordugle er 
registrert i nord, ev. like nord for nedbørfeltet, og det er 
sannsynlig at den hekker i gode gnagerår. Videre er perleugle 
og spurveugle påvist. 

Pattedyr 

Fangstregistrering av småpattedyr er gjennom flere ~r foretatt 
ved Robølstølen sørøst for Kjølensjøene (Pedersen 1970). For
øvrig er ikke opplysninger om pattedyr samlet inn. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en svært artsrik fauna av våtmarksfugler. 
Alle gruppene er godt representert, særlig er forekomsten 
av vadefugler nesten komplett i forhold til det som er 
kjent i regionen. Vanligvis fåtallige arter som storlom og 
trane hekker med flere par, og flere avartene må sies ~ 
være sjeldne. Våtmarksfaunaen er tilnærmet lik det som er 
påvist i nabovassdraget Etna. 

Det er spesielt sjøer, tjern og vidstrakte myrer litt over 
skoggrensa som har særlig rikt fugleliv. 



1 ROTNA Kalbråtåsjøen fra sørøst. En middels god lokalitet 
for ender og vadefugler. Rasmark og bratt terreng med grov 
osp i bakgrunnen. Ravn hekker i bergvegg i området. Foto: JB 
24.5.1989. 

2 TEGNINGA Elva i høy vannstand gjennom område NP 880 675. 
Bra biotop for rødstilk. Foto: JB 9.6.1989. 



3 UNSETÅA Bra biotop for ender, vadere og spurvefugl langs åa 
sør for Finnstad. Foto: JB 11.6.1989. 

4 VANGR0FTA Utsyn fra nordvest mot det fuglerike myrområdet i 
nordenden av nordre Hanksjø og den stilleflytende Kjurua. 
Foto: JB 13.6.1989. 



5 VESTÅA Fra Kjølaas stilleflytende løp over Vollmyra. 
Hekkebiotop for kvinand, grønnstilk og gulerle. Foto: JB 
20.5.1989. 

13 VINDA Nordre Kjølen-omradet sett fra sør. Brummaknappen 
til venstre og Skreddalsfjell i bakgrunnen. Varierte 
biotoper for vatmarksfugler. Foto: Geir Høitomt 15.7.1989. 



14 SUNDHEIMSELVI Utsyn mot vestenden av Vasetvatn med 
biotoper for bl.a. trane og en rekke vadefuglarter. 
Foto: JB 6.6.1989. 

16 REINA Kavlet jern sett fra øst. Foto: JB 4.6.1989. 



17 VISMUNDA Lunken sett fra nord. Biotop for bl.a. storlom, 
strandsnipe og rødstilk. Foto: JB 2.6.1989. 

18 TROMSA Tromstjern sett fra Rauberget i sør. Biotop for 
bl.a. krikkand, rødstilk og grønnstilk. Foto: Jon Opheim 
2.7.1989. 



20 SOKNA Utsyn fra utløpet av Sand vatn nordover mot Sandvass
kollen. Foto JB: 20.6.1989. 

21 S0RKJEAI Sørkjevatn sett fra Stærnessetra mot Blenuten. 
Vatnet har forholdsvis høy tetthet av strandsnipe. 
Foto: JB 2.7.1989. 



22 N0RDSTEÅ Søndre Krokvatn sett xra sør. Biotop xor strand
snipe og sivspurv. Foto: JB 1.7.1989. 

23 HIVJUÅNI Utsyn xra søndre Svoi mot Hivjuvatn. Variert 
biotop xor en rekke vadexuglarter. Foto: JB 4.7.1989. 



24 GRYTA Våtmarksområde MN 297 165 med tilhold av rødstilk. 
Foto: Kjell Isaksen 4.7.1989. 

25 EIDSÅ! Fra utløpet av Breidsetvatn mot nordvest. Bare 
gulerle ble registrert her i 1989. Foto: Kjell Isaksen 
2 .7.1989. 



26 GVETAÅI Fra MM 784 855 mot nordøst. En god biotop for 
svømmesnipe. Foto: Kjell Isaksen 3.7.1989. 

27 ROLV Vasstølvatn sett fra sør. Her hekker bl.a. krikkand, 
stokkand, heilo, rødstilk, grønnstilk, strandsnipe og 
gulerle. Foto: JB 3.7.1989. 



28 SÆVREELVI Søndre Rantetjern sett fra sørvest. Foto: Kjell 
Isaksen 21.6.1989. 

29 NEDALSELVA Kvernhusvatn sett fra dammen. Bare strandsnipe 
ble pavist her. Foto: JB 21.6.1989. 



30 LYNGDALSELVA Vatnebrynnvatn sett zra NM 301 383 mot vest. 
Biotop zor storlom, enkeltbekkasin, strandsnipe og siv
spurv. Foto: Kjell Isaksen 22.0.1989. 

31 FULLD0LA Follsjå sett zra Deilvika. Hekkebiotop zor bl.a. 
kvinand og laksand, tidligere også ziskeørn. Foto: JB 29.0. 
1989. 



32 RAUA Sandvatn, nordenden sett fra vest. Biotop for stokk
and, kvinand, enkeltbekkasin, rødstilk og strandsnipe. 
Velegnet rasteplass. Foto: Kjell Isaksen 30.6.1989. 

33 SKJERVA Fra nordenden av Longevatn mot sør. Hekkebiotop 
for stokkand, kvinand, strandsnipe, gulerle og sivspurv. 
Gluttsnipe hekker ved små tjern i øst. Foto: JB 30.6.1989. 



36 KÅLA Tjørnstultjørni sett fra nord. Foto: JB 7.7.1989. 

37 GAUTEFALLELVA Skålbuvatn sett fra sør. Hekkebiotop for 
strandsnipe. Uventet innslag; en rosenzink sang i zuru/ 
bjørk blandingsskog i høyre bildekant. Foto: Kjell Isaksen 
26.6.1989. 



40 RUSAI Den lange tjørni sett fra nordvest. Karrig område 
med tynn bestand av strandsnipe, og rødstilk s~vidt påvist. 
Fossekall holder til langs elva. Foto: JB 6.7.1989. 

41 KLEVAST0LAI Nedre Vrongavatn mot sør fra MM 233 171. 
Biotop for rødstilk, strandsnipe, bl~strupe og sivspurv. 
Foto: Kjell Isaksen 6.7.1989. 



42 TOVDALSVASSDRAGET Fra område Rukkevatn, Øvre Tovdal. 
Hekkebiotop ~or arter som krikkand, rødstilk, strandsnipe, 
gulerle og sivspurv. Foto: JB 25.6.1989. 

43 GRIMEELVA Vestre Grimevatn sett mot vest ~ra brua ved 
Grimenes. Biotop ~or bl.a. kanadagås, stokkand, kvinand og 
enkeltbekkasin. Foto: JB 23.6.1989. 
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Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Vang 
1616 I Tisleia, 1617 Il Slidre, 
1617 III Vangsmjøsi 
33 b, 35

2
c 

129,9 km 
1970-87 
1977-79 

NOF avd. Oppland 
Bjørn H. Larsen, Thor 
Østbye BL/TØ 

1982 11.-12.6. Odd Reidar Fremming 
1985 31.5.-3.6. Per Jordhøy 

12.-14.6. Ole Reitan 
1989 6.6. Jon Bekken 
O~tedal (1928), Faugli et al. (1984), 
Bergheim (1984), NOF avd. Oppland (1984), 
Jordhøy & Reitan (1985), Høitomt (1987) 

Nederste del av vassdraget ligger i For~jellsregionen med 
hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon. Underregionen Buskerud 
og Opplands barskoger er karakterisert av store høydeforskjel
ler med vidder mot fjellet og flere større dalfører. Lokale 
strøk har rettstammet furuskog på glaci~luviale avsetninger. 
De øvre delene av nedbørfeltet klassifiseres til Fjellregionen 
i søndre del av fjellkjeden, Hardangervidda. Denne karakteri
seres ved overveiende fjellplatåmor~ologi. 

Sundheimselvi er et vestlig vassdrag til Begna som munner ut i 
Strondafjorden ved Ulnes. På deler av den nederste strekningen 
har elva bratt fall. Innover i vassdraget ' ~innes fire større 
vatn: Vasetvatn (796 m o.h.) og de tre Syndins j ø 2ne (909-937). 
Den største av sjøene er nordre Syndin på 4,5 km . Sjøene 
ligger i en vid, åpen dal og er sterkt vindeksponert. Nordre 
Syndin sammen med Helin i sør er varig vernet mot kraftutbyg
ging. 

,Ca 88 % av nedbørfeltet ligger i høyde laget 780 til 1080 m o.h. 
Høyeste punkt er Gilafjellet med fjelltoppen Kruke i vest, på 
1583 m o.h. 

Østre del av nedbørfeltet er forholdsvis lett tilgjengelig ved 
bygdeveien inn til Vasetvatn, og selvbetjente bomveier som 
~ører videre innover. Inn til Syndinsjøene fører fire forskjel 
lige bomveier. 

Det ligger mange gårder innover til Vasetvatn, og særlig nord 
og nordvest for dette vatnet finnes forholdsvis konsentrerte 
hyttefelter, og det finnes en rekke setre/støler videre inn 
over. 

Våtmarksfugler 

Små lom 
Stor lom 

Ett til to par hekker trolig årlig ved Syndin. 
Sees regelmessig ved de store sjøene, og hekking 
er sannsynlig i eller nær vassdraget. To ind. lå 



Gråhegre 
Sædgås 

Brunnakke 

Krikkand 
Stokkand 

Toppand 
Bergand 

Svartand 

Sjøorre 

Kvinand 

Siland 
Laksand 

Myrhauk 

Trane 

Tjeld 

Sandlo 

Boltit 

Heilo 

Vipe 

Myrsnipe 

Enkeltbekk. 

Dobbeltbekk. 

Rugde 

Småspove 
Storspove 
Rødstilk 
Gluttsnipe 

Skogsnipe 
Grønnstilk 

midt ute på Vasetvatn under feltarbeidet i 1989. 
Streifgjest i sommerhalvåret. 
Den 2.6.1985 ble 17 ind. ø trolig ikke-kjønnsmodne 
fugler på mytetrekk ø observert på nordre Syndin. 
Sees regelmessig ved Vaset vatn og sporadisk ved 
Syndinsjøene. Hekking synes ikke ~ være påvist. 
Vanlig hekkefugl i aktuelt habitat. 
Regelmessig ø men relativt fåtallig hekkefugl i 
aktuelt habitat. 
Vanlig hekkefugl i aktuelt habitat. 
Sett sporadisk og fåtallig både i Vasetvatn og i 
Syndinsjøene. Kan muligens hekke i området. 
Sees av og til i Syndinsjøene og kan muligens 
hekke i området. 
Forekommer regelmessig ø men relativt fåtallig i 
Syndin. Er påvist hekkende i 1920-årene, og er 
registrert som mulig hekkende i 1980-årene. 
Regelmessig hekkefugl i aktuelt habitat, relativt 
fåtallig. 
Hekker sporadisk/fåtallig i vassdraget. 
Vanlig hekkefugl i aktuelt habitat ø under feltar
beidet i 1985 den hyppigst observerte andefugl. 
Ifølge Bergheim (1984> sees arten sporadisk og 
fåtallig i området. Hekking påvist i 1989 ø 

muligens hekket to par. Ogsa registrert i området 
mai-juni 1990. 
Ett til fa par hekker ved Syndin. Sees også i 
deltaet innerst i Vasetvatn. 
Streifgjest, sett ved nordre Syndin av Per 
Jordhøy. 
Ved Syndin var den "nokså alminnelig" i 1927-28 
(Oftedal 1928). Observasjoner i 1985 og 1987 
tyder på at arten hekker her årlig. 
Er funnet hekkende i 1300-1400 meters høyde 
(Gilafjellet) i 1920-årene ø og den hekker trolig 
fortsatt her. 
Regelmessig hekkefugl vest for Vaset vatn og i 
Syndinområdet. 
Vanlig hekkefugl i tilknytning til stølsvollene 
rundt Syndinvatna. 
Arten hekker ved Tistruptjern med to par. I 1985 
ble opptil 6 ind. sett ved midtre Syndin. 
Trolig den vanligste vaderart i området ved siden 
av strandsnipe. Særlig synes deltaet innerst i 
Vasetvatn å utgjøre en viktig biotop. 
Et ind. observert vest for Vasetvatn i september 
1978 og 1 ind. ved Syndinstølene 15.7.1987. 
Forekommer vanlig i området og hekker høyst sann
synlig. 
Er påvist hekkende sporadisk/fåtallig. 
Hekker sannsynligvis sporadisk/fåtallig. 
Vanlig hekkefugl. 
Opptrer regelmessig, men relativt fåtallig. Arten 
sees særlig i deltaet ved Vasetvatn og videre 
oppover langs Krokåni. Sannsynlig hekkefugl. 
Synes bare å være observert ved elvas utløp. 
To ind. med engstelig atferd ved Sleddun 15.7. 
1987. Trolig hekker flere par fordelt utover ned-
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børfeltet. 
Strandsnipe Trolig den vanligste vaderart i området ved siden 

avenkeltbekkasin. 
Steinvender En hann, trolig pA trekk. observert ved midtre 

Syndin 2.6.1985. 
Svømmesnipe Arten hekker ved smA starrbevokste tjern, bl.a. 

nordvest for nordre Syndin. Hekking er ogsA 
påvist med 2-3 par ved Tistruptjern. Hettemåke 
Arten sees regelmessig ved Vasetvatn, og det 
foreligger ogsA flere observasjoner fra Syndin
området. 

Fiskemåke Vanlig hekkefugl ved de største vatn og tjern i 
nedbørfeltet. 

Rødnebbterne Sees i hekketida ved midtre og søndre Synd in i 
lite antall, kan sannsynligvis hekke i området. I 
1989 ble to ind. observert ved utløpet av Vaset
vatn. 

Jordugle 

Gulerle 
Fossekall 

Blåstrupe 
Sivspurv 
Lappspurv 

Sees nesten årlig i Syndintraktene, og hekker 
ganske sikkert i gnagerår. 
Vanlig hekkefugl i aktuelt habitat. 
Hekker flere steder i vassdraget, Sundheimselva 
er trolig den beste lokaliteten. I 1989 hekket et 
par i Granheim bru nederst i vassdraget. 
Vanlig hekkefugl i aktuelt habitat. 
Vanlig hekkefugl i aktuelt habitat. 
Vanlig hekkefugl i aktuelt habitat. 

I utkastet til verneplan for våtmarker (Fylkesmannen i Oppland 
1982) er det foreslått opprettet et Ulnes <Grandad'n) fugle
fredningsområde på ca 1020 da fra elvas utløp og sørover i 
Strandafjorden. 

Andre fuglegrupper 

Lirype er vanlig hekkefugl over det meste av nedbørfeltet. En 
variert vegetasjon av fjellbjørkeskog og lynghei ispedd frodige 
vierenger gir gode produksjonsområder. Fjellrype finnes over et 
mye mindre areal i de høyeste fjellpartiene mot vest. Orrfugl 
er også en vanlig hekkefugl, mens storfugl trolig bare forekom
mer som streiffugl. 

Av rovfugler hekker fjellvåk, dvergfalk og tårnfalk regelmes
sig, i hvert fall sistnevnte med flere par. Myrhauk er tidlig
ere sett sporadisk og fåtallig i området, og i 1989 hekket 1-2 
par. Nedbørfeltet antas å utgjøre viktige jaktområder for 
kongeørn og jaktfalk, men reir synes ikke å være kjent. 

Av ugler høres perleugle år om annet i granskogen langs Sund
heimselvi, og arten hekker trolig. HauKugle sees om høsten, men 
kan også tenkes å hekke i området. Jordugle sees nesten årlig i 
Syndintraktene, og hekker ganske sikkert i gnagerår. Hornugle 
ble funnet hekkende ved Syndin ca 1985. Snøugle ble sett flere 
ganger i perioden ca 1974-84, og hubro er også sAvidt påvist 
som streiffugl. 

Spurvefuglfaunaen er karakterisert avarter som heipiplerke, 
gulerle, løvsanger, blåstrupe, gråtrost, rødvingetrost og mål-



trost. Av mer interessante innslag kan nevnes varsler, gulsan
ger, møller, bergirisk og lappspurv. Også fjellerke er påvist 
med et ind. på Gilafjell i juli 1979. 

Pattedyr 

En oversikt over pattedyrforekomstene i nedbørfeltet bl.a. 
basert på sportakseringer i mars 1985 er gitt av Jordhøy & 
Reitan (1985). Bestanden av elg er god i lavere skogarealer ned 
mot hoveddalen. store deler av nedbørfeltet synes å ha rådyr om 
sommeren, mens dyrene trekker ned til bebyggelse om vinteren. 
Hjort har muligens fast sommerbestand helt nordvest i nedbør
feltet. 

Av de store rovdyra er det trolig bare gaupe som av og til på
treffes i området. Rødrev viste forholdsvis lav tetthet under 
sportakseringene, etter at bestanden er redusert av reveskabb. 
Mårbestanden må betraktes som god, det samme gjelder mink. 
Røyskatt og snømus forekommer også, og bestanden av hare var i 
1985 meget god, og ekorn var tilsynelatende vanlig. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en svært artsrik fauna av våtmarksfugler, med 
de ulike gruppene jevnt bra representert. Midtre og nordre 
Syndin har de rikeste forekomstene av våtmarksfugler, særlig 
ender, og også smålom hekker her. Vi finner også konsentrasjon
er av hekkende arter ved nordvestre del av søndre Syndin og ved 
Krokånas delta i Vasetvatn. Flere par av trane hekker. 

Nedbørfeltet antas å utgjøre viktige jaktområder for kongeørn 
og jaktfalk, men reir er ikke kjent innenfor området. 
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Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, 
øystre Slidre, Nordre Land 
1716 I Bruflat, 1716 IV Aurdal, 1717 Il 
Synnfjell, 1717 III Fullsenn, 1717 IV Espe
dalen, 1816 IV Dokka 
33 b, 35

2
d 

926,7 km 
1978-79 Oddvar Brekke 

1978-82 
1986 

(Tiis. 18 persondøgn i Etna og 
Dokkas nedbørfelter) 
NOF avd. Oppland flere besøk 
Inger Grethe Kasenborg, Kolbjørn 
Hoff, Tore Røbergshagen, Geir 
Høitomt 
(15 persondøgn i område Røssjøen) 

Brekke (1980), Fylkesm. i Oppland (1986), 
Atlasprosjektet 

Nederste del av vassdraget ligger i Forfjellsregionen med 
hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon. Underregionen Buskerud 
og Opplands barskoger er karakterisert av store høydeforskjel
ler med vidder mot fjellet og flere større dalfører. Lokale 
strøk har rettstammet furuskog på glacifluviale avsetninger. 
De øvre delene av nedbørfeltet klassifiseres til Fjellregionen 
i søndre del av fjellkjeden, Jotunheimen. Denne karakteriseres 
ved overveiende snaufjell, men med subalpin bjørkeskog og 
subalpin furuskog ned mot forfjellsregionen. Denne østre delen 
av underregionen er den geologisk sett rikeste (mye gabbro) med 
interessant flora og geomorfologisk roligere topografi. 

Etna munner ut i nordenden av Randsfjorden etter først å ha 
løpt sammen med Dokka. Utløpsområdet (Dokkadeltaet) er et av de 
største deltaområdene i Oppland. Nederst er elvedalen vid og 
åpen, og dalbunnen er for en stor deloppdyrket, mens arealene 
for øvrig er skogkledde. 

De største sjøene i nedbørfeltet er fra sør Steinsetfjorden 
(698 m o.h.), Etnsenn (801), Røssjøen (895), Tansbergfjorden 
(961) og Fullsenn (906). Høyeste punkt er Skaget i nord, 1686 m 
o.h. 

Nedbørfeltet er lett tilgjengelig fra riksvei 35 mellom Dokka 
og Bjørgo, samt fylkesvei 251 til Flatøydegard og en rekke 
kommunale veier og bomveier. I den nordre tredel av feltet 
ligger store arealer over tregrensa, og veinettet er mindre 
utbygd. I dette området ligger en rekke støler. Antallet hytter 
totalt på det store arealet er forholdsvis lavt. 

Våtmarksfugler 

Den best undersøkte del av nedbørfeltet er et ca 14 km 2 stort 
område omkring og øst for Røssjøen (Fylkesm. i Oppland 1986). 



Dokkadeltaet er et nasjonalt viktig omr~de for v~tmarksfugl. 
Det ligger like nedenfor nedbørfeltet og er derfor ikke med i 
denne oversikten. I deltaet var det pr. 1985 observert tilsam
men 75 arter av v~tmarksfugl, spurvefuglarter ikke medregnet 
(Jordhøy & Høitomt 1985), noe som m~ betegnes som et meget høyt 
tall for en innlandslokalitet. Deltaet er med i verneplanen for 
v~tmarksomr~der i Oppland (Fylkesmannen i Oppland 1982), men 
denne planen er pr. juni 1990 enn~ ikke fremmet. 

Stor lom 
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Et par synes ~ hekke ~rlig i Røssjøen. Ifølge 
Atlasprosjektets kart er arten p~vist eller sann
synlig hekkende i flere 10x10 km-ruter i nedbør
feltet. 
Arten er s~vidt p~vist som streiffugl i Røssjøen
omr~det. Den forekommer trolig ogs~ langs nedre 
del av elva. 
Ett hekkefunn foreligger: En hunn skremt av reir 
ved tjern p~ vestsiden av Røssjøen i 1986. En 
rekke hekkefunn er ellers gjort i regionen og i 
resten av fylket (Atlasprojektet). 
Vanlig hekkfugl: I undersøkelsesomr~det ved Røs
sjøen er krikkand den tallrikeste av gressendene, 
med en hekkebestand som i 1986 ble anslått til 
17-20 par. 
Vanlig hekkefugl, i området ved Røssjøen hekket 
det anslagsvis 8-12 par i 1986. 
En hann og en engstelig hunnfugl ble sett ved 
Elgetjern øst for Røssjøen 15.6.1986. En sjelden 
hekkefugl i regionen. 
Vanlig hekkefugl, i omr~det ved Røssjøen hekket 
det anslagsvis 20-22 par i 1986. 
Bare registrert i område Røssjøen; 2 hanner og 1 
hunn ble sett i hekketida i 1982, og i 1986 ble 
hekkebestanden estimert til 2 par. Lenger nord i 
Oppland hekker arten noe vanligere. 
Arten sees i tilknytning til Røssjøen, og i 1986 
ble 3 par antatt ~ hekke. Lenger nord i Oppland 
hekker arten noe vanligere. 
Arten sees i tilknytning til Røssjøen, og i 1986 
ble 2 par antatt ~ hekke. Lenger nord i Oppland 
hekker arten noe vanligere. 
Vanlig hekkefugl i de skogkledde delene av ned
børfeltet. 
Forholdsvis vanlig hekkefugl i regionen, i om
rådet ved Røssjøen ble hekkebestanden anslått til 
5 par i 1986. 
Forholdsvis vanlig hekkefugl i regionen, i om
rådet ved Røssjøen ble hekkebestanden anslått til 
5 par i 1986. I tillegg ble sm~flokker av hann
fugler sett i Røssjøen utover sommeren. 
Broch meldte i 1963 at arten enkelte år har hek
ket ved Hundslegeret ca 3 km øst for Røssjøen 
(Haftorn 1971). Observasjoner senere tyder p~ at 
arten fortsatt hekker i omr~de Røssjøen enkelte 
år. 
Broch meldte i 1963 at arten "i alle år" er 
observert hele sommeren ved Hundslegeret ca 3 km 
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øst for Røssjøen (Haftorn 1971). Det er etter 
hvert blitt klart at det finnes en bra hekke
bestand i nedbørfeltet, bare i område Røssjøen 
ble 4 hekkende par påvist i 1986. 
Et ind. observert ved Røssjøen 26.6.1982. 
Vanlig hekkefugl over tregrensa, i område Røs
sjøen hekket i 1986 anslagsvis 7 par. 
Arten ble sett i området ved Bergset i nord fra 
1965 og utover til 1970 i økende antall (Pedersen 
1970). Vipe er i dag en vanlig hekkefugl, særlig 
tallrik i område Røssjøen med anslagsvis 16-20 
par i 1986. 
Registrert sjelden/tilfeldig i område Røssjøen. 
Par eller enkeltfugler med hekkeatferd er sett 

to steder flere ulike år. I tillegg er et par og 
en enkeltfugl observert i et myrområde på grensa 
til Vindas nedbørfelt i nordvest. 
En ikke sjelden hekkefugl i regionen, i områdene 
øst for Røssjøen hekket anslagsvis 5 par i 1986. 
Vanlig hekkefugl i egnet habitat over hele ned
børfeltet. 
Arten synes å ha en solid forekomst i nedbørfel
tet. Tre leiker med 10-14, 1-2 og 1 spillende 
hanner ble registrert i 1986. I 1987 ble 3 ind. 
registrert i et myrområde på grensa til Vindas 
nedbørfelt i nordvest. Ganske sikkert finnes 
arten på flere lokaliteter. 
Vanlig hekkefugl under tregrensa. 
Arten er påvist eller sannsynlig hekkende i flere 
Atlasruter i de øvre deler av vassdraget. øst for 
Røssjøen hadde to par tilhold i 1986. 
Arten hekker i område Randsfjorden og trolig i 
nedre del av vassdraget. Registrert sjelden/til
feldig i område Røssjøen. 
Tallrik hekkeart i de øvre deler av nedbørfeltet. 
I område Røssjøen er rødstilken en karakterart 
med anslagsvis 17-20 par. 
Arten hekker flere steder i nedbørfeltet, i om
råde Røssjøen hekker tre par regelmessig. 
Synes å være en regelmessig hekkefugl i de lavere 
deler av nedbørfeltet. 
Vanlig hekkeart i områder med egnet habitat. I 
område Røssjøen hekker ca 8 par regelmessig. 
Vanlig hekkeart over hele nadbørfeltet. 
Hekker flere steder i de øvre deler av nedbørfel
tet. I område Røssjøen hekker anslagsvis 13 par 
regelmessig. 
Arten hekker flere steder i nedbørfeltet. I områ
de Røssjøen fantes en koloni med 40 reir i 1986. 
Forholdsvis vanlig hekkeart over hele nedbørfel
tet. 
Forekommer fåtallig eller sporadisk i område Røs
sjøen. Rødnebbterne er funnet hekkende i flere 
Atlasruter i regionen, og også makrellterne er 
såvidt registrert som mulig hekkefugl. 
I gode gnagerår hekker arten tallrikt i de høy
ereliggende deler av nedbørfeltet. I 1986 hekket 
hele 7 par i undersøkelsesområdet ved Røssjøen. 
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Tallrik hekkefugl i aktuelt habitat. 
Forholdsvis vanlig hekkefugl i aktuelt habitat. 
Forholdsvis vanlig hekkefugl i aktuelt habitat i 
de høyereliggende deler. 
Tallrik hekkefugl i aktuelt habitat. 
Hekking er påvist, men arten er her fåtallig og 
på sørg rensa av sin utbredelse i fylket. 

Andre fuglegrupper 

Nedbørfeltet har ganske bra bestander av orrfugl og lirype. 
Fjellrype finnes i begrensede arealer i nord , mens jerpe fore
kommer i de lavere delene. Storfugl synes å forekomme fåtallig 
de %leste steder. 

Av rov%ugler hekker spurvehauk og hønsehauk i skogkledde deler 
. av nedbørfeltet. Fjellvåk hekker tallrikt i gode gnagerår, og 
musvåk kan trolig hekke aller nederst i vassdraget. Observa
sjoner tyder på at myrhauk hekker i hvert fall enkelte år. 
Dvergfalk synes å hekke relativt vanlig, mens tårnfalk er mer 
%åtallig. Nedbør%eltet antas å utgjøre jaktområder for konge
ørn og jaktfalk, men reir er ikke kjent innen%or området. 

Pattedyr 

Ingen spesielle undersøkelser foreligger. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en svært artsrik fauna av våtmarksfugler. 
Alle gruppene er godt representert, særlig er forekomsten 
av vade%ugler nesten komplett i forhold til det som er 
kjent i regionen. Vanligvis fåtallige arter som storlom og 
trane hekker med flere par, og flere avartene må sies å 
være sjeldne. Våtmarksfaunaen er tilnærmet lik det som er 
påvist i nabovassdraget Vinda. 

Røssjøen og omkringliggende områder er den rikeste enkelt
lokalitet i dette store nedbørfeltet. 



16 REINA 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

5ør-Aurdal 
1716 IV Aurdal 
33 b, 3~ c 
70.2 km-

Orn. undersøkelser 1989 4.-5.6. 

Nederste del av vassdraget ligger 1 forfJe~lsregionen med 
hovedsakelig nordlig boreal vegetasJon. UDderregionen Buskerud 
og Opplands barskoger er karakteriser av store høydeforskjel
ler med vidder mot fjellet og flere S~0rre dalfører. Lokale 
strøk har rettstammet furuskog pA glaciiluviale avsetninger. 
De øvre delene av nedbørfeltet klassifiseres til Fjellregionen 
i søndre del RY fjellkjeden, Hardangervidda. Denne karakteri
seres ved overveiende fjellplatAmorfologi. 

Reina er et vestlig sidevassdrag til Begna og munner ut like 
ovenfor Bagn tettsted. l nederste del av dalen finner vi bygda 
Reinli, og det ligger og sa noen garder videre innover. Den 
indre, søndre del av nedbørfeltet er preget av de to store 
hyttegrendene søndre og nordre Fjellstulen. hver med minst 100 
hytter. 

Bare arnA deler av nedbørfeltet ligger mer enn 2 km fra bilvei. 
Mange av forgreningene inn i hyttel'mr~de~e er imidlertid stengt 
med bom. De største sjøene er Kvitingen (846 m o.h.l, 0ytjern 
(966) og store Sangevatn (lOOl). Hø ~8n ca 800-1000 m o.h. 
preges av fjellbjørkeskog gjerne med te graner som rager 
opp. Makalausfjellet i nord p~ l09~ m o.h. oy den sørlige del 
av nedbørfeltet ligger over tregrensa. Høyeste punkt i sør er 
Bjødalsfjellet pa 1159 ill o.h. 

Våtmarksfugler 

Toppand 

Laksand 

Heilo 

Rødstilk 
Grønnstilk 

Strandsnipe 

Gulerle 

Fossekall 

En hann L fløytene S~ øst for Rei~sjøen. og 2 
hanner og l hunn 1 t 2rn NN 219 419 ved søndre 
Fjellstølen. 
Arten var noe aven karakterart for området, den 
ble sett med 1-3 ind. i Kavlet jern. Kvitingen, 
Haugsjøen, i fløytene nordøst for Reinsjøen og i 
lille Sangevatn. 
Et varslende ind. v8d nordre Fjellstølen NN 181 
418. 
Et varslende ind. 
Et ind. i flu 
181 418. 

i 0stenden av 
111 ved nordre 

HHugsjøen. 
Fjellstølen NN 

Et ind. varslende ved KavleL]ern. og 2 ind. ob
servert i sLore Sangevatn. 
Registrert ved Kvitingen, nord for Reinsjøpollen 
og ved tjern ved Røysvang. 
Et eller to ind. observert og et gammelt reir 
funnet ved Vesma neden±or Vesmevollen. V1dere et 
ringmerket ind. med mat i nebbet ved brua sør for 
Reinli kirke, og et 100. hørt ved elvas utløp. 



Blåstrupe 
Sivspurv 

Registrert 3 steder i de høyereliggende deler. 
Registrert nord for Reinsjøpollen og flere ind. 
ved store Sangevatn. 

Andre fuglegrupper 

Av rovfugler ble tårnfalk sett under feltarbeidet. NOF avd. 
Oppland kjenner til at hønsehauk trolig hekker årlig, og 
foreningen har også registrert hubro i nedbørfeltet de senere 
årene. 

Pattedyr 

Ingen spesielle undersøkelser foreligger. 

Sammendrag/konklusjon 

Det lille nedbørfeltet har en forholdsvis artsfattig fauna 
av våtmarksfugler. Ingen spesielt sjeldne arter synes å 
forekomme. 

Området har betydning for hekkende rovfugler og ugler. 
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Heilo 

Forholdsvis vanlig hekkefugl i egnet habitat: 
Gråsteinmyra: 2 engstelige ind. i en myrpytt 1985 
og 2 hanner i største dam i 1989. Vivelsjøen: I 
1981 en hann i tjern vest for sjøen og 2 hanner i 
tjern sørvest for sjøen. I 1989 2 hanner i det 
lille tjernet nær vestenden av sjøen. Samme år et 
par i Skjellbreidvatn i nord. 
Forholdsvis vanlig hekkefugl i egnet habitat: 
Gråsteinmyra: 1 ind. i en myrpytt 1985 og 1 hunn 
i en dam i nordvest i 1989. Vivelsjøen: I 1981 en 
hann i tjern sørvest for sjøen. I 1989 1 hunn i 
det lille tjernet nær vestenden av sjøen og et 
par i nordvestre tjern. Videre en hunn i Vismund
vatnet og 1 par i tjern NN 581 736 lenger vest 
samme år. 
Synes å være en vanlig hekkefugl i de øvre deler: 
I område Vivelsjøen ble 1 og 2 hanner sett i små
tjern i 1981, og i 1989 et par her. Samme år 3 
hanner i Vismundvatn, 1 par i lille Alt jern, 1 
par i dam sør for Erstjørn, 1 par i store Svarken 
og 1 par vest i midtre Svarken. 
En hann i lille At jern og 2 hunner i Hindalssjøen 
helt i nord. 
To hunnfargede fugler i Vismundas utløp, 1 par i 
Vismundvatn, 1 hann i store Ålt jern, 5 hunner og 
1 hann i flukt over Lunken, alle i 1989. 
Arten sees ifølge Arve Walheim av og til ved 
Storlondammen. 
Et ind. skremt opp på Gråsteinsmyra 1.6.1989 uten 
tydelige indikasjoner på hekking. Neste dag til
sammen 6 ind. som lette etter føde ved Brahus
setra ned mot Bjørtjern i nord. 
Noen få ind. på vollene i setergrenda Alt jern og 
minst 1 varslende ind. ved Erstjørn i nord 2.6. 
1989. 

Vipe Forholdsvis vanlig hekkefugl i den øvre halvdel 
av nedbørfeltet: Fløyta, Gråsteinsmyra, Vismund
setra, og i område Vivelsjøen. 

Enkeltbekk. Territoriehevdende fugler på setra Fløyta, ved 
store Svarken og ved Skjellbreidvatn og Erstjørn 
i nord i 1989. Et ind. også skremt opp på Grå
steinsrnyra. I 1981 et spillende ind. ved Vismund
setra. 

Dobbeltbekk. Et ind. ved Storlondammen 25.6.1986 (Kolbjørn 
Hoff). 

Rugde Flere ind. i trekk langs Gråsteinsmyra om kvelden 
1.6.1989. Finnes sikkert flere steder i nedbør
feltet. 

Storspove Territoriehevdende fugler registrert i område 
Vivelsjøen (1981 og 1989), Gråsteinsmyra (1985 og 
1989), i 1989 også hørt ved mellomste Svarken og 
ved Bjørtjern. 

Rødstilk Varslende enkeltind. ved største dam på Grå
steinsrnyra, ved tjernet sør for Vivelsjøen, ved 
Erstjørn i nord, og et spillende ind. ved Lunken 
i 1989. 

Gluttsnipe To aggressive par på Gråsteinsmyra i 1985 og 
1989. I 1989 også varslende ind. ved de to søndre 
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tjerna ved Vivelsjøen. 
Et spillende ind. i vestenden av store Svar ken 
4.6.1989. 
Tre ind. registrert i område Vivelsjøen i 1981, 
og 1 aggressivt par samt 2 ind. et annet sted på 
Gråsteinsmyra i 1985. Ikke sett i 1989. 
Vanlig hekke%ugl i hele vassdragets lengde: 
Varslende ind. i elva ca 8 km %ra utløpet, langs 
bekken ved Fløyta, ved Storlondammen, vest i 

mellomste Svarken, ved Lunken og ved Bjørtjern. 
I 1981 koloni i tjernet nordvest %or Vivelsjøen 
med anslagsvis 10-12 par (45-50 %ugler i lu%ta) 
og i tjernet sør xor sjøen en koloni av samme 
størrelse (50-55 %ugler i lu%ta). Også et hek
kende par i et lite tjern ytterligere 1,5 km mot 
sørøst. Ingen hettemåker her i 1989. (Det sørøst
re tjernet ikke besøkt). Gråsteinsmyra: Ca 60 
varslende ind. over et starrbevokst tjern i 1985. 
Heller ingen her i 1989. Derimot 3 ind. ved Bjør
tjern og 1 ind. ved Lunken, og et varslende ind. 
ved Erstjørn. 
Denne arten synes å være svært %åtallig i områd
et: I 1981 et svakt varslende par sammen med het
temåkene ved tjern sør %or Vivelsjøen. I 1989 
varslet 1 ind. ved det midtre lille tjernet. 
Et ind. i store Alt jern 2.6.1989. 
Observert to steder i område Vivelsjøen i 1981, 
og 1 varslende par her også i 1989. Samme år 1 
varslende par ved Vismundsetra. 
Bebodd reir i brua nedenxor Vismundvatn 1989. 
Trolig hekker %lere par i vassdraget. 
En syngende hann ved Bleiksetra i nord 2.6.1989. 
Bare en observasjon, en hunn ved Storlondammen 
2.6.1989. 

På sørsida av elvas utløp i Mjøsa ligger Svennesvollene natur
reservat, som ble opprettet 2.10.1981. Av arealet på 714 da er 
499 da vann. Formålet med vernet er "å ta vare på et optimalt 
utviklet bestand av gråor-heggeskog og å ta vare på et strand
og gruntvannsområde av stor verdi %or %uglelivet under vår- og 
høsttrekket". Verneområdet består av ytterste del av Vismundas 
delta. Elva er i dag ved normal vann%øring begrenset til ett 
løp, langs nordkanten av reservatet. Pr. 1.1.1982 var det 
observert 161 %uglearter i reservatet, herav 78 arter av 
"vann%ugl" (Fylkesmannen i Oppland 1982). 

Andre %uglegrupper 

Av skogshøns ble spillende orr%ugl registrert på Gråsteinsmyra 
og også observert andre steder under %eltarbeidet. Stor%ugl og 
lirype %orekommer også, uten at detaljer i %orekomsten er 
kjent. 

Rov%ugl- og ugle%aunaen er også mangel%ullt kjent. Dverg%alk 
ble påvist både i 1985 og to ganger under %eltarbeidet i 1989, 
også varslende. Det er grunn til å tro at både denne arten og 
spurvehauk og hønsehauk hekker regelmessig. Videre er musvåk 



aktuell som hekkefugl i nedre del og fjellvåk i øvre del av 
nedbørfeltet, i hvert fall i år med mye smågnagere. Fiskeørn 
sees av og til ved Storlondammen, men det er ikke kjent at den 
hekker i området. Det er all grunn til å tro at perleugle, 
spurveugle og hornugle hekker i nedbørfeltet, og også jordugle 
og haukugle kan tenkes å hekke i de øvre deler i gnagerår. Det 
foreligger videre observasjoner som tyder på at hubro kan ha 
fast tilhold. 

Pattedyr 

Opplysninger er ikke samlet inn. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fauna av våtmarksfugler som er typisk for 
denne delen av Østlandet. Biotopvariasjonen er klart størst i 
øvre halvdel av nedbørfeltet, og her hekker de aktuelle artene 
spredt utover på en rekke lokaliteter. Vi finner de vanlige 
forventede andeartene og et noe rikere spekter av vadefugler. I 
tillegg er det sannsynlig at både storlom og trane hekker. 

Den ytterste del av det delta elva har bygd opp er vernet som 
Svennesvollene naturreservat. Strand- og gruntvannsområdene er 
av stor verdi for fuglelivet under vår- og høsttrekket. 



18 TROMSA 

Kommune 
Kartblad 

65 

Ringebu, øyer 

Naturgeogr. region 
Areal 

1817 I Goppollen, 1817 IV Fåvang, 
1818 IIImsdalen, 1818 III Ringebu 
33 c, 352 g 
323,0 km 

Orn. undersøkelser 1982 28.5.-20.7. 

Litteratur 

besøkt 8 dager NOf avd. Oppland 
1989 10.6. Jon Opheim, Harald Bolstad, 

Jan Kåre Roang 
2.7. Jon Opheim 

NOF avd. Oppland (1982>, Opheim (1986) 

Nedre del av vassdraget ligger i "Forfjellsregionen ned hoved
sakelig nordlig boreal vegetasjon. Underregionen Gudbrandsdals
typen er karakterisert ved gran vesentlig knyttet til skygge
sidene, forøvrig furuskog og noe bjørkeskog opp mot fjellet. 
Den øvre delen ligger i fjellregionen, underregion Rondane. 
Berggrunnen er fattig, gjerne med lys sparagmitt. Lavheiene 
dominerer, og store myrer i lavalpin sone er typisk. 

Tromsa er et østlig sidevassdrag t~l Lågen~ som munner ut ved 
Fåvang tettsted. Elvas vifteformede delta er oppdyrket. Neden
for samløpet med Breia, ca 10 km fra utløpet, renner elva gjen
nom en dyp, uveisom V-dal. Nederste del av Breia har også samme 
karakter. Ca 7 km lenger øst munner et annet nordlig sidevass
drag, Vetåa, ut i Tromsa. 

I høyde laget fra ca 850 til 1150 m o.h. finnes flere store 
myrområder. I samme høyde finnes også en del tjern, mens sjøer 
helt mangler i dette nedbørfeltet. Høyeste punkt er store Kvien 
i nordøst på 1350 m o.h. 

På solsida av dalen ligger det gårder ca 10 km innover, og 
videre finnes det mange og store setergrender. Særlig i til
knytning til disse er det satt opp en del hytter, men antallet 
er moderat. 

Et nettverk av bilveier gjør det mes~e av nedbørfeltet lett 
tilgjengelig. De nordøstre ca 100 km er imidlertid uten bil
veier, men traktorveier finnes. 

Våtmarksfugler 

Gråhegre 

Krikkand 

Stokkand 

Sees regelmessig langs Lågen i utløpsområdet. 
I 1983 ble opptil 4 ind. sett i Tromstjern. 
Forholdsvis vanlig hekkefugl ut ~ra erfaringene i 
1982, bl.a. ble 5 ind. sett 28.6. i et tjern mot 
Vetåa, og det ble påvist hekkinger i Urskardtjern 
og Tromstjern. I 1989 ble 3 hanner sett i et lite 
tjern sørvest for Breidjordet. 
Blir karakterisert som hekkefugl ut fra erfarin
gene i 1982. Observasjoner fra Breidtjørna 
(påvist eller antatt hekkende) og Urskardtjern er 



Toppand 

Svartand 

Sjøorre 

Kvinand 

Laksand 
Myrhauk 

Fiskeørn 
Trane 

Sandlo 

Boltit 

Heilo 

Vipe 

Myrsnipe 

Brushane 

Enkeltbekk. 

Dobbeltbekk. 

Rugde 
Småspove 

nevnt. Ikke registrert under feltarbeidet i 1989. 
Er tidligere observert (påvist eller antatt hek
kende) i Breidtjørna, og i 1989 ble et par sett 
i et tjern sørøst for Breidjordet, og en hann ble 
sett i Urskardtjern. 
Arten er påvist hekkende i Gråurtjern i sørøst i 
1970, og i samme område, i et tjern langs 
Hallandsvegen i 1971. Sommerobservasjoner fore
ligger også fra indre Breidtjørn. 
Arten er påvist hekkende i nordre Breidtjørn i 
1981, og sommerobservasjoner foreligger også fra 
de to andre Breidtjørna. 
Synes bare å være observert i utløpsområdet og i 
Breidtjørna. 
Synes bare å være observert i utløpsområdet. 
Viltforsker Ola Olstad registrerte arten for 
første gang i fjellområdene i øyer i 1920, og i 
1940-årene var den blitt ganske vanlig: "-- mange 
år den vanligste rovfugl å se inne på fjellet og 
dens reir er flere ganger påvist". Arten er ikke 
så vanlig i dag, men ble sett en rekke ganger 
like sør for nedbørfeltet i 1979-84, i Moksas 
nedbørfelt. Under feltarbeidet i 1989 ble en hann 
skremt opp fra viervegetasjonen i den sentrale 
del av Stormyra. 
Sett noen ganger på Gopollmyrene før 1982. 
Arten hekker på Gopollmyrene, og par er sett i 
hekketida på myrene ved Raufjellet på grensa til 
Moksas nedbørfelt. Under feltarbeidet i 1989 ble 
et par med hekkeatferd sett sentralt i nedbørfel
tet, og to andre steder ble.2 ind. observert. 
Konklusjonen må være at flere par hekker. 
Synes bare å være påvist ved Breidtjørna, hvor 
arten hekket i 1977. 
Et ind. observert på Breidjordan i nordøst 26.6. 
1979. Også sett like utenfor nedbørfeltet. 
Arten synes å være en vanlig til fåtallig hekke
fugl i ulike deler av nedbørfeltet. 
Arten er tidligere påvist i ulike høydesoner helt 
opp til Breidtjørna. I 1989 ble 2 ind. sett på 
Stormyra og 1 ind. sett øst for Tromstjern. 
Synes bare å være påvist ved Breidtjørna, hvor 
den ganske sikkert hekker. Ved det nordre tjernet 
ble 6-8 ind. sett 20.6.1982. 
Arten er funnet hekkende/antatt å hekke ved 
Breidtjørna, og på Breidjordan ble to engstelige 
høner sett 26.6.1979. I 1989 ble 2 haner obser
vert nordvest på Stormyra. 
Vanlig hekkefugl på egnede lokaliteter, regi
strert 8 steder under feltarbeidet i 1989. 
Leik med 3 spillende ind. funnet i område Stor
myra i 1989. Leik og hekkefunn er også kjent fra 
Moksas nedbørfelt i sør. 
Antas å hekke i barskogsbeltet. 
Arten hekker trolig ganske spredt i nedbørfeltet: 
Observert ved Breidtjørna i 1980 og 1981, og i 
1989 ble 1 ind. registrert i område Annolsætra -
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Urskardtjern, 1 ind. nordvest på Stormyra, og 1 
ind. 2 km sørvest for Breidjordet. 
Sees regelmessig på vollene langs Lågen ved 
Tromsas utløp. I 1989 2 varslende ind. på nordre 
del av Stormyra. 
Hekker i de høyereliggende deler av nedbørfeltet: 
Hekker/antas a hekke ved Breidtjørna, og i 1989 
registrert med 1 ind. ved Urskardtjern og 1 vars
lende ind. ved Tromstjern. 
Er tidligere funnet hekkende i barskogsregionen. 
I 1989 ble arten registrert to steder sørøst for 
Breidjordet, og 1 ind. ble sett i område Annol
sætra - Urskardtjern. 
Ganske vanlig hekkefugl i de høyereligende deler 
av nedbørfeltet. I 1989 ble tilsammen 13 ind. 
registrert, flest ved Tromstjern, hvor 3 par 
viste hekkeatferd. 
Vanlig hekkefugl på egnede lokaliteter. 
Arten har vært i framgang i lengre tid, og er 
sett en rekke steder i nedbørfeltet. Størst 
antall er sett i indre (10-15 ind.) og nordre 
Breidtjørn (15-20 ind.) og Urskardtjern (min. 7 
ind.). Imidlertid ble ikke arten sett i 1989. 
Arten har flere hekkekolonier i Moksas nedbørfelt 
i sør, og streiffugler sees av og til i Tromsas 
felt. 
Er funnet hekkende/antatt å hekke ved Breid
tjørna, ogsa påvist hekkende i lite antall ved 
Saubutjørna. Fem ind. på et tjern ved Breidjordet 
10.6.1989. 
Sees av og til ved elvas utløp, og 1 ind. ved 
Tromstjern 2.7.1989. 
Et ind. på matleting ved Tromstjern 2.7.1989. 
Registrert flere steder i 1989, trolig hekket 
flere par dette aret: Et ind. hørt ved veien ved 
Breidjordet, og 1 ind. i flukt over myromradet 
lenger sør. I område Stormyra ble 3-4 ind. regi
strert, og videre ble 1 ind. sett og hørt ved 
Urskardtjern. 
Vanlig til fåtallig hekkefugl i de ulike del
områder. 
Er observert og hekker trolig flere steder opp i 
bjørkebeltet. 
Hekker vanlig til fåtallig på aktuelle lokali
teter. 
Er observert i vier- og lavregionen, sannsynlig
vis hekkende. 
Vanlig hekkefugl på egnede lokaliteter. 

I utkastet til verneplan for våtmarker (Fylkesmannen i Oppland 
1982) er det foreslått opprettet to verneområder i nedbørfel
tets nærhet: Et landskapsvernområde kalt Lagen ved Favang skal 
etableres fra Tromsas utløp og ca 5 km nedover. ,Området har sin 
hovedfunksjon som overvintringsomrade særlig for fossekall, 
stokkand og kvinand. Arealet er ca 1050 da, herav ca 50 da 
landareal. Det andre området ligger i fjellet ca 4 km nord for 
Breidtjørna. Det foreslåtte Åstdalstjørna naturreservat ligger 



1132 m o.h. og har et areal på ca 2800 da. Området er viktig 
som hekkelokalitet, og karakter_arter er bergand, svartand, 
sjøorre, heilo, svømmesnipe og lappspurv. 

Andre fuglegrupper 

Forekomsten av de ulike fuglegrupper er forholdsvis godt kart
lagt. Pr. 1.1.1986 var tilsammen 111 arter påvist i nedbør
feltet (Opheim 1986). 

Storfugl og orrfugl forekommer i den skogkledde delen av områd
et, men mer detaljerte opplysninger om forekomsten foreligger 
ikke. Fjellrype synes å ha avtatt utover i vårt århundre, mens 
lirypa er den klart vanligste hønsefugl. 

Kongeørn sees forholdsvis regelmessig i de indre deler av 
fjellet, og hekker i tilgrensende områder. Fjellvåk og tårnfalk 
hekker relativt vanlig i de bedre smågnagerårene. Det er også 
grunn til å tro at dvergfalk og spurvehauk kan hekke. Jaktfalk 
sees av og til i fjellområdene, men hekker nok ikke i nedbør
feltet. Myrhauk og fiskeørn er nevnt foran. 

Av ugler er det grunn til å tro at jordugle, perleugle og hauk
ugle hekker i år med god næringstilgang. Kattugle er hørt og 
sett langs nederste del av elva før 1982. Hubro er også regi
strert flere ganger, uten at det er grunn til å tro at den 
hekker. Spurveugle bør være aktuell som hekkefugl i barskogs
beltet. 

I de lavereliggende deler er de litt mer krevende sangerne gul
sanger, møller, hagesanger, bøksanger og gransanger påvist. 
Duetrost er flere ganger påvist i den øvre barskogen. I de høy
ereliggende deler finnes lappspurv og snøspurv, og fjellerke er 
sett i begynnelsen av juli både i 1977 og 1981 i område Breid
tjørna. 

Pattedyr 

Ingen spesielle registreringer er foretatt. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en rik hekkefauna av våtmarksfugler i høyde
laget 900 - 1200 m o.h. De forventede andeartene er funnet 
hekkende, og i tillegg kan sjeldnere arter som svartand og sjø
orre hekke. Vadefuglene er rikt representert, også inkludert de 
mer krevende artene. Områdene ved Breidtjørna i nord synes å 
være den viktigste enkeltlokalitet både for ender og vade
fugler. Trane er fast hekkefugl i nedbørfeltet, trolig med 
flere par. 



20 SOKNA 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

Orn. undersøkelser 

Litteratur 

69 

Ringerike, Flå 
1715 I Strømsåttbygda, 1715 Il Krøderen 
33 b 

2 638,9 km <hele nedbørfeltet 
ned til Tyrifjorden) 

1979 7.5. Arne Nævra, Jan Martin Ståvi 
1989 20.6. Kjell Isaksen, Jon Bekken 
Nævra & Ståvi (1979), Fylkesmannen i 
Buskerud (1982a,b) 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen me~ hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. Lokale s t røk har pen 
furuskog på glacifluviale avsetninger. 

Med Soknas nedbørfelt menes her vassdraget ov~nfor Sokna tett
sted, hvor elva møter Eidselva/Rudselva fra vest. Vassdraget 
krysses av riksvei 7 og jernbane like ovenfor utløpet. De 
fleste deler av nedbørfeltet er tilgjengelige via fylkesvei og 
bomveier som ofte følger de ulike greiner av vassdraget. 

~ederst 1 vassdraget og i Strømsåttbygda finnes en god del 
gårder og villabebyggelse. Fra Strømsåttbygda og nordvestover 
til Langvatnet finnes en del hytter, men de ligger samlet i 
felt, og antallet er moderat for et så stort område. 

Nedbørfeltet har mye rettstammet furu på glacifluviale avset
ninger langs hoveddalføret. I de lave åsene dominerer gran
skogen, for det meste i de fattigere utforminger. Oppover i 
høyden og på tynt jordsmonn er mer kortvokst furu vanlig. Langs 
vassdraget er innslaget særlig av bjørk og gråor stort. Skog
grensa ligger på 900-1000 m o.h. De høyeste områdene i nord når 
opp i 1224 m o.h. 

Et ca 2150 da stort område ved Sognevatn var blant de priori
terte områdene i "Verneplan for våtmarker", med tilsammen 23 
våtmarksarter påvist pr. 1982 (Fylkesmannen i Buskerud 1982b). 
Området ble imidlertid tatt ut av verneplanen pga. oppdyrking 
og riving av demning (senking). 

øst for Sandvatn ble et 1030 da stort område fredet som natur
reservat 26.6.1986 for a ta bevare et myrområde med varierte og 
interessante myrtyper, og med en interessant vegetasjon. I nord 
berører nedbørfeltet Bukollen naturreservat og Vassfaret og 
Vidalen landskapsvernområde, som ~egge ble opprettet 28.6.1985 
(Fylkesmannen i Buskerud 1982a, Miljøverndepartementet 1988). 

Våtmarksfugler 

Stor lom 
Gråhegre 

Et ind. i Buvatn under feltarbeidet. 
Ifølge fiskere ved Sognevatn var arten å se her 
tidligere, sist sett 1986-87. 
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Raster på vårtrekk i Sognevatn: 2 ind. 7.5.1g7g. 
En hunn med to unger i tjern vest for Sandvatn i 
nord, og en engstelig hunn ved dammen i Buvatn. 
En unge av denne art eller stokkand i elve
avsnøring ved Sokna Verk. I Sognevatn raster en 
god del ender på vårtrekk: Den 7.5.1g7g ble det 
registrert ca 30 ind. der. 
En hunn i Saksentjern i øst, og en unge av denne 
art eller krikkand i elveavsnøring ved Sokna 
Verk. I Sognevatn raster en god del ender på vår
trekk: Den 7.5.1g7g ble det registrert ca 10 ind. 
der. 
En hunn med S unger i Sognevatn og 2 hunner, den 
ene med 2 unger i Stolpefjorden litt lenger nord. 
En hunn muligens med unger i Frisvatn og en hunn 
i øvre Kollsjø. I Sognevatn raster en god del 
ender på vårtrekk: Den 7.5.1g7g ble det regi
strert ca 15 ind. der . 
Flere ind. hørt i flukt, en hunn sett i Sognevatn 
under feltar~eidet. Fem ind. samme sted blant 
andre ender på vårtrekk 7.5.1g7g. 
Et ind. ved Sognevatn 7.5.1g7g, ikke sett under 
feltarbeidet 19S9. 
Et par ved Sognevatn 7.5.1g7g, ikke sett under 
feltarbeidet 1989. 
Pr. 19S2 fantes "en større, fast bestand" av 
arten ved Sognevatn (Fylkesmannen i Buskerud 
19S2b). Ikke observert i 19S9. 
Registrert på vårtrekk ved Sognevatn 7.5.1g7g. 
G.H. Acklam observerte arten ved Sognevatn 11.g. 
1966 (Haftorn 1971). 
Et ind. varslet ved elvas utløp, 2 ind. regi
strert ved Sognevatn og et varslende par ved 
Stolpefjorden. 
Registrert i fluktspill midt på Sognevatn, og ved 
Stolpefjorden litt lenger nord. Også observert 
ved Sognevatn 7.5.1g7g. 
Et ind. i fluktspill midt på Sognevatn. 
Et ind. i fluktspill midt på Sognevatn. 
Et ind. ved elveavsnøring ved Sokna Verk, og et 
ind. i fluktspill ved veien rett vest for Sand
vatn. Videre et ind. i fluktspill midt pa Sogne
vatn, også observert her 7.5.1979. 
To ind. registrert i fluktspill midt pa Sogne
vatn, og et varslende ind. ved Stolpefjorden. 
Videre svært engstelig ind. ved tjern vest for 
Sandvatn og ved Saksentjern. Det finnes en 
"større, fast bestand" avarten ved Sognevatn 
(Fylkesmannen i Buskerud 19S2b). 
Registrert 12 steder i ulike deler av nedbørfel
tet. Reir med 4 egg ved Buvatn. 
Registrert ved Buvatn, Svarttjern, Saksentjern og 
Stolpefjorden. 
Reir brukt samme sesong funnet under brua neden
for Langvatn. Det er grunn til å tro at i stør
relsesorden 5-10 par hekker i nedbørfeltet. 
Registrert ve~ Buvatn, Langvatn, 0vstevatn og 
Stolpefjorden. 
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Andre fuglegrupper 

Det foreligger lite data om skogshøns i nedbørfeltet. Det skal 
ligge en stor orreleik på myra ved Sognevatn. Det er grunn til 
å tro at storfugl, orrfugl og jerpe forekommer vanlig i skogs
traktene, og at lirype finnes over skoggrensa. 

Data om forekomst av ugler og rovfugler foreligger ikke, 
bortsett fra at en musvåk med bytte ble observert ved Sognevatn 
under feltarbeidet. Fiskeørn ble sett samme sted i 1979. Ganske 
sikkert hekker spurvehauk og hønsehauk i nedbørfeltet. 

Observasjon aven gråspett hunn ved Stolpefjorden bør nevnes. 

Under feltarbeidet ble det registrert 30 spurvefuglarter utenom 
kråkefugl, noe som må betegnes som normalt til bra i forhold 
til tidspunkt, biotoptilbud og feltinnsats. Av observasjonene 
er kanskje en syngende sanglerke over de store starr- og myr
arealene vest for Sognevatn verdt å nevne. 

Pattedyr 

Av hjortevilt forekommer elg og rådyr vanlig over hele nedbør
feltet. Ellers forekommer hare, rødrev, grevling, mink, røys
katt og mår. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fuglefauna som er typisk for barskogsområd
ene på Østlandet. De vanlige andeartene er påvist hekkende, og 
vadefuglfaunaen er mer artsrik enn man kunne forvente. Dette 
skyldes i særlig grad den rike forekomsten ved Sognevatn, hvor 
hele 23 våtmarksarter er påvist. Dverglo, grønnstilk og rød
stilk er sjeldne hekkearter i regionen. 

Vassdraget har sin viktigste funksjon som hekkeområde, men ved 
Sognevatn samles også en del ender og vadere under vårtrekket. 



21 S0RKJE~I 

Kommune Rollag, Tinn 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

1614 I Tinnsjå, 1714 IV Flesberg 
33 b 
36,2 km 2 

Orn. undersøkelser 1982 Tore Gunnarsen 

Litteratur 
1989 22.6., 2.7. Jon Bekken 
Jaren (1982), Fylkesmannen i Buskerud 
(1982b) 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. 

Vassdraget munner ut i Numedalslågen ca 3 km sør for tettstedet 
Rollag. Vassdraget krysses av riksvei 8 like ovenfor utløpet. 
De indre deler av vassdraget er tilgjengelig via bomvei som går 
inn fra Veggli, ca 15 km nord for utløpet. De to veiene inn fra 
utløpsområdet var sommeren 1989 ikke kjørbare med personbil. 

Det er svært fa hytter i omradet, særlig om man sammenligner 
med Vegglifjell i nord og Blefjell i sørøst. 

Den aller nederste del av elva har et moderat fall, mens den 
videre har et svært bratt fall opp til Hagatjørn på 708 m

2
o.h. 

De indre deler av nedbørfeltet domineres av det ca 3,0 km 
store Sørkjevatn. Hagatjørn er grunt og har store, tette 
starrbelter som er attraktive for våtmarksfugler. Ellers er 
vatna for det meste næringsfattige med steinstrender. 

Nedbørfeltet er karakterisert av blåbærgranskog med økende 
innslag av furu i høyden. Før overgangen til snaufjell er det 
et fjellbjørkebelte. Skogen er nokså nøysom og lite nærings
krevende. 

Området fra Sørkjeåis utløp i Lågen og nordover til Rollag 
sentrum (Bergsjø) er viktig for trekk og til dels overvintring 
av vannfugl. I "Utkast til verneplan for våtmarksområder i 
Buskerud fylke" er lokaliteten vurdert å ha lokal verneverdi. 

Våtmarksfugler 

Stor lom 

Gjess 

Krikkand 

Stor lom er observert tidligere, men hekkestatus 
er ukjent. En av grunneierne, Einar Stærnes, 
kunne i 1989 fortelle at det er sjelden å se lom 
i Sørkjevatn. 
I september 1982 rastet ca 35 gjess, trolig 
kortnebbgjess, i Sørkjevatn. 
Arten ble registrert i Hagatjørnområdet i 1982. I 
1989 ble det observert tilsammen tre hunner og et 
ind. av ukjent kjønn i samme område. En av hunne
ne hadde seks unger, og en annen viste også tyde
lig enstelig atferd. 



Kvinand 
Laksand 

Fiskeørn 

Skogsnipe 

Grønnstilk 

Strandsnipe 

Gulerle 
Fossekall 

Sivspurv 
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Arten ble registrert i 1982 i Hagatjørnområdet. 
En hunn lettet fra Hagatjørn og fløy langt vekk i 
1989; den hekket neppe her. 
Arten observeres jevnlig "i nedbørfeltets nedre 
deler". Trolig menes her utløpsområdet. 
Arten er tidligere registrert i Hagatjørnområdet, 
og et ind. ble også sett her i 1989. 
Arten ble registrert under forhold som tydet på 
hekking i 1982, men ikke sett i 1989. 
Arten er tallrik i hele vassdraget. Særlig langs 
bredden av Sørkjevatn syntes parene å hekke uven
tet tett i 1989. 
Flere par hekket i Hagatjørnområdet i 1989. 
I 1989 ble en fossekall observert ved riksvei
brua, og like ved, oppå en av tre betongsøyler 
som støtter opp gamlebrua finnes et fossekall
reir. Videre minst en ungfugl registrert i åa 
ovenfor Hagatjørn. 
Registrert syngende i vestenden av Sørkjevatn 
1989. 

Andre fuglegrupper 

Det meste av nedbørfeltet er bra skogsfuglområder. Orrfugl 
dominerer, men det finnes også en god del storfugl og jerpe. 
Under feltarbeidet ble et jerpepar, muligens med kull, påtruf
fet ved utløpet av Sørkjevatn, og mytefjær av tiur ble funnet 
noe lenger øst. Deler av nedbørfeltet er også bra helårsområder 
for lirype. Fjellrype forekommer trolig sparsomt i de høyest
liggende områdene. 

Forekomsten av rovfugler og ugler er lite kjent, men antas å 
omfatte arter som hønsehauk, spurvehauk, fjellvåk, dvergfalk og 
perleugle. Fiskeørn observeres jevnlig i nedbørfeltets nedre 
deler. Kongeørn hekket trolig i området på slutten av 1970-
tallet. Observasjon av den østlige arten haukugle allerede i 
1982 er dyregeografisk interessant. 

Av spurvefugler utenom kråkefugl er tilsammen 16 arter regist
rert. Varsler ble i 1982 registrert med hekkeatferd. 

Pattedyr 

Elg finnes i en relativt tynn bestand i området. Sørkjeområdet 
er viktigst som sommerbeite, og det trekker også en del dyr inn 
fra Telemark. De viktigste vinterområdene er i liene ned mot 
hoveddalføret. 

Villrein fra to adskilte stammer opptrer innenfor nedbørfeltet. 
Det er vanlig at mindre flokker fra Hardangerviddastammen 
trekker ut til Velebufjellet om vinteren, særlig når beite
forholdene lenger nord er vanskelige. På Blefjell finnes en 
egen liten stamme, og denne bruker området helt nord til 
Sørkjevatnet. 

En liten fast bestand av hjort synes å ha etablert seg ca 1980, 



og rådyr finnes i bra bestand. De viktigste vinterområdene er i 
liene ned mot hoveddalføret. 

Hare finnes for tida i brukbar bestand. Gaupe opptrer regel
messig i området, iallfall som streifdyr. En mener også å ha 
klare indikasjoner på at bjørn opptrådte innenfor nedbørfeltet 
i 1970-årene. Rødrev, mår, mink og røyskatt er vanlig forekom
mende. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fuglefauna som er typisk for barskogsområd
ene på Østlandet. Biotoputvalget er middels stort, og artsut
valget er også middels. Hagatjørnområdet skiller seg ut som 
beste lokalitet for våtmarksfugler. Det er interessant at 
grønnstilk ser ut til å hekke her år om annet. Også utløpsom
rådet har lokal betydning for trekk og til dels overvintring. 
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22 N0RDSTEÅ 

Kommune Rollag 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

1614 I Tinnsj~, 1615 Il Nore 
33 b 
56,2 km 2 

Orn. undersøkelser 1984 13.7. Tore Gunnarsen 

Litteratur 
1989 1.-2.7. Kjell Isaksen, Jon Bekken 
Gunnarsen (1984b), Smukke stad (1985b) 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. 

Vassdraget munner ut i Numedalsl~gen ved tettstedet Veggli, og 
krysses av riksvei 8 like ovenfor utløpet. Veien fra Veggli til 
Tinn Austbygd og sideveier til denne gjør de øvre deler av ned
børfeltet lett tilgjengelig. Fra gammelt av finnes en del inn
grep og dammer for tømmerfløting. Hytteantallet er forholdsvis 
høyt i omr~det. Helt vest i omr~det finnes uberørte skog- og 
fjellomr~der. 

Fra hoveddalen er lisida bratt opp mot et platå. I sør og øst 
finnes et mykt formet plat~terreng. Mot nord og vest er land
skapet storkupert med avrundede fjellkoller og ~pne dal- og 
myrdrag. Mot nord stiger ~sene mot større høyder og mer drama
tiske former, opp i over 1200 m o.h. Bekker og åer renner i 
åpne daldrag p~ plat~et, mens ~a ned mot hoveddalen skjærer seg 
delvis dypt ned i lisida. 

Våtmarksfugler 

De ornitologiske registreringene i 1984 ble konsentrert om 
nabovassdraget i sør, Med~i. Bare når disse registreringene 
bidrar med noe nytt i forhold til observasjonene i 1989, er de 
tatt med oversikten nedenfor. 

Sangsvane 

Ender 

Enkeltbekk. 

[Gluttsnipe 

Et par, ev. flere ind. skal være sett i tjerna i 
område Kråkåsen relativt ofte på 1980-tallet, fra 
til dels tidlig på høsten og utover, slik at man 
kan ha mistenke om oversomring i området (Odd 
Frydenlund Steen). 
Til tross for besøk i de fleste tjern/vatn i 
sørvest, samt i Killingskardet i vest, ble ingen 
ender observert. Hytteeiere kunne imidlertid 
fortelle at de av og til hadde sett ender, også 
kull i de sørvestre deler. I 1984 ble et toppand
kull observert i Kroktjern ca 4 km sørøst for om
rådet. Stokkand og krikkand ble også vurdert å 
kunne hekke i dette området. 
Spillende ved Ragnhildtjern, også skremt opp i 
myrområdet sør for tjernet. 
Funnet hekkende ved Søteli-/Molteskarvtjern ca 5 
km sørøst for nedbørfeltet i 1984.] 



(Skogsnipe 

(Grønnstilk 

Strandsnipe 

(Gulerle 

Vintererle 
Fossekall 

Sivspurv 

Observert ved Søteli-/Molteskarvtjern ca 5 km 
sørøst for nedbørfeltet i 1384.] 
To hekkende par ved Kroktjern og et par ved 
Vorsettjern ca 4 km sørøst for nedbørfeltet i 
1984.] 
Ganske vanlig, registrert en rekke steder ved 
tjern/vatn sørvest i nedbørfeltet. 
Merkelig nok ikke observert i 1989. Arten var 
vanlig ved Vorsettjern ca 3 km sørøst for 
nedbørfeltet i 1984.] 
Skal ha hekket i Nørdsteåi eller Medåi ca 1980. 
Er ikke registrert i vassdraget, men bør kunne 
hekke, kanskje med flere par. 
Ganske vanlig, registrert en rekke steder ved 
tjern/vatn sørvest i nedbørfeltet. 

Andre fuglegrupper 

Av hønsefugler forekommer orrfugl og storfugl. Orrfuglbestanden 
har tatt seg opp i 1980-årene. En orrhane ble observert ved 
Vardefjellet, og en tiurfjær ble funnet ved KrAkåsløken under 
feltarbeidet. I fjellet forekommer lirype. 

Av øvrige grupper ble gjøk, lavskrike, skjære, kråke og ravn 
registrert. Interessante funn var observasjon av tromming og en 
god del ringing av tretåspett i et område med ren, gammel gran
skog nordvest for Kråkåsløken, og et kull på tre flygedyktige 
haukugleunger ved Gaupetjern i sørvest. 

Nedbørfeltet opplyses å inngå i jaktområdet til et kongeørnpar 
som hekker i nærheten. 

Av spurvefugler utenom kråkefugl ble det i 1989 påvist 21 
arter. I den Atlasruta (NOFs registreringer av hekkeutbredelse) 
som dekker det meste av nedbørfeltet og ytterligere en del 
areal, er det i tillegg registrert 22 arter. Spurvefuglfore
komsten synes å være noe rikere enn det man kunne forvente. 

Pattedyr 

Av hjortevilt er elg vanlig forekommende. Enkelte av dyra i de 
øvre deler trekker hit fra Telemarkssida. Vinterstid trekker 
elgen ned fra de øvre delene og ned i lisida. Det er også en 
viss bestand av rådyr. Disse trekker også ned vinterstid. Hjort 
er registrert flere steder i området. Det er sannsynligvis i 
hovedsak streifdyr, men de påtreffes oftere nå enn for noen år 
siden. 

Villrein tilhørende Hardangerviddastammen kan treffes i områder 
med snaufjellkarakter, først og fremst fra høsten og fram mot 
påske. Trafikken fra alle hyttene i området medfører at reinen 
da trekker nordover. Mye brukte beiteområder er traktene rundt 
Rusttjern, Tveittjern og Minnet jern. 

Av pattedyrarter ellers kan nevnes hare, rødrev, mink og røys
katt. Mår og gaupe streifer gjennom området. Etter hva som 
oppgis ble det i 1967 slått tre sauer av bjørn i området. 
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Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en lite utviklet fauna av våtmarksfugler. 
Ender ble ikke registrert i 1989, til tross for at de aller 
fleste tjern ble befart. Tidligere er imidlertid ender og 
andekull observert. Også vadefugl- og spurvefuglfaunaen er 
artsfattig. 

Et område sørøst for nedbørfeltet som ble undersøkt i 1984, 
synes å ha en klart rikere forekomst av våtmarksfugler. 



23 HIVJUÅNI 

Kommune Hol 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

1516 III Hallingskarvet 
35 c 
59,2 km 2 

Orn. undersøkelser 
Litteratur 

1989 4.7. Jon Bekken 
Smukkestad (1984) 

Vassdraget ligger i "Fjellregionen", underregion Hardanger
vidda. Området er karakterisert av overveiende fjellplatåmorfo
logi. 

Elva munner ut i Holsvassdraget vel 3 km vest for Hovet kirke. 
Riksvei 288 passerer like ved samløpet mellom de to elvene. 
Elva danner en fin foss på sin vei ned den bratte lia. De 
største vannspeil i nedbørfeltet er Hivjuvatn (ca 200 da) og 
Hallet jern (ca 600 da). EnKelte seterhus og noen få hytter 
finnes i området. 

Fra hoveddalen er lisida bratt opp mot et platå. Lisida og dal
sidene rundt Hivjuvatn er kledd med fjellbjørkeskog av varier
ende frodighet. Store bregner og høgstauder finnes i de rikeste 
partiene. Partiene ved Hivjufossen er ekstra grønne og frodige 
pga. høy luftfuktighet. På Hivjuvatnets vestside mangler 
skogen, trolig pga. tidligere tiders husdyrbeite og vedsanking 
til setrene. Der fjellbjørka mangler, er det på fastmark dverg
bjørk og vier sammen med blåbær og andre lyngarter som dominer
er. Myrområdet sør for Hivjuvatnet er preget av belter med vier 
og åpnere partier med forskjellige starrarter. 

V~tmarksfugler 

Bergand 
Heilo 
Rødstilk 

Strandsnipe 

Fiskemåke 

Gulerle 

Fossekall 
Blåstrupe 

Sivspurv 

En hann i tjern 1115 m o.h. vest for Hallet jern. 
To varslende ind. vest for Hallet jern. 
Ganske vanlig i nedbørfeltet. Varslende ind. i 
våtmark MN 46 19, ved utløpet av tjern 1115 m 
o.h., i dalføret lenger sørøst og ved dam i lia 
øst for Hallet jern. 
Varslende ved s Svai og i dalføret sørvest for 
Hallet jern. 
Et ind. på reir på holme i tjern 1115 m o.h., 
senere to ind. i lufta vest for Hallet jern. 
Flere varslende par i v~tmarksområdet sør for 
Hivjuvatn. 
Et ind. registrert aller nederst i elva. 
Et varslende ind. ved s Svoi og en syngende hann 
i område MN 46 19. 
Et syngende ind. ved s Svai og flere ind. ved 
tjern 1115 m o.h. 

V~tmarksområdet sør for Hivjuvatn har fine vier- og starr
områder, og ser ut til å kunne huse en rekke våtmarksarter. Det 
var derfor uventet at bare strandsnipe, gulerle og blåstrupe 
ble p~vist. Særlig uventet var det at det verken her eller ved 
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vatnet ble observert ender, og flere vadere burde også hatt 
tilhold. Ikke hele området ble like godt undersøkt, så en art 
som f.eks. svømmesnipe kan ha vært oversett. 

Også øvrige deler av nedbørfeltet hadde en forholdsvis be
skjeden forekomst av våtmarkfugler. Tjern og våtmark fra ca 
1350 m o.h. og høyere mot vest i nedbørfeltet er ikke under
søkt, men ligger trolig for høyt til å være av betydning. 

Myrområdet ved nedre Flyvatn (ca 1160 m o.h.) ca 8 km nord for 
Hivjuånis nedbørfeltet har vist seg å være langt rikere ornito
logisk, og er foreslått vernet som naturreservat (Fylkesmannen 
i Buskerud 1982b). Også et område noen kilometer sørvest for 
nedbørfeltet, de store våtmarkene nord for Raggenutene har en 
rikere fuglefauna. Her hekker bl.a. krikkand, myrsnipe og tem
mincksnipe og svømmesnipe, og brunnakke er sett i hekketida 
(Gunnarsen 1984 c). 

Andre fuglegrupper 

Av hønsefugler ble bare lirype registrert under feltarbeidet. 
Det er grunn til å tro at denne arten er forholdsvis vanlig, 
mens fjellrype finnes i de høyeste områdene. Orrfugl kan trolig 
påtreffes i fjellbjørkeskogen. 

Kongeørn hekker i rimelig nærhet av området. Det var vellykket 
hekking i 1983, status for senere år er ikke kjent. Det er 
grunn til å tro at i hvert fall fjellvåk og jordugle hekker i 
gode smågnagerår. 

Av spurvefugler utenom kråkefugl ble det i 1989 påvist 11 
arter. Med den usikkerhet som følger av sein dato for regi
streringene, synes spurvefuglforekomsten å være omtrent som man 
kunne forvente. 

Pattedyr 

Nedbørfeltet ligger innenfor Hallingskarvet-Hemsedal villrein
område. Rein kan påtreffes hele året. En viktig trekkveg til og 
fra Budalshøgdene går over Hivjudalen til Guristølfjellet eller 
mot Byrkjedalen. Trekkveien blir markert som følge av Halling
skarvets fot på sørsida og villreinområdets avgrensning mot 
nord. 

I fjellbjørkeskogen kan elg og rådyr påtreffes sommerstid. 

Jerv kan streife gjennom området, og mink finnes i de aktuelle 
elver/bekker. Rødrev er vanlig forekommende, likeså røyskatt og 
hare. Under feltarbeidet ble et kull av snømus registrert sør 
for tjern 1115 m o.h. 



Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet huser et moderat antall av fuglearter knyttet til 
våtmark. Til tross for et vegetasjonsrikt parti langs elva ved 
Hivjuvatn ble ikke gressender registrert. Bergand ble observert 
lenger inn i vassdraget. Vadefuglene er også forholdsvis svakt 
representert, mens de forventede spurvefugler knyttet til vass
draget ble registrert. 

Området har verdi for hekkende rovfugl. 



24 GRYTÅ 

Kommune 
Kartblad 

81 

Hol, Ulvik (S&F) 
1416 Il Hardangerjøkulen, 
1516 III Hallingskarvet 

Naturgeogr. region 
Areal 

35 c 
38,1 km 2 

Orn. undersøkelser 1984 11.7. Tore Gunnarsen 
1989 4.7. Kjell Isaksen 

Litteratur 

Eivind 0stbye, Biologisk Institutt, 
Universitet i Oslo E0 
Gunnarsen (1984c), Smukkestad (1985c) 

Vassdraget ligger i "Fjellregionen", underregion Hardanger
vidda. Området er karakterisert av overveiende fjellplatåmorfo
logi. 

Åa munner ut i Ustekveikja ca 6 km nordvest for Haugastøl. 
Bergensbanen og en bomvei fra Haugastøl krysser vassdraget like 
ovenfor utløpet. Elva har lange strekninger med stryk med 
roligere partier med småvann innimellom. 

Bortsett fra utløpsområdet er nedbørfeltet svært lite preget av 
menneskelige inngrep. Et og annet til dels nedfallent læger 
finnes i tillegg til noen små jakthytter/fiskebuer. En god del 
sau beiter i området. 

I de nedre deler av vassdraget finner vi et belte av fjell
bjørk. Etter hvert som man beveger seg oppover, erstattes 
fjellbjørka av dvergbjørk og vier med god forekomst av blåbær
lyng. Starr- og grasheier sammen med snøleier dominerer vegeta
sjonsbildet i den mellomalpine sone. 

Landskapet domineres av Hallingskarvet med den bratte sørveggen 
som stuper ned rett nord for dalen. Landskapet er ellers kupert 
med tallrike små og større fjelltopper, stup, urer, småbreer og 
slake dalbunner. 

Nedbørfeltet brukes som feltkurs- og demonstrasjonsområde for 
Høyfjellsøkologisk stasjon på Finse. 

Våtmarksfugler 

Ender 

Sand lo 

Boltit 
Heilo 

Fjæreplytt 
Rødstilk 

Svært få par, om noen, hekker i nedbørfeltet. 
Bergand sees under høsttrekket (E0). 
Hekker i deltaet vest for Lengjedalsvatnet og 
flere andre steder .CE0) • 
Flere par hekker i Lengjedalsbrotet (E0). 
Ikke sett under befaringene, og E0 bekrefter at 
arten knapt nok hekker i nedbørfeltet. 
Flere par hekker i nedbørfeltet (E0). 
Ikke registrert i 1984, men i 1989 varslet et par 
i våtmarksområdet ovenfor vatn 1215 m o.h. Ifølge 
E0 forekommer det "noe rødstilk". 



Strandsnipe 

Fossekall 

Blåstrupe 

Sivspurv 

I 1984 ble det registrert 2-3 par langs vassdrag
et opp til Lengjevatn. I 1989 bare en registre
ring: Et varslende ind. ved fløyt MN 308 152. 
I 1984 ble ett hekkende par registrert langs elva 
opp til Lengjevatn, men strekningen ble vurdert å 
kunne huse 2-3 par. I 1989 ble et ind. med sann
synlig reir i jernbanebrua, et bebodd reir ved 
stryk ca 2 km lenger oppe og et varslende ind. 
like nedenfor Lengjedalsvatn registrert. 
Registrert i 1984 i vierkratt langs elva i de 
nedre deler. I 1989 varslende ind. ved fløyt MN 
308 152, og syngende hann ved tjern MN 284 168. 
Noen få registreringer i 1984, i 1989 bare notert 
i området ved jernbanebrua. 

I slike høyfjellsområder vil mye snø eller sein snøsmelting 
enkelte år føre til at deler av hekkefaunaen må slå seg til i 
alternative områder. Ved Lengjedalsvatnet (1312 m o.h.) ble det 
verken 1984 eller 1989 observert ender eller vadere. I 1984 var 
isen gått, men det lå snø langs 20-30 % av strandlinjen. Det 
ble da konkludert med at "det biotopmessig kunne være mulig med 
hekking av fjæreplytt, temmincksnipe og strandsnipe, men det er 
mulig at vannet ligger klimamessig for ekstremt til". I 1989 

,var ,våren spesielt sein: Det var bare ei lita råk i oset og små 
åpne områder langs land. Snøen dekte 70-80 % av landskapet. I 
tjernet ca 2 km lenger opp var det bare ei 2x4 meters råk, og 
også elveleiet var delvis overdekt. 

Myrområdene nedenfor Lengjedalsvatnet er ikke så omfattende som 
kartet gir inntrykk av. Like før elva munner ut i tjern 1215 m 
o. h. finnes det imidlertid et fint våtmarksområde, med små, 
vierbevokste øyer mellom elveløpene. Det var her et rødstilkpar 
hekket i 1989. 

Finsefetene sørøst for Finse og de store våtmarkene nord for 
Raggenutene i øst har en rikere fuglefauna enn Grytåas nedbør
felt. Her hekker bl.a. bergand, krikkand, myrsnipe, temminck
snipe og svømmesnipe. I øst er også brunnakke sett i hekketida. 

Det opplyses at det er et ganske bra trekk av vadere og ender 
ved Lengjedalsvatnet med omgivelser om høsten (E0). 

Andre fuglegrupper 

Fjellrype forekommer vanlig i området. I de nedre deler er 
lirype vanlig. Begge arter ble registrert under feltarbeidet. 

Av rovfugler registreres regelmessig fjellvåk og jaktfalk, 
til dels tårnfalk og kongeørn. Lengjedalsområdet inngår som en 
del av revirområdet til disse arter. I hvert fall fjellvåk og 
tårnfalk hekker år om annet innenfor nedbørfeltet. Ellers er 
Hallingskarvets bratte vegg aktuell for rovfugler. 

Av spurvefugler er det i tillegg til de tre foran nevnte 
registrert heipiplerke, steinskvett og gråtrost. 
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Pattedyr 

Nedbørfeltet ligger innenfor Hallingskarvet-Hemsedal villrein
omr~de, men tidvis trekker også villrein til og fra Hardanger
vidda over Bergensbanen gjennom Lengjedalsomr~det. Det går 
derfor livsviktige trekk både øst-vest og nord-sør i Lengje
dalen. Nedbørfeltet er ogs~ et meget viktig beiteområde for 
reinen. Den klimatiske grensen mellom Vestlandet og Østlandet 
går i området Finse-Lengjedalen. Det vil si at snømengdene 
reduseres markert fra vest mot øst i området. Som følge av det 
kontinentale klimaet er også lavinnslaget rikere mot øst. Snø
leier med rikelig av beiteplanten musøre gjør området ytterlig
ere attraktivt. Det har først og fremst vært bukk som har 
beitet i dette området, men i de senere år er det igjen blitt 
en del simler og kalv i området, noe som gir mulighet for etab
lering av egen stamme av rein i Hallingskarvet. 

Området er også en svært viktig lokalitet for fjellrev. Repro
duksjon fant i hvert fall inntil nylig sted i eller nær nedbør
feltet. De gamle hi-systemene i er fortsatt intakte, og Lengje
dalsområdet er en klassisk lokalitet for store fjellrevhi. 

Forekomsten av jerv har i mange år vært svært liten på Hardan
gervidda og nordover mot Lærdal. Utover i 1980-årene har det 
imidlertid begynt å komme inn jervemeldinger fra disse områdene 
igjen. Fra gammelt av er det kjent at jerven la sin rute over 
Lengjedalsområdet. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltets fauna av v~tmarksfugler bærer preg av høyden over 
havet og de stort sett karrige lokalitetene. Ender hører knapt 
nok til de faste hekkefuglene i området, mens vadefuglene er 
bedre representert, bl.a. med sandlo, boltit og fjæreplytt. De 
spurvefugler man kan forvente langs vassdraget er registrert. 

Vassdraget har en funksjon som rasteområde for ender og vadere 
om høsten. 

Området har verdi for hekkende rovfugl. 



25 EIDSÅI 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

Nore og Uvdal 
1615 11 Nore 
33 b 
67,8 km 2 

Orn. undersøkelser 1980 11. og 14.7. Tore Gunnarsen 
1983 1.-2.7. 
1989 2.7. Kjell Isaksen 

Litteratur Gunnarsen (1983) 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. 

Vassdraget munner ut i Numedalslågen ca 3 km sør for Nore 
kirke. Vassdraget krysses aven fylkesvei like ovenfor utløpet. 
Elva løper gjennom en V-dal, og har jevnt fall de nederste ca 
7 km. Ovenfor dette finnes en del myr langs vassdraget. 

Nedbørfeltet er for en stor del kledd med blåbærgranskog med 
økende innslag av furu i høyden. I brattere partier finnes en 
del fin, lite påvirket granskog. Før overgangen til snaufjell 
er det et fjellbjørkebelte. Skogen domineres av fattigere 
vegetasjonstyper. På snaufjellet dominerer snøleiesamfunn og 
fattig heivegetasjon. 

øverst i vassdraget ligger Breidsetvatnet (860 m o.h.). Dette 
og Matbutjørn og Metjørn har for en del starrbelter av betyd
ning for våtmarksfugler. De høyereliggende tjerna som Haust
tjørn, Røytjørn og Krosstjørn har steinete bredder og klart 
vann, og er lite interessante for våtmarksfugler. 

Våtmarksfugler 

Krikkand 
Toppand 
Kvinand 

Skogsnipe 
Gulerle 
Fossekall 

En hunn i Matbutjørn. 
En hann i nordenden av Breidsetvatnet. 
En hunn i Matbutjørn, trolig den samme like 
etter i Metjørn. 
Et ind. ved Metjørn. 
Et varslende ind. ved utløpet av Breidsetvatnet. 
Et varslende ind. i bekken fra Selabakksettjørn. 

Tore Gunnarsens undersøkelser i 1980/-83 ble konsentrert om: 

1. Holmevatn-Veavatn-Svartevatn-området like nord for Eidsåas 
nedbørfelt. Han fant her en rik forekomst av våtmarksfugler, 
bl.a. med flere hekkende par av stokkand, vipe, gluttsnipe 
og rødstilk, samt varslende grønnstilk. 

2. Område lille Lufsjå vest for Eidsåas nedbørfelt. Her fant 
han i tillegg flere hekkende par av svømmesnipe, myrsnipe og 
lappspurv, og også storlom, fiskeørn og brushane ble regi
strert. 
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Andre fuglegrupper 

Av hønsefugler forekommer storfugl og orrfugl i sparsom bestand 
nede i skoglia, og lirype og trolig også fjellrype forekommer i 
fjellområdene. 

Opplysninger om rovfugl/ugler i nedbørfeltet synes ikke å fo~e

ligge. I nærområdene i nord og vest er fjellvåk, hønsehauk, 
fiskeørn, kongeørn og perleugle påvist. 

Av spurvefugler ble de vanlige artene registrert, i antall som 
syntes å være normale ut bra biotoptilbudet. 

Pattedyr 

Av hjortevilt er elg vanlig forekommende. Vinterstid trekker 
elgen ned fra de øvre delene og ned i lisida. Det er også en 
viss bestand av rådyr. Disse trekker også ned vinterstid. Det 
er sannsynlig at også streifdyr av hjort forekommer. 

Villrein tilhørende Hardangerviddastammen kan treffes i områder 
med snaufjellkarakter, først og fremst fra høsten og fram mot 
påske. 

Av pattedyrarter ellers kan nevnes hare, rødrev, mår, mink og 
røyskatt. Gaupe streifer gjennom området. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet synes å ha en forholdsvis artsfattig forekomst av 
våtmarksfugler. Særlig om man sammenligner med våtmarkene nord 
og vest for nedbørfeltet, er artsutvalget beskjedent. De påvis
te andeartene synes å forekomme i lite antall, og vadefugl
faunaen er også fattig. 



26 GVETAJU 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

Nore og Uvdal 
1615 IV Uvdal 
33 b, 3~ c 
--,- km 

Orn. undersøkelser 1979 12.7. 
1984 10.7. 

Tore Gunnarsen 

1989 3.7. Kjell Isaksen 
Litteratur Gunnarsen 1984a, Smukkestad 1985a 

Vassdragets nederste del ligger i "Forfjellsregionen med hoved
sakelig nordlig boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og 
Opplands barskoger er karakterisert av store høydeforskjeller 
med vidder mot fjellet og flere større dalfører. De øvre deler 
ligger i "Fjellregionen", underregion Hardangervidda. Området 
er karakterisert av overveiende fjellplatåmorfologi. 

Vassdraget munner ut i Uvdalselva ved Gveta-gårdene ca 23 km 
ovenfor Rødberg. Vassdraget krysses av riksvei 8 like ovenfor 
utløpet. Fjellområdene er helt uten tekniske inngrep, bare noen 
stier og et fåtall jakt- og fiskebuer finnes. 

Opp til ca 1200 m o.h. har elva bratt fall. Dalsida er kledd 
med blåbærgranskog med økende innslag av furu i høyden. Før 
overgangen til snaufjell er det et fjellbjørkebelte. Skogen 
domineres av fattigere vegetasjonstyper. På vidda dominerer 
snøleiesamfunn og fattig heivegetasjon. 

Våtmarksfugler 

Elva 

Elva ble fulgt oppover i 1984, men det ble ikke registrert 
arter med tilknytning til selve elveløpet. I 1989 ble en fosse
kall observert ved riksveibrua. 

Gvetavatnområdet 

Krikkand En hunn med 6 unger i 1984. En hann i tjern MM 
786 874 nord for Gvetavatn i 1989. 

Toppand/bergand En ubestemt hunn i 1984. 
Bergand En hann i midtre del av vatnet 1989. 
Heilo Tilsammen 6 par i 1984, i 1989 bare registrert to 

steder. 
Myrsnipe 

Rødstilk 

Strandsnipe 

Svømmesnipe 

Et par ved Gvetavatn i 1984, et ikke varslende 
ind. ved midtre del av vatnet 1989. 
Fire par ved de små vatna sør for, og ca 11 par 
ved Gvetavatn i 1984. I 1989 tilsammen 5 ind. i 
sør, og tilsammen ca 15 forskjellige ind. rundt 
vatnet. 
Fire par ved de små vatna sør for, og 8 par ved 
Gvetavatn i 1984. I 1989 ble arten bare såvidt 
registrert begge steder. 
Tre par ved Gvetavatn i 1984, i 1989 en engstelig 



Gramåke 

Lappspurv 
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hann i et vått starrområde sørvest for vatnet. 
To måker, sannsynligvis gråmåker, jaget 3 ravner 
langt øst for vatnet 1983. 
"Vanlig" rundt vatnet i 1984, bare registrert 2 
steder i 1989. 

Mange av vatna har tilløp til starrbelter i vikene. Rundt et av 
tjerna nord for Gvetavatn, MM 786 874, finnes store, fuktige 
myrområder. Deler av Gvetavatn og småvatna nord for dette må 
betegnes som gode fugleområder. 

Prestdalsvatnomradet (undersøkt 1979/84) 

Krikkand 
Bergand 

Svartand 

Myrsnipe 
Rødstilk 
Svømmesnipe 

Jordugle 
Lappspurv 

Minst to kull i 1984. 
Flere ind. observert i 1979, men hekking ble ikke 
konstatert. 
Hunn med 6 unger, sammen med to hunner til i 
1984. 
Fem par registrert i 1984. 
Ca 10 par holdt til rundt vatnet i 1984. 
Konstatert hekkende i 1979, og i 1984 hadde to 
par tilhold ved vatnet. 
Et ind. sett ikke langt fra vatnet i 1979. 
Vanlig i 1979. 

Andre fuglegrupper 

Av hønsefugler forekommer orrfugl i sparsom bestand nede i 
skoglia, og lirype og fjellrype forekommer i fjellområdene. 
Begge arter er registrert under feltarbeidet. 

Av øvrige grupper er gjøk, ravn, heipiplerke, linerle, ring
trost (hekkende>, steinskvett og løvsanger registrert. 

Et kongeørnreir er kjent innenfor nedbørfeltet. Det foreligger 
ikke opplysninger om at dette har vært i bruk etter ca 1960-70. 

Pattedyr 

Elg finnes i en noe sparsom bestand i den skogkledde dalsida. 

Villrein tilhørende Hardangerviddastammen forekommer i snau
fjelldelen av nedbørfeltet. Området hører til den sørøstligste 
delen av Dagalifjell, som er et av tangeområdene mot øst for 
denne stammen. Området er viktig først og fremst som vinter
beiteområde. Som følge av stor menneskelig aktivitet langs 
riksvei 8 over Dagalifjell har reinen i dag visse vanskelig
heter med å komme til og fra dette området. Omradet nyttes 
derfor ikke av reinen i den grad beitemulighetene skulle tilsi. 
Næromradene til Gvetavatn er viktigst som vinterbeiteomrader. 

Rådyr forekommer i liten bestand i lisida ned mot bygda, mens 
hjort opptrer som streifdyr. 

Av pattedyrarter ellers er rødrev, hare og røyskatt vanlige. 



Sammendrag/konklusJon 

Nedbørfeltet synes å ha en fuglefauna som er typisk for vass
drag i de lavere fjellområdene i regionen. Biotoputvalget er 
middels stort~ og artsutvalget er middels bra, noe lavere enn 
i nabovassdraget Rolv. De ulike gruppene er ganske jevnt 
representert, men lom er ikke registrert. Av spesielle arter 
hekker svartand, myrsnipe og svømmesnipe. 

Deler av Gvetavatn og et område med tjern nord for dette synes 
å skille seg ut som et godt fugleområde, men også våtmark ved 
Prestdalsvatn er tilholdssted for mange avartene. 
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27 ROLV 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

Nore og Uvdal 
1615 IV Uvdal 
33 b, 3~ c 
--,- km 

Orn. undersøkelser 1980 19.7. 
1984 10.7. 

Tore Gunnarsen 

1989 3.7. Jon Bekken 
Litteratur Gunnarsen 1984a, Smukkestad 1985a 

Vassdrogets nederste del ligger i "Forfjellsregionen med hoved
sakelig nordlig boreal vegetasjon"~ Underregionen Buskerud og 
Opplands barskoger er karakterisert av store høydeforskjeller 
med vidder mot fjellet og flere større dalfører. De øvre deler 
ligger i "Fjellregionen", underregion Hardangervidda. Området 
er karakterisert av overveiende fjellplatåmorfologi. 

Vassdraget munner ut i Uvdalselva ved Uvdal kirke ca 12 km 
ovenfor Rødberg. Vassdraget krysses av riksvei 8 like ovenfor 
utløpet. De øvre deler av nedbørfeltet er tilgjengelig ved en 
vei fra Lunda i sørøst til et stykke sør for Vasstølvatn. 
Lenger inn finnes ingen tekniske inngrep. Foruten seterhus og 
hytter ved Vasstølan, finnes etpar hytter i Raudsjødalen. Mer 
og mindre tydelige stier finnes i deler av området. 

Opp til ca 950 m o.h. har elva bratt fall. Dalsida er kledd med 
blåbærgranskog med økende innslag av furu i høyden. Før over
gangen til snaufjell er det et fjellbjørkebelte. Skogen domi
neres av fattigere vegetasjonstyper. På vidda dominerer hei- og 
myrtyper. Rundt Vasstølvatnet er landskapet mot sør og øst 
svært myrrikt, hovedsakelig med næringsfattige nedbørsmyrer. 
OgsA Roudsjødalen har en del myrarealer. 

Våtmarksfugler 

Elva 

Selve elveløpet er bratt og vanskelig å følge. Det bør rimelig
vis hekke 1-2 par fossekall her. 

Område Vasstølvatn (data fra 1984 omfatter også Granaset
tjørnan): 

Krikkand 

Stokkand 

Toppand 

Rundt vatnet ble det i 1989 registert 3 eller 4 
hunner med unger. To av kullene var på 5 og 8 
unger. 
Hunn med 7 store unger ved holmen midt på vatnet 
i 1989. 
I 1980 ble hunn med unger samt flere voksne sett, 
mens det i 1984 ikke ble sett ender i det hele 
tatt. I 1989 lå 12 hanner og 2 hunner i nord
enden av vatnet. Vatnet kan tenkes å fungere som 
furasjeringsplass for toppender fra et litt 
større område, delvis utenfor nedbørfeltet. 



Heilo 

Vipe 
Brushane 

Enkeltbekk. 
Rødstilk 

Grønnstilk 

Strandsnipe 

Svømmesnipe 

Gulerle 
Sivspurv 

Raudsjødalen 

Krikkand 

Rødstilk 

Strandsnipe 
Gulerle 
Blåstrupe 
Sivspurv 

3-4 par i 1984, 1 varslende par ved utløpet i 
1989. 
1 par i 1984, 1 varsl. par ved Vasstølan i 1989. 
1 høne med nervøs atferd i 1984. Ikke registrert 
i 1980/1989. 
Arten registrert i 1980/1984, antall ikke angitt. 
1 varsl. ind. ved Raudsjødalselvas utløp, 1 
varsl. par ved tjernet ved Vasstølan. Ikke reg. i 
1980/1984. 
3 par i 1984, et varsl. ind. ved utløpet og et 
varsl. par på vestsida i 1989. 
3-4 par i 1984, ett varsl. par i hver ende av 
vatnet i 1989. 
2 meget engstelige hanner ved tjernet ved Vass
stølan i 1989. 
Ganske vanlig. 
Ganske vanlig. 

En svært engstelig hunn nederst i dalen i 1989. 
Ender ikke sett i 1984, men krikkand ble antatt å 
hekke. 
Ikke sett i 1984, 5-6 varslende ind. ved tjernet 
i dalen i 1989. 
Varsl. ind. registrert dalen i 1984. 
Vanlig langs dalføret begge år. 
Reg. flere steder i 1984, ikke notert i 1989. 
Vanlig langs dalføret begge år. 

Høyereliggende deler 

Kvinand 
Toppand 
Heilo 

Rødstilk 

Strandsnipe 

Fiskemåke 

Blåstrupe 
Sivspurv 

En ung hann i tjernet N for Andet jern 1989. 
En hann i Hilmetjern 1989. 
Registrert 3 steder fra Åndet jern og østover 
Raudsjødalsberget 1989. 
Et varsl. ind. N for Åndet jern, 5-6 varsl. ind. 
ved tjern 1233 m o.h. og et par ved liten dam i 
Raudsjødalsberget 1989. 
Varsl. par ved Klypetjern begge år, også varsl. 
ved Åndet jern 1989. 
Hekket på småøyer i Klypetjern i 1984, ikke sett 
i 1989. 
To par med utfløyne unger ved Klypetjern 1984. 
Varsl. hann N for Andet jern 1989. 

Andre fuglegrupper 

Av hønsefugler forekommer orrfugl i sparsom bestand nede i 
skoglia. Lirype er registrert alle tre år i varierende antall, 
og områdene rundt Vasstølvatn betraktes som gode lirypemarker. 
Også fjellrype er vanlig. 

Av øvrige grupper er tårnseiler, heipiplerke, gråtrost, stein
skvett og løvsanger registrert. Ingen data om forekomst av 
ugler og rovfugler foreligger. 



91 

Pattedyr 

Elg finnes i en noe sparsom bestand i den skogkledde dalsida. 
Arten kan også treffes i vierområdene i traktene ved Vasstøl
vatn. 

Villrein tilhørende Hardangerviddastammen forekommer i snau
zjelldelen av nedbørzeltet. Området hører til den sørøstligste 
delen av Dagalifjell, som er et av tangeområdene mot øst for 
denne stammen. Området er viktig først og fremst som vinter
beiteområde. Som følge av stor menneskelig aktivitet langs 
riksvei 8 over Dagalifjell har reinen i dag visse vanskelig
heter med å komme til og fra dette området. Området nyttes 
derfor ikke av reinen i den grad beitemulighetene skulle tilsi. 
Nærområdene til Vasstølvatn brukes forholdsvis sjelden. Under 
feltarbeidet i 1989 ble fire bukker observert ved Klypetjern. 

Rådyr forekommer i liten bestand i lisida ned mot bygda, mens 
hjort opptrer som streifdyr. 

Av pattedyrarter ellers er rødrev, hare og røyskatt vanlige. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet synes å ha en fuglefauna som er typisk for vass
drag i de lavere fjellområdene i regionen. Biotoputvalget er 
middels stort, og artsutvalget er bra, noe høyere enn i nabo
vassdraget Gvetaåi. De ulike gruppene er ganske jevnt represen
tert, men lom er ikke registrert. Av hekkende arter kan nevnes 
toppand, brushane, grønnstilk og svømmesnipe. 

Vasstølvatn synes å være et bra produksjons- og næringssøks
område for ender, og området ved Vasstølan har gode biotoper 
for vadefugler. Også de øvrige deler av nedbørfeltet har mange 
arter av våtmarksfugler jevnt fordelt utover. 



28 SÆ'v'REEL V I 

!<ommune Nes, Fl,~ 

Kartb1ad 
Naturgeogr. reglon 
Areal 

1b15 I Rødbt'2rg, 
3:'; b, 3;:" c 
84,6 km": 

171::' IV Fl§, 

Orn. undersøkelser 1'984 21.1'. Tore Gunnarsen 

Litteratur 
1983 21.6. KJell Isaksen 
Gunnarsen (1984d), Smukkestad (1985d) 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. De øvre deler ligger i 
"Fjellregionen", underregion Hardangervidda. Området er karak
terisert av overveiende fjellplatåmorfologi. 

Elva er et vestlig sidevassdrag til Hallingdalselva og munner 
ut ved Bergshagen ca 14 km sør for Nesbyen. Vassdraget krysses 
av riksvei 7 like ovenfor utløpet. De øvre deler av nedbørfel
tet er tilgjengelig via en gjennomgangsvei fra Bromma til 
Eggedal og sideveier til denne. Det er en god del setrer og 
hytter under tregrensa. Ettervinterbesøket av skiturister er 
stort. 

Opp til ca 650 m o.h. har elva et ganske bratt fall. I denne 
delen av nedbørfeltet finnes en del partier med frodig granskog 
med en del urter. Ellers er feltet opp til tregrensa kledd med 
fattig til middels rik granskog. Furuskog finnes bare sparsomt 
og pa tørre steder. Tregrensa markeres ved et glissent bjørke
skogbelte med graninnblanding langt opp. De trebare områdene 
domineres av nøysomme heisamfunn. 

Ved Svangtjern ca 650 m o.h. ble et 355 da stort område fredet 
som naturreservat 20.6.1986 (Fylkesmannen i Buskerud 1982a, 
Miljøverndep. 1988). Formålet ved fredningen er å ta vare på et 
slåttemyrområde med en særegen, kulturpreget vegetasjon. 

Vatmarksfugler 

[Stor lom 

Krikkand 

Stokkand 

"Lom" skal tidligere (før 1984) ha vært arlig 
gjest i Langevatn og Holmevatn med stor sannsyn
lighet for hekking. Ut fra biotop bør det ha vært 
storlom som har hekket.) 
Arten er ikke observert under feltarbeidet verken 
i 1984 eller -89, men lokalkjente har opplyst at 
arten kan hekke bl.a. langs Vesleåi/Storai ved 
Imlevatn og år om annet ved småtjern sørøst for 
0yvatn. Biotopmessig skulle også flere lokali
teter være aktuelle for arten. 
Arten er ikke observert under feltarbeidet verken 
i 1984 eller -89. men lokalkjente har opplyst at 
det hekker 1-2 par ved Langevatn/Holmevatn årlig, 
og at arten også kan hekke bl.a. langs Vesleåi/ 
Storai ved Imlevatn. Biotopmessig skulle også 



Laksand 
Trane 

Heilo 

Enkeltbekk. 

Rødstilk 

Gluttsnipe 

Grønnstilk 

Strandsnipe 

Gulerle 

Fossekall 

Sivspurv 
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flere lokaliteter være aktuelle for arten. 
En hunn i elvas utløp i 1989. 
Arten skal ha hekket ved Svangtjern siste gang i 
1981. Lokaliteten er trolig oppgitt som følge av 
økt ferdsel i forbindelse med de mange hyttene i 
omrAdet. Arten skal ogsA ha hekket ved Langevatn 
ca 1974. 
En unge observert ved Buvatn i 1984, og arten ble 
hørt ved n Rantetjern i 1989. 
Et ind. i fluktspill ved nordenden av Langevatn 
1989. 
I 1984 ble 1-2 par registrert ved Buvatn, og 
arten varslet ved 0yvatn. I 1989 varslet 1 ind. 
ved n Rantetjern. 
Arten er funnet hekkende før 1984 ved elva 1-2 km 
nedenfor Helgevatn. Et varslende par ved Svang
tjern i 1989. 
Bare pAvist i 1989: Hørt i nordenden av Langevatn 
og et par observert ved Svangtjern. 
Arten ble påvist ved de fleste tjern og vatn 
begge år. Forekomsten er omtrent som forventet 
ut fra biotopforholdene. 
Registrert ved Buvatn i 1989 og ved Svangtjern 
begge år. 
Elvestrekningene er bare flekkvis undersøkt, og 
arten er ikke påvist. Men det hekker trolig flere 
par i selve 5ævreelvi. 
Registrert ved Langevatn, Buvatn og Svangtjern i 
1989. 

De mest interessante omrAdene for våtmarksfugler er Svangtjern
området, n og s Rantetjern og området ved nordenden av Lange
vatn. Heller ikke disse områdene har særlig rike forekomster, 
og mangelen på observasjoner av ender og måker begge år var 
påfallende. 

Andre fuglegrupper 

I skogen finnes orrfugl, storfugl og jerpe. Av disse er orr
fuglen for tiden (1985) tallrikest. I de øvre deler av nedbør
feltet forekommer lirype og fjellrype. Det er til dels meget 
gode rypetrakter innen området, bl.a. ved 0yvatn. 

Ingen data om forekomst av ugler og rovfugler foreligger, bort
sett fra at flere utfløyne dvergfalkunger ble observert i 1984. 

Forekomsten av spurvefugler under feltarbeidet i 1989 mA beteg
nes som normal i forhold til tidspunkt og biotoptilbud. 

Pattedyr 

Elgbestanden er liten i fylkessammenheng. Sommerstid kan elgen 
oppholde seg opp mot og til dels over skoggrensa. Mot vinteren 
trekker den ned mot hoveddalføret. 



Hjort finnes, men mer som streifdyr. R&dyr finnes opp til 
setertraktene. Tettheten er liten bortsett fra i de frodigere 
granskogene i de nedre deler. 

Over tregrensen finnes villrein tilhørende Norefjellstammen. 
Det er et nord-sør-g&ende trekk langs østsida av 0yvatn. 
Trekl,et er viktig for reinens forflytninger til og fra Fekja
fjellet-Vierfjellet og videre over til Gr&fjell. Det passerer 
dalen mellom Helgevatn og Berghammaren. 

Ellers forekommer hare, rødrev, grevling, mink, røyskatt og 
mår. Gaupe streifer gjennom området. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fuglefauna som er typisk for barskogsområd
ene på Østlandet. I tillegg kommer enkelte fjellarter i de høy
ereliggende partiene. Den i regionen ganske fåtallige glutt
snipa hekker trolig fast, og stor lom og trane har i hvert fall 
tidligere hekket i nedbørfeltet. Vadefuglene er noe bedre re
presentert enn ender og spurvefugler. 

De viktigste delområdene for våtmarksfugler er område Buvatn
Holmevatn-Imlevatn og Svangtjernmyran naturreservat. 
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2'3 NEDALSELVA 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

Sigdal, Rollag 
1715 III Eggedal 
33 b 2 
64,0 km 

Orn. undersøkelser 
Litteratur 

1989 20.-21.6. 
Løset (1986) 

Jon Bekken 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. 

Elva er et vestlig sidevassdrag til Simoa og munner ut like sør 
for nedre Eggedal sentrum. Vassdraget krysses av riksvei 287 
like ovenfor utløpet. De øvre deler av nedbørfeltet er til
gjengelig via et godt utbygd skogsbilveinett. Bare ett gards
bruk i dalen er fortsatt bebodd. Nedbørfeltet har noen få hyt
ter, og ei kraftlinje passerer området i sørvest. Gamle dam
anlegg eksisterer ved enkelte vannene. 

Fra Nedalsvatnet går elva i stryk, til dels i canyon, med brat
te dalsider. Nedbørfeltet forøvrig er også for en stor del 
kraftig kupert. Vegetasjonen er preget av delvis storvokst 
granskog. På høyereliggende og skrinnere partier finnes noe 
furu. Myrene er ofte tresatt med furu. Innslaget av løvskog er 
relativt lavt, og der det finnes, er bjørk den dominerende 
arten. 

Våtmarksfugler 

Storlom 

Krikkand 

Stokkand 

Kvinand 

Trane 

Rugde 

Gluttsnipe 

Strandsnipe 

Arten er sett i flere vann, men det er usikkert 
om den hekker i nedbørfeltet (Løset 1986). Ikke 
observert under feltarbeidet i 1989. 
Arten hekker i noen av vannene i nedbørfeltet 
(Løset 1986). Ikke observert under feltarbeidet i 
1989. 
Arten hekker i noen av vannene i nedbørfeltet 
(Løset 1986). Ikke observert under feltarbeidet i 
1989. 
Arten hekker i noen av vannene i nedbørfeltet 
(Løset 1986). Ikke observert under feltarbeidet i 
1989. 
Arten har trolig hekket i myrområdene vest i 
feltet, men status er usikker i dag (Løset 1986). 
Denne delen av området ble bare perifert under
søkt i 1989. 
Registrert ved Nedalsvatnet og langs Veslmannåa i 
198'3. 
Fugler i fluktspill hørt ved Veslmannåa sørvest 
for Nedalsvatnet og sør for Vikvatn i 1989. 
Arten ble påvist ved de fleste av de undersøkte 
tjern og vatn i 1989. 



Gulerle 

Fossekall 

Sivspurv 

Registrert tre steder i Skålavatn/Tuftevatn
området, samt ved Vikvatn i 1989. 
Et ind. registrert ved utløpet av Kvernhusvatn, 
trollg relr nede i elva 1989. 
Registrert fire steder i nedbørfeltet 1989. 

Utenom de artene som finnes i nesten alle nedbørfelter i regi
en ble bare gluttsnipe påvist under feltarbeidet. Mangelen på 
observasjoner av ender og måker var påfallende. Flere av vatna, 
f.eks. Holmvatn og Mjovatn, har brukbare starrbelter, og det er 
sannsynlig at enkelte andepar hekker. 

Andre fuglegrupper 

Bestanden av skogsfugl er god. Både storfugl, orrfugl og jerpe 
forekommer relativt vanlig. En del spillplasser finnes i om
rådet. Liryp.e finnes i liten bestand i de høyestliggende 
partiene. 

Av rovfugler hekker fjellvåk i nedbørfeltet. Hønsehauk og 
spurvehauk ses sporadisk. Også kongeørn observeres år om annet. 

Under feltarbeidet i 1989 ble det registrert 21 spurvefuglarter 
utenom kråke~ugl, noe som må betegnes som ganske bra i ~orhold 

til tidspunkt og biotoptilbud. Mest interessant var et kull av 
varsler ved Vikvatn. 

Pattedyr 

Elg forekommer i hele nedbørfeltet om sommeren. Tidligere vari
erte stammen en del fra år til år, men de seinere år har den 
vært stabil. Om vinteren trekker det meste av elgen ut av 
dalen, enten mot Rollag eller mot nedre Eggedal. 

Rådyr finnes i spredt bestand i dalsidene på begge sider av 
vassdraget. Tidligere var stammen svært god, men etter de harde 
vintrene på bO-tallet har bestanden vært relativt beSkjeden. Om 
vinteren trekker også rådyra ned mot hoveddalføret. 

Hare finnes i god bestand. Nedalen har alltid vært et godt 
område for denne arten. Mår, grevling og rever vanlige arter i 
nedbørfeltet. Gaupe streifer gjennom nå og da. 

Sammendrag/konklusjon 

Forekomsten av våtmarksfugler er karakterisk for Østlandets 
barskogsområder. Av mer fåtallige arter i regionen ser glutt
snipe ut til å hekke, muligens har også trane tilhold her. 
De vanlige andeartene er registrert tidligere, men ingen ender 
ble sett under feltarbeidet i 1989. Flere av vatna, f.eks. 
Holmvatn og Mjovatn, har starrbelter som burde være attraktive 
for ender. Biotoper for de andre artene finnes jevnt fordelt ut 
over nedbørfeltet. 
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30 LYNGDALSELVA 

Konlmune Flesberg, Rollag 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal · 

1714 I Hokksund, 1714 IV Flesberg 
33 b 
116,7 km 2 

Orn. undersøkelser 1989 22.6. Kjell Isaksen, Jon Bekken 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. Lokale strøk har pen 
furuskog på glacifluviale avsetninger. 

Elva er et østlig sidevassdrag til Numedalslågen og munner ut 
ved Lampeland ca 20 km nord for Kongsberg. Vassdraget krysses 
av riksvei 8 like ovenfor utløpet, og de øvrige deler av ned
børfeltet er tilgjengelig fra fylkesveier og et utbygd nett av 
skogsbilveier. Det ligger spredte gårder over ~et meste av 
nedbørfeltet, og det finnes en del hytter, bl.a. ved Haugesjø 
og Lona sør for Lyngdal tettsted. 

De største sjøene i vassdraget er Haugesjø (368 m o.h.), 
Strandvatn (296 m o.h.) og Vatnebrynnvatn (240 m o.h.). Hele 
nedbørfeltet er skogkledd, høyeste punkt er Fagerbuåsen 774 m 
o.h. I de lavere deler finnes en del granskog av rikere typer, 
sammen med furuskog på skrinnere og tørrere marker. I de høyere 
deler dominerer furu- og barblandingsskog. Løvinnslaget er for 
det meste lavt. 

Våtmarksfugler 

Stor lom 

Krikkand 

Stokkand 

Kvinand 

Enkeltbekk. 

Rugde 
Grønnstilk 

Fem voksne ind. i østre del av Vatnebrynnvatn. 
Ingen indikasjoner på hekking her eller andre 
steder. 
En hunn som spilte "skadet" i Lauvåstjern i nord, 
og en hunn i Damvatnet i sør. Biotopmessig skulle 
også flere lokaliteter være aktuelle for arten, 
og flere kull kan være oversett i de tette vege
tasjonsbeltene. 
Kull på minst fem unger i Valitjern i nord, og en 
hunn skremt av reir (10 egg) ved Kjølåsvatnet i 
nordøst. Biotopmessig skulle også flere lokali
teter være aktuelle for arten, og flere kull kan 
være oversett i de tette vegetasjonsbeltene. 
Hunner observert i Bukket jern i nord og i Gjømle
vatn. 
Et ind. skremt opp ~ed Tukotjern i nordøst, 
trolig med reir i nærheten. Videre fluktspill 
hørt ved østre del av Vatnebrynnvatn og litt 
lenger sør, ved Sætervilen. 
Rugdetrekk ved Tovstjern i nord. 
Et varslende par ved Bukket jern i nord, videre 
fluktspill og varsling ved s Damtjern og et eng
stelig ind. ved søndre del av Mjovatn. 



Strandsnipe 

Gulerle 

Sivspurv 

Arten ble påvist ved de fleste tjern og vatn. 
Forekomsten må betegnes som forventet ut fra 
biotopforholdene. 
Registrert i nordlige del av nedbørfeltet: Ved 
Hagatjern, Bukket jern, nordre del av Haugesjø og 
ved s Damtjern. 
Registrert fem steder i nedbørfeltet. 

Hele omr~det øst for sundet sør for søndre Vatnebrynn til og 
med Kvernanlona er fint for v~tmarksfugl. Det finnes velutvik
lede vegetazjonsbelter langs strendene og flere sm~øyer og 
omrader med flytetorver. Ikke alle fugler som holder til i 
slike biotoper lar seg registrere ved et kort besøk. Man bør 
ogsa vurdere artslista ut fra at undersøkelser bare er foretatt 
en enkelt dag. 

Andre fuglegrupper 

Ingen spesielle undersøkel~er av skogshøns er foretatt, men det 
er grunn til a tro at orrfugl, storfugl og jerpe forekommer. 

Data om forekomst av ugler og rovfugler foreligger ikke, 
bortsett fra at et hønsehaukreir med to dununger ble funnet 
under feltarbeidet. Det er grunn til a tro at spurvehauk og 
kanskje og sa musvak hekker. 

Under feltarbeidet ble det registrert 29 spurvefuglarter utenom 
krakefugl, noe som ma betegnes som normalt til bra i forhold 
til tidspunkt og biotoptilbud. Av disse var kanskje en familie
gruppe av løvmeis pa vestsida av Vatnebrynnvatn blant de mer 
interessante. 

Pattedyr 

Av hjortevilt forekommer elg og rådyr vanlig over hele nedbør
feltet. Ellers forekommer hare, rødrev, grevling, mink, røys
katt og mare Under feltarbeidet ble elg, hare og grevling 
observert. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fauna av vatmarksfugler som er karakteris
tisk for Østlandets barskogsomrader. De ulike grupper er jevnt 
representert, og artsutvalget er middels til lavt i forhold til 
areal og biotoputvalg. Ingen sjeldne arter er p~vist. 

De østre deler av Vatnebrynnvatn og fløytene videre sørover ut
gjør de beste og mest varierte tilholdsstedene for våtmarks
fugl. 



31 FULLDOLA 

Kommune 
Kart.blad 

99 

Not.odden 
1614 I Tinnsj~, 1614 Il Gransherad, 
1714 III Notodden, 1714 IV Flesberg 

Naturgeogr. region 
Areal 

33 b 2 
113,8 km 

Orn. undersøkelser 1985-89 Tor Arne Folserås. Not.odden 
1989 29.6. Kjell Isaksen, Jon Bekken 
Viltkartverket med teksthefte, 

Tf 

Litteratur/kilder 
friberg (1990) 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon"; Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. Lokale strøk har rett
st.ammet furuskog på glacifluviale avsetninger. 

Elva er et østlig sidevassdrag til Tinnåa og munner ut i denne 
ca 20 km nord for Notodden. Vassdraget krysses midtveis av 
riksvei 37 mellom Kongsberg og Rjukan, og de øvrige deler av 
nedbørfeltet er tilgjengelig fra fylkesveier og et utbygd nett 
av skogsbilveier. Det ligger forholdsvis få. spredte gårder 
over deler av nedbørfeltet, og antallet hytter er lavt. 

Nedbørfeltet domineres av den ca 13 kvkm store Follsjå, som 
ligger 223 m o.h. De andre største sjøene er Teksjå (233). 
Bolkesjø (320), Nordstulvatn (748) og Harvedalsvatn (753). 
Toppene i den nordligste delen av nedbørfeltet når opp i over 
1300 m o.h. og utgjør den sørligste utpost av Blefjell. I de 
lavere deler finnes en del granskog av rikere typer, sammen med 
furuskog på skrinnere og tørrere mark. I de høyere deler domi
nerer furu- og barblandingsskog. 

Våtmarksfugler 

Stor lom 

Gråhegre 

Krikkand 

Stokkand 

Toppand 

Kvinand 

Ifølge fiskere ved Teksjå er arten knapt nok sett 
ved Follsjå/Teksjå de siste 20 år. St.orlom hekket 
tidligere i Sønstevatn vest for nedbørfeltet. 
Ifølge TF fisker arten av og til ved Follsærås
tjern og ved Vik på vestsida av Follsjå. 
To kull observert i Follsjå i 1989. et i vest ved 
Saurbekkens utløp og et i øst (TF). Ikke sett 
under feltarbeidet. 
To ind. skremt opp fra Ongeltjern i vest, og en 
hunn observert i tjern NM 154 147 i sørøst. Tf 
opplyste også at han av og til ser arten i vika 
utenfor dette tjernet. 
En enslig hunn holdt til ved Skjerodden hele 
høsten 1989, den ble også sett i follsæråstjern 
(TF) . 
En hunn holdt til i Aurstjørna nord for Bolkesjø, 
og en halvstor unge observert i Teksjå. Ifølge 
lokalkjente skal den også hekke i Harptjern litt 
lenger vest. 



Laksand 

Fiskeørn 

Enkeltbekk. 

Rugde 

Skogsnipe 

Strandsnipe 

Gulerle 

Fossekall 

Sivspurv 

TF observerte et par trolig uten unger i Fulldøla 
ca 400 m fra utløpet 27.6. og en hunn med 6 unger 
28.6. i Deilvika i Follsj~. Sees ogs~ av og til i 
Follsær~stjern. Under feltarbeidet ble ribb aven 
hunnfugl funnet ved Teksj~. 
Arten hekket p~ liten holme øst for Neset i Foll
sj~ fram til 1385 eller -86, da ble fuglene for
styrret og har ikke vist seg senere (TF). 
Et par synes å ha fast tilhold ved vika nord for 
Follsærås <TF). 
Observert ved s Homtjørn i øst. Ifølge TF fore
kommer arten regelmessig, bl.a. er reir funnet 
ved Deilvika. 
EL meget engstelig ind. ved Tjørnemyrstjørn sør 
for Bolkesjø. TF observerte arten ved Deilvika i 
1988. 
Registrert seks steder i lavere deler av området, 
og i tillegg ved 5ønstevatn (ved Nordstulvatn) i 
nord. 
Varslende par ved Sønstevatn (ved Nordstulvatn) i 
nord. 
Et ind. observert i Esperåa ved Helleberg. TF ser 
ofte arten langs nedre del av Fulldøla, ikke 
minst om vinteren. 
Registrert ved Nordstulvatn i nord. 

Andre fuglegrupper 

Storfuglbestailden har tatt seg opp. Mange områder som sto tomme 
i 1970-åra, har i dag bra med fugl. Orrfugl og jerpe er det 
også blitt bra med i samme periode. Spesielt gode skogsfugl
biotoper finnes øst og sør for Follsjå. Under feltarbeidet ble 
et jerpekull påtruffet ved Fisket jørn i øst. 

Av rovfugler ble spurvehauk observert under feltarbeidet, og TF 
kjenner til en reirplass for hønsehauk nær nedbørfeltets gren
se. Fiskeørn er nevnt foran, og det er vel også grunn til å tro 
at musvåk og kanskje vepsevåk hekker. 

Under feltarbeidet ble 26 spurvefuglarter utenom kråkefugl 
registrert. Dette er et antall som forventet tatt i betraktning 
den sterke vinden det meste av dagen. 

Pattedyr 

Elgbestanden i området er svært god. Det finnes flere vinter
områder i nedbørfeltet, det viktigste ligger på østsida av 
Follsjå og strekker seg nordover mot Helleberg. Rådyrbestanden 
betegnes som forholdsvis god, me~ trolig avtagende de siste 
årene. På østsida av Follsjå er tettheten av rådyr høy hver 
vinter på grunn av gunstige beite- og snøforhold. 

Villrein av Blefjellstammen bruker Krøkla-området helt nordøst 
i nedbørfeltet som sommer-/høstområde. Ifølge Friberg (1990) 
ble denne stammen grunnlagt av dyr som vandret hit fra Hardan
gervidda på slutten av 1960-tallet. Stammen er nå på ca 200 dyr 
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aven størrelse og kvalitet som langt overg~r artsfrendene len
ger vest. 

Bever er vanlig opp til ca 900 m o.h. Ellers forekommer hare, 
m~r, mink, røyskatt, snømus, grevling og rødrev. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fuglefauna som er typisk for barskogsomr~d
ene p~ Østlandet. Bortsett fra fiskeørn, som trolig ikke lenger 
hekker, finnes ingen sjeldne arter av v~tmarksfugler. De van
lige artene av ender, vadefugler og spurvefugler knyttet til 
v~tmark er registrert. V~tmarksartene forekommer i normale til 
tynne bestander. 



32 RAUA 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 
Orn. undersøkelser 

Notodden, T~nn, 

1614 I Tinnsjå, 
33 b 
147,7 km 2 

F lesber'3 
1614 Il Gransherad 

1984 15.-16.6. Anders Elstrom m.fl. 

Litteratur/kilder 
1989 29.-30.6. Kjell Isaksen, Jon Bekken 
Blomdal (1986b), Aas (1984), Elstrøm 
(1984a), Friberg (1990), Viltkartverket med 
teksthe:fter 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordl~g 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot :fjellet og :flere større dal:fører. Lokale strøk har rett
stammet :furuskog på glaci:fluviale avsetninger. 

Elva er et østlig sidevassdrag til Tinnsjø og munner ut i denne 
ca 5 km nord :for Tinnoset. Juvet som nederste del av elva har 
gravd ut er den mest markante elveklø:ft ved Tinnsjøen. Den 
sørlige del av vassdraget krysses på skrå av riksvei 37 mellom 
Kongsberg og Rjukan, og de øvrige lavere deler av nedbørfeltee 
er tilgjengelige fra et utbygd nett av skogsbilveier. Det 
ligger noen svært :få gårder og noen villaer i nedbørfeltet, og 
mens et noe større antall hytter ligger fordelt i :feltet i 
smågrupper. 

De største sjøene i nedbørfeltet er fra sør Tjjgevatn (321 m 
o.h.), Reisjåvatn (304), Holmevatn (308), Sandvatn (309) og 
øvre/nedre Bjørvatn (458/454). Toppene i Blefjellmassivet i øst 
når opp i 1342 m o.h. I de lavere deler finnes en del granskog 
av rikere typer, sammen med furuskog på skrinnere og tørrere 
mark. I de høyere deler dominerer furu- og barblandingsskog. 

Våtmarks:fugler 

Stor lom 

Krikkand 

Stokkand 

Kvinand 

Et par observert i Holmevatn i 1984. Vatnet ble 
vurdert som mulig hekkebiotop. I 1989 ble 2 ind. 
observert i øvre Bjørvatn uten indikasjon på 
hekking. 
Er merkelig nok ikke observert under feltarbeid
et, men lokalbefolkningen hadde registrert et par 
ved Sandaroi ved Tjågevatn tidlig i mai 1988. 
To hunner med ungekull <hhv. 5 og minst 5 unger) 
i nordre del av Holkåa sør for Holmevatn. Videre 
en enslig unge nord i Holmevatn og en hunn som 
spilte skadet nordøst i Sandvatn. Arten er ogs~ 

observert i Tjågevatn av lokalkjente. 
Arten var ganske tallrik .1 1':38'3: En hunll i 
Fentetjern, 2 hunner øst i Tjågevatn, hunn ffi0d 

minst 6 unger i Reisjåvatn, en hunn og senere cn 
hodeløs unge funnet ved Snipetjern, en hunn med '-1 

unger nordøst i Holmevatn, en hunn med m1nst ~ 



Siland 
Dvergsnipe 
Enkeltbekk. 

Rødstilk 
Skogsnipe 

Strandsnipe 

Fiskemåke 
Gulerle 

Fossekall 

Sivspurv 
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unger nordøst i Sand vatn og en hunn i Damtjern. 
Holker er satt opp flere steder, ved Tjågevatn 
ble det talt opp 6 holker i 1384. 
Et par nord i Holmevatn i 138 3. 
Et ind. på mudderstrand nord i Sandvatn 1389. 
Et ind. ved Tjågevatn og et ind. i fluktspill 
hørt ved Holmvatn i 1984. To ind. skremt opp 
nordøst ved Sandvatn og hørt ved Reisjåvatn i 
1989. 
Et ind. nord i Sandvatn 1989, ikke varsling. 
To ind. lettet fra sandstranda nord i Sandvatn, 
ikke varsling. 
Vanligste vadefugl i området, registrert ved 
alle tre undersøkte vann i 1984, notert på sju 
steder i 1989. 
Et ind. ved Reisjåvatn 1989. 
Registrert ved Holmevatn i 1984, hørt ved Reisjå
vatn 1989. 
Sett av lokalkjente i elva fra Holmevatn til 
Reisjåvatn før/i 1984. Også sett i innløpselva 
til Sandvatn 9.10.84 (J. Aas). Det er grunn til å 
tro at flere par hekker i nedbørfeltet. 
Bare registrert i 1984, ved Holmevatn. 

Andre fuglegrupper 

Nedbørfeltet betraktes som et bra skogsfuglområde, og flere 
leiker av orrfugl og storfugl er kjent. I liene opp mot Grå
fjell, Nystølnut og Blefjell finnes gode områder for lirype. I 
toppområdene fra Ramsurdtjørn nordover til Åklinut finnes gode 
fjellrypeområder. 

Det foreligger mangelfulle opplysninger om rovfugler. Kongeørn 
er tidligere funnet hekkende i Blefjellområdet, og trolig 
hekker den fortsatt. Det er grunn til å tro at spurvehauk, 
hønsehauk, fjellvåk, dvergfalk og tårnfalk hekker. Det har også 
vært antatt at hubro kan hekke på en nærmere angitt lokalitet, 
men det er ikke kjent om denne er nærmere kontrollert. Et annet 
sted er arten angivelig hørt våren 1989. 

Under feltarbeid i 1984 og 1989 er det tilsammen registrert 27 
spurvefuglarter utenom kråkefugl. Dette er et antall omtrent 
som forventet ut fra omfanget av undersøkelsene. 

Pattedyr 

Elgbestanden i området har økt mye også de siste årene. Det 
viktigste helårsområdet er fra Holmevatn i sør til Bjørvatnl 
Åkliåi i nord. Her finnes biotoper som veksler mellom hogst 
flater, dyrket mark og større myrområder. RAdyrbestanden synes 
å være på et høyt nivå, men var trolig enda høy e re pA 1970 -
tallet. Viktige vinterområder er de bratte liene ned mot Tinn
sjøen og åsområdet vest for riksveien 1-3 km nordvest for Sand
vatn. En fast hjortestamme finnes rundt Sandvatn, og streifdyr 
finnes ellers over hele nedbørfeltet. 



Villrein av Blefjellstammen bruker omr~dene mot øst. Villrein
omr~det regnes ned til 700 m o.h., men dyrene kan ogs~ beite 
lavere ned. Ifølge Friberg (1990) ble denne stammen grunnlagt 
av dyr som vandret hit fra Hardangervidda p~ slutten av 1960-
tallet. Stammen er nå på ca 200 dyr aven størrelse og kvalitet 
som langt overgår frendene lenger vest. 

Bever må sies å være ' vanlig i lavere deler av nedbørfeltet. 
Ellers forekommer mår, mink, røyskatt, snømus, grevling og 
rødrev. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fuglefauna som er typisk for barskogsområd
ene på Østlandet. Ingen sjeldne arter av v~tmarksfugler hekker, 
men et par av den ganske f~tallige silanda er sett i hekketida. 
De tre vanlige andeartene krikkand, stokkand og kvinand ser ut 
til å hekke. Av vadefugler og spurvefugler knyttet til våtmark 
er også alle de vanlige artene registrert. Våtmarksartene synes 
å forekomme i normalt tette bestander. 
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33 SKJERVA 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

Tinn~ Rollag, Nore og Uvdal 
1614 I Tinnsjå, 1515 Il Nore 
33 b 2 
102,7 km 

Orn. undersøkelser 1985-89 Odd Frydenlund Steen 
1989 mai Ulf Myrvold. Kongsberg UM 

Litteratur/kilder 
30.6.-1.7. Kjell Isaksen, Jon Bekken 

Heggenes (1980), Fylkesmannen i Telemark 
(1983), Viltkartverket med teksthefter, 
Steen (1989) 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. Lokale strøk har rett
stammet furuskog på glacifluviale avsetninger. 

Elva er et østlig sidevassdrag til Tinnsjø og munner ut i denne 
ved Hovin ca 13 km nord for Tinnoset. Nedbørfeltet er vel 30 km 
langt, men bare 2-5 km bredt. Den nederste del av vassdraget 
krysses på skrå av riksvei 37 mellom Kongsberg og Rjukan, og 
øverst krysses vassdraget av veien mellom Tinn Austbygd og 
Veggli. De skogkledde deler av nedbørfeltet er til dels til
gjengelige via skogsbilveier. Det ligger et antall gårder og 
villaer i Hovingrenda og videre nordover langs riksveien. Ved 
Vatnal!, ved Speldset og langs tverrveien i nord finnes det en 
del hytter, mens dalføret ellers har få tekniske inngrep. 

I de midtre deler av nedbørfeltet ligger sjøene Longevatn (772 
m o.h.>, Grovåsskardtjørni (783) og Tysettjørni (799). Helt i 
nord ligger Skirvsjøen (1137). Høyeste punkt er Skirveggen på 
1381 m o.h. 

Allerede i 1974-75 vurderte en arbeidsgruppe i Miljøvern
departementet mulighetene for et verneområde i Skjervedalen, og 
i 1983 ble et forslag om vern utformet av Fylkesmannen i Tele
mark. Interessemotsetningene har imidlertid vært store, og 
saken er blitt utsatt for å inngå i en samlet vurdering av 
verneplan for barskogsreservater i Østlandsområdet. Ifølge 
Økoforsk er Skjervedalen det største sammenhengende arealet med 
lite berørt barskog som hittil er påvist på Østlandet. 

Våtmarksfugler 

Stor lom 

Gråhegre 

Krikkand 

Stokkand 

Det er usikkert om arten hekker i nedbørfeltet, 
men den er observert i Tysettjørni (Steen 1989). 
Sees av og til fra juli og utover i august (Steen 
1989). 
Hekker i flere vann i barskogsområdene (Steen 
1989). 
Flere ind. observert ved Grovåskardtjørni/Longe
vatn i mai 1989 av UM. Også med i Steens (1989) 
artsliste for området. Ganske sikkert hekkefugl. 



Toppand 
Bergand 
5vartand 
Kvinand 

Laksand 

Trane 

Boltit 

Heilo 

Myrsnipe 
Enkeltbekk. 

Rugde 

Småspove 
Rødstilk 
Gluttsnipe 

Skogsnipe 

Strandsnipe 

Fjelljo 
Fiskemåke 

Gråmåke 
Gulerle 

Vintererle 

Fossekall 

Blåstrupe 
Lappspurv 

Registrert i området (Steen 1989). 
Observert i området om våren (Steen 1989). 
Kan trolig anses som hekkefugl <Steen 1989). 
Flere ind. observert ved Grovåskardtjørni/Longe
vatn i mai 1989 av UM. Også ifølge Steen (1989) 
sees arten regelmessig i området. 
Et ind. sett aller nederst i elva 29.6. av lokal
kjent, ofte å se ved nærliggende fiskeoppdretts
anlegg i Tinnsjø. Ifølge Steen (1989) sees arten 
i området om våren. 
Ifølge Steen (1989) kan observasjoner i hekketida 
tyde på at arten hekker i Skjervedalen. Myrområd
ene i dalføret er særdeles godt egnet som hekke
plass for denne arten som trives best i uforstyr
rede områder. 
Staaland har funnet arten hekkende en gang på 
Skjerveggin i nord (Haftorn 1971). 
Ifølge Steen (1989) hekker arten i snaufjells
områdene. Heiloen synes å ha gått mye tilbake i 
denne regionen i de seinere år. 
Registrert ifølge Steen (1989), trolig på trekk. 
Registrert ifølge Steen (1989), og det er grunn 
til å tro at arten hekker i nedbørfeltet. 
Registrert ifølge Steen (1989), og det er grunn 
til å tro at arten hekker i nedbørfeltet. 
Registrert ifølge Steen (1989), trolig på trekk. 
Registrert ifølge Steen (1989), trolig på trekk. 
Et intenst varslende par ved Ånebutjørnan øst for 
Longevatn. Et varsl. ind. sør for Grovåskard
tjørni, og senere et reir med klekkeskall sann
synlig av denne art funnet i samme område. Reiret 
lå i tue i myrkant, litt atypisk for arten. Også 
registrert varslende i samme område tidligere på 
sommeren av UM. Også et intenst varslende ind. 1 
km sør for Ragnhildstaulen. Arten er sjelden i 
fylket, pr. 1983 var det bare gjort tre hekke
funn. 
Et ind. ved Ånebutjørnan og et svakt varsl. ind. 
ved dammer ved Skirvestaulen ca 5 km lenger nord. 
Registrert seks steder: Varslende langs åa ved 
veienden MM 996 495, langs åa nord for Longevatn, 
tre steder langs åa ved Ragnhildstaulen og ved 
nordre del av Tysettjørni. 
Registrert ifølge Steen (1989). 
Registrert ifølge Steen (1989). Arten kan 
muligens hekke i området. 
Registrert ifølge Steen (1989). 
Under feltarbeidet minst 3 par nord for Longe
vatn, også registrert ved dam MM 978 544 sør for 
Ragnhildstaulen og ved nordre del av Tysettjørni. 
Et par med unger observert i åa mellom Grovå
skardtjørni og Longevatn i slutten av mai 1989 
(UM). 
Ikke sett under feltarbeidet, men sees ifølge 
lokalkjente regelmessig i vassdraget. Også regi
strert ifølge Steen (1989). 
Sjelden trekkgjest (Steen 1989). 
Ifølge Steen (1989) er arten registrert. 



Sivspurv 
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To varslende par ved åa nord for Longevatn og 
varslende ved Tysettjørni. 

Andre fuglegrupper 

De store områdene med gammel skog betraktes som bra storfugl~ 
områder, og flere leiker er kjent. Orrfugl er ikke like tall
rik, men bestanden er blitt noe sterkere på 1980-tallet. Jerpe 
er relativt sjelden å påtreffe i området. I de høyereliggende 
delene forekommer lirype, og Skirveggen er kjent som tilholds
sted for fjellrype. 

Steen (1989) har gitt status for rovfugl- og uglearter: 
Kongeørn hekker fast med ett par hvert år. I år med spesielt 
god næringstilgang hekker to par. Fjellvåk hekker med 1-3 par, 
i gnagerår vesentlig flere. Hønsehauk hekker i området, og 
spurvehauk sees (også sett under feltarbeidet i 1989), og hek
ker ganske sikkert. Tårnfalk hekker utelukkende i år med mye 
gnagere, og synes å ha gått mye tilbake i denne delen av Tele
mark i de siste tiår. Dvergfalk er nest etter ~jellvåk den van
ligste rovfuglen. Den hekker mest tallrikt i gnagerår, selv den 
vesentlig lever av småfugl. Jaktfalk observeres relativt ofte, 
og det er stor sannsynlighet for at den hekker regelmessig. 

Slagugle ble påtruffet lengst sør i Skjervedalen i 1984, et 
godt gnagerår. Fuglens aggressive atferd indikerer at den hek
ket. Dette er oppsiktsvekkende, siden dette er langt utenfor 
artens kjente utbredelsesområde. Spurveugle er registrert, men 
om den hekker er usikkert. Haukugle er blitt observert hyppig 
på 1980-tallet, og synes å ha etablert seg som hekkefugl. 
Perleugle hekker i tett bestand i gode gnagerår. Tilgangen på 
hulltrær er forholdsvis god. 

Under feltarbeidet ble en del ringing på trestammer etter 
tretåspett registrert vest for åa ved MM 996 495. Steen (1989) 
bekrefter at arten er relativt vanlig. Dvergspett påtreffes i 
bjørkeskogen over hele området, og svartspett sees også 
relativt vanlig. 

Forekomsten av spurvefugler synes å være omtrent som forventet 
ut fra biotoptilbudet. Hullrugende arter synes å være godt 
representert. Steen (1989) gir en oversikt over de arter som er 
påvist, og under feltarbeidet i 1989 ble i tillegg jernspurv 
notert. 

Pattedyr 

Elgbestanden har også her økt mye de siste årene. Et viktig 
helårsområde strekker seg fra Hov~ngrenda til Spjeldset på 
østsida av Skjerva, et annet fra sør for Longevatn til om
rådene ved Ragnhildstaulen. Hele dalføret fra Spjeldset til 
nord for tverrveien regnes som et viktig sommerbeiteområde. 
Rådyrbestanden synes å være på et høyt nivå, men var trolig 
enda høyere på 1970-tallet. Den nederste del av vassdraget med 
de bratte liene ned mot Tinnsjøen er viktige helårsområder. 



En fast hjortestamme finnes like sørøst for nedbørfeltet, og 
streifdyr treffes i Skjervedalen. Villrein forekommer nord i 
nedbørfeltet, med størst konsentrasjon i høst- og vinterm~ned
ene. Villreinomr~det regnes ned til 700 m o.h., men dyrene kan 
også trekke lavere ned, helst på leting etter sopp. 

Gaupebestanden synes å ha økt på 1970-tallet, og Hovin er 
trolig fortsatt det område i Tinn hvor det er størst mulighet 
for å se gaupespor vinterstid. Bever har ikke etablert fast 
bestand, men man skal ikke se bort fra at streifdyr kan opptre 
om høsten. Ellers forekommer mår, mink, røyskatt, snømus, grev
ling og rødrev. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fuglefauna som er typisk for barskogsomrad
ene på Østlandet. Forholdsvis mange arter av våtmarksfugler er 
påvist, og flere for regionen sjeldne arter er funnet hekkende. 
Dette gjelder bl.a. vintererle og flere par gluttsnipe, og det 
er mulig at ogsa trane hekker. I de høyereliggende delene er en 
del av fjellets arter representert. 

Det betydelige arealet av lite påvirket barskog gir rike fore
komster innen flere fuglegrupper, f.eks. storfugl, ugler, 
spetter og hullrugende spurvefugler. 

Området har betydning for hekkende rovfugl. 

. I 
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34 GJUVÅI 

Kommune Tinn 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

1614 I Tinnsj~, 1615 Il Nore 
33 b 
--,- km 2 

Orn. undersøkelser 1984 16.6 Anders Elstrøm m.fl. 

Litteratur/kilder 
1989 30.6.-1.7. Kjell Isaksen, Jon Bekken 

Elstrøm (1984b), Aas (1985b), Blomdal 
(1986a), Viltkartverket med teksthefte 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. Lokale strøk har rett
stammet furuskog på glacifluviale avsetninger. 

Elva er et østlig sidevassdrag til Tinnsjø og munner ut i denne 
ca 5 km fra - nordenden. Vassdraget krysses av r~ksvei 37 mellom 
Kongsberg og Rjukan. De øvre og indre deler av nedbørfeltet har 
ingen veier. Det er ikke fast bosetning i nedbørfeltet, men ved 
Gjuvsjå og Hafoss (som er et vatn!) nær riksveien ligger det en 
god del hytter. 

De største vatna er Gjuvsjå (580 m o.h.) og Hafoss (594). I 
høydelaget 1030-1130 m o.h. ligger en rekke tjern som drenerer 
ut i de nevnte vatna via tre bratte bekker. Fra Gjuvsjå passer
er Gjuvåi gjennom et tjern og deretter bratt ned mot Tinnsjø. 
Selve juvområdet (60 da) ble av Statens skoger administrativt 
fredet som naturreservat i 1969. I verneområdet er det mangelen 
på løsavsetninger som preger vegetasjonen, som stort sett er 
fattig lavfuruskog. 

Rundt Gjuvsjå er det også sparsomt med løsavsetninger, og arts
fattig furuskog og noe fattig myrvegetasjon dominerer. I høy
ereliggende deler er det mye granskog. I høyde 800-900 m o.h. 

, finnes fin granskog med urskogspreg. 

Våtmarksfugler 

Storlom 

Stokkand 

Kvinand 
Laksand 

Skogsnipe 

Strandsnipe 

Fossekall 

Hekket tidligere i Gjuvsjå, men sees nå bare av 
og til. 
En hunn med minst 6 unger sør i Gjuvsj~. En and, 
trolig denne art, sett ble sett av lokalbefolk 
ningen ca 28.6. i det den krysset riksveien ved 
utløpet av Gjuvsjå med 8-10 unger. Arten hekker 
årvisst. 
En hunn nord i Gjuvsjå. 
En stor and, trolig denne art, fløy sorøver og 
forsvant ved sørenden av Gjuvsjå. 
Et sterkt varsl. ind. ved tjernet nordvest for 
Midttjørn. 
Registrert i nordenden og ved utløpet av Gjuvsjå, 
ved Midttjørn og ved østbredden av Hafoss. 
Hørt ved utløpet av Gjuvsj~. 



Under feltarbeidet i 1384 ble ikke våtmarksarter registrert i 
det hele tatt. I 1383 ble Haugefjelltjørnan, s Grautenattjørn 
og østre Høkjetjørn besøkt, uten at våtmarksfugler ble sett. 
De grunne, steinete og lavproduktive tjerna er lite attraktive 
for våtmarksfugler. 

Andre fuglegrupper 

Det finnes gode storfuglbiotoper i området, og tiurleik er 
registrert. Spesielt gode orrfuglområder er ikke kjent. I 
området Maristulfjell - Haugefjell og videre mot Rivsfjell 
finner vi et godt helårsområde for lirype. 

Det foreligger mangelfulle opplysninger om rovfugler. Nedbør
feltets beskjedne areal gjør antagelser om hvilke arter som kan 
hekke ganske usikre. Under feltarbeidet ble en vepsevåk sett 
sirklende over juvet. Tidligere observasjoner tyder på at ravn 
kan hekke i juvet. Det skal også tidligere ha vært en hekke
plass for hubro i nedbørfeltet. 

Under feltarbeid i 1984 og 1989 er det tilsammen registrert 22 
spurvefuglarter utenom kråkefugl. Dette er et antall omtrent 
som forventet ut fra omfanget av undersøkelsene. 

Pattedyr 

De høyereligede delene av nedbørfeltet er en del av et viktig 
helårsområde for elg. Dyrene står i høyden om sommeren, og 
trekker ned i de vestvendte liene om høsten/vinteren. Rabben/ 
Rabbehovda sør i feltet er del av et større vinterområde. De 
lavereliggende deler av feltet er en del av et godt helårs
område for rådyr, der tettheten er størst om vinteren. Mye av 
terrenget ned mot Tinnsjø er for bratt selv for disse dyrene. 

Hjort er registrert i området, og man kan regne med at fast 
stamme finnes enkelte steder i de bratte liene ned mot Tinn
sjøen. 

Spor etter gaupe med unger er registrert i nedbørfeltet. Ellers 
forekommer mår, mink, røyskatt, snømus, grevling og rødrev. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har et lite areal, og biotoputvalget er mindre enn 
i tilgrensende nedbørfelter. Derfor er også antallet våtmarks
arter redusert. Storlom ser ikke ut til å hekke lenger, og bare 
to vadefuglarter er registrert. De høyereliggende tjerna er 
næringsfattige, og har trolig liten betydning for våtmarks
fugler. 
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35 DIGERAI 

Kommune Tinn, Notodden, Hjartdal 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

1614 I Tinnsj~, 1614 IV Rjukan 
33 b 
64,6 km 2 

Grn. undersøkelser 1977 20.-23.6. Petter Wabakken 
1979 14 dager Rune Bergstrøm, 

i juni Hans - Erik Karlsen 
Litteratur/kilder Wabakken (1977>, Bergstrøm (1980>, 

Viltkartverket med teksthefter 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. 

Elva er et vestlig sidevassdrag til Tinnsjø og munner ut i 
denne omtrent på midten. Det finnes bilvei fram til utløpsom
r~det, men selve nedbørfeltet har ingen veier. Det er følgelig 
ikke fast bosetning i nedbørfeltet, men det finnes ca 30 
hytter/buer, vesentlig ved Sj~vatn og mellom dette og Tinnsjø. 

Mesteparten av omr~det danner et plat~ i høyde 700-1200 m o.h. 
Høyeste punkt er Hedder2f j ell p~ 1461 m o.h. De største vatna 
er Sjåvatn p~ over 6 km (896 m o.h.>~ Vordalstjørni (880), 
Risbutjørni (936), Skjertjørni (1023) og Djupetjørni (1156). 

Opp til ca 900 m o.h. dominerer granskog, med et økende innslag 
av bjørk med høyden. Furu kommer inn p~ tørre rabber, og domi
nerer langs de næringsfattige myrene langs Tverr~i. Bjørkebel
tet er kraftig utviklet flere steder og danner tregrensen ved 
ca 1000 m o.h. Fattige nedbørsmyrer er særlig vanlige i den 
øvre barskogen og opp i bjørkebeltet. 

V~tmarksfugler 

(observasjoner fra 1979, hvis ikke annet er angitt) 

Stor lom 

Gr~hegre 

Krikkand 

Stokkand 
Stjertand 

Dunker (1974) har undersøkt hab i tatvalg og terri
toriestørrelse i perioden 1963 - 70. Sj~vatn inn
gikk som et delomr~de, og i 1964 p~viste han 3 
territorier i dette vatnet. I 1979 hekket ett av 
parene, med en unge. Fuglene fisker i større 
eller mindre grad i Tinnsjøen. Ifølge hytteeiere 
sees arten ogs~ i flere av de mindre vatna. 
Et ind. ved Sj~vatn 8.7.74. 
En hunn skremt opp fra myrpytt vest for Sj~vatn 
12.6.79. 
En hann med engstelig atferd ved Diger~i 29.6.79. 
Tre hanner ble sett i Diger~i 22.6.77. Observa
sjonen ble gjort i hekketida i typisk hekkebiotop 
for arten. Dette er en sjelden art i Sør-Norge, 
og pr. 1980 var kun ett hekkefunn kjent i Tele
mark . 



Toppand 

Kvinand 

Bo ltit 

Heilo 

Vipe 
Rugde 

Rødstilk 
Gluttsnipe 

[Skogsnipe 

Grønnstilk 

Strandsnipe 
Gulerle 

Fossekall 

Sivspurv 

En hunn i lite tjern vest for Sj~vatn 29.6. og 
1.7.79. 
Hekker spredt ved vann i den lavereliggende delen 
av området. 
En dununge ble funnet av Hennig Dunker sørøst på 
Storefjell på grensa av nedbørfeltet 5.6.60. 
Dunker (1969) foretok en undersøkelse over 
bestandsendring hos heilo i Sjåvatnområdet i 
årene 1963-67. Det2 ble påvist en variasjon fra 
0.0 til 0.8 par/km • Under feltarbeidet i 1979 
(som også omfattet areal utenfor nedbørfeltet> 
ble arten registrert 12 ganger. 
Et varsl. par på Digermyr øst for Sjåvatn. 
Skremt opp og reg. på "trekk" en rekke ganger i 
barskog og noe også i bjørkebeltet. 
Minst to par med hekkeatferd ved Sjåvatn. 
Sett ved Digeråi med tegn til hekking i 1977, og 
i 1979 ble en dununge funnet. Arten er sjelden i 
fylket, pr. 1983 var bare tre hekkefunn gjort. 
Et varsl. ind. i myrpytt nær Longetjørn ca 2 km 
sørvest for nedbørfeltet. Hekker trolig innenfor 
nedbørfeltet også.] 
Funnet ved flere lokaliteter i større myrområder 
i høyereliggende barskog/blandingsskog. 
Er påvist hekkende og forekommer tallrikt. 
Påtruffet en rekke steder ved myrer og setervol
ler fra barskogen og opp til vierregionen. Flere 
reir funnet. 
Et gammelt reir ble funnet under ei bru ved 
Digeråi. 
Vanligst på fuktige steder i bjørkebeltet, også 
funnet i vierbeltet og ved myrer og vann i bar
skogen. 

To områder peker seg ut som spesielt viktige for våtmarksfug
ler: 

1. Et ca 2500 da stort felt som strekker seg fra utløpet 
av Sjåvatn mot Fjellsenden og mot Tjørnmyrhaugen. Vik
tig hekkeområde både for ender og vadefugler. 

2. De ca 1000 da store Storefjellmyran, som er et viktig 
hekkeområde for vadefugler. 

Andre fuglegrupper 

Området har en god bestand av storfugl. Flere observasjoner ble 
gjort i feltperioden i 1979, og sportegn ble sett en rekke 
steder i barskogsregionen. Spesielt var området langs Digeråi 
rikt på sportegn. Orrfugl ble registrert 10 ganger i feltperi
oden, likt fordelt på bjørkebelt~ og barskog. Området regnes 
ifølge lokalbefolkningen som et godt jaktterreng for orrfugl. 

Lirype er vanlig i Sjåvatnområdet, også tilgrensende bestander 
bruker området som vinterbeite. Et stort areal fra Storefjell 
øst for Sjåvatn og sørover registrert som et spesielt bra 
område for arten. Fjellrype finnes i de høyeste partiene, bl.a. 
er den registrert på Heimfjellet helt i nord. 
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Av rovfugler hekker fjellvåk i år med gode næringsforhold. 
Reirplasser er kjent i utkanten av nedbørfeltet. I 1979 ble 
arten sett daglig, og reir ble funnet. Deler av nedbørfeltet 
inngAr i et eller flere kongeørnrevir. Jaktfalk skal ha vært 
fast hekkefugl i området, og hekker muligens fortsatt enkelte 
år. Dvergfalk er den vanligste rovfugl i bjørkeregionen i 
Telemark, og hekker med stor sannsynlighet. Trolig hekker også 
tårnfalk. 

Hubro finnes muligens fortsatt i eller nær nedbørfeltet. Perle
ugle må antas å forekomme i fjellskogen, og etter invasjonen 
fra høsten 1983 og utover må man anta at også haukugle har 
forekommet og trolig hekket i området. 

Av spurvefugler utenom kråkefugler synes ca 31 arter å være 
påvist eller med stor sannsynlighet å forekomme innenfor ned
børfeltet. I tillegg kommer arter som blåstrupe, bergirisk og 
snøspurv, som er påvist like utenfor nedbørfeltet, de to siste 
hekkende. 

Bergstrøm (1980) har undersøkt spurvefuglfaunaen ved punkt-, 
linje- og linjeflatetakseringer. Linjeflata i subalpin bjørke
skog fra Vasslii til Busn2ss j åen øst for Sjåvatn ga en tetthet 
på 180 territorier pr. km , dersom bare spurvefugl regnes med. 
Både tetthet og den beregnede diversitet er ganske høye i for
hold til sammenlignbare data fra tilsvarende områder i Skandi
navia. 

Ringtrost ble funnet flere steder, bl.a. en koloni på 8-10 
fugler ved 0vrestølfjell. Uventet er et funn av løvmeisreir med 
unger 22.6.77 ved Digeråi ca 800 m o.h. 

Pattedyr 

Elgbestanden i området har hatt samme positive utvikling som 
ellers i fylket. En må anta at det meste av dyrene som holder 
til inne ved Sjåvatn trekker ned i lavlandet om vinteren. Rådyr 
finnes i hele området oPP til tregrensa. Skoglia fra Digeråis 
utløp og 2-3 km sørover er kjent som et viktig vinterområde for 
arten. 

Hjort har etter hvert etablert seg med en fast stamme i trak
tene rundt Tinnsjø. Et stort helårsområde strekker seg fra 
Digeråis utløp og sørover. Det felles noen dyr under jakta hver 
høst, og bestanden synes å være økende. Villrein besøker områd
et sporadisk, helst i smAflokker vinterstid. 

Spor etter gaupe ble i hvert fall pr. 1979 jevnlig sett i nedre 
del av nedbørfeltet. De bratte liene ned mot Tinnsjø med rik 
forekomst av rådyr er naturlige j~ktområder for gaupe. 

Ellers forekommer mår, mink, røyskatt, snømus og rødrev. 



Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fuglefauna som er typisk for barskogsomrAd
ene p~ Østlandet, og i tlilegg kommer en del av fjellets arter 
inn. Antallet hekkende våtmarksarter er blctnt de høyeste i 
regionen. Omtrent alle de vanlige artene er funnet hekkende, og 
i tillegg ser enkelte sjeldne arter ut til ~ hekke. Omr~der som 
er særlig viktige for v~tmarksarter er SJ~vatn, Storefjellmyran 
og et felt som strekker seg fra utløpet av Sj&vatn og nordover. 

Omr&det har verdi for hekkende rovfugler, og spurvefugler 
hekker i tette bestander. 
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Hjartdal, Notodden 
1514 I Tinnsjå, 1514 Il Gransherad 
33 b ? 
45,8 km-
1989 7.7 Kjell Isaksen, Jon Bekken 
Bergstrøm (1980), Viltkartverket med 
teksthefte 

Vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 
boreal vegetasjon". Underregionen Buskerud og Opplands bar 
skoger er karakterisert av store høydeforskjeller med vidder 
mot fjellet og flere større dalfører. Lokale strøk har rett
stammet furuskog på glacifluviale avsetninger. 

Elva er et vestlig sidevassdrag til Tinnåa og munner ut ca 2 km 
sør for Tinnoset. Vassdraget krysses nederst av fylkesveien til 
Rudsgrendi, Hoveddalføret er tilgjengelig fra grendevei/skogs
bilveier, mens de nordlige deler av nedbørfeltet er uten veier. 
Det ligger spredte gårder og villaer opp til Venås, og setra 
i Kåldalen er fortsatt i tradisjonell drift. Det finnes en god 
del hytter langs vassdraget, særlig ved Tjørnstultjørni. 

Det finnes ingen sjøer i nedbørfeltet, bare en del mindre 
tjern. Sjåvatn ligger like nord for området (Digeråas nedbør
felt). Bare mindre deler av nedbørfeltet ligger over skoggren
sa, høyeste punkt er Jønnbufjellet i nord, 1085 m o.h. 

I de lavere deler finnes en del granskog av rikere typer, 
sammen med furuskog på skrinnere og tørrere marker. I de høyere 
deler dominerer furu- og barblandingsskog~ Løvinnslaget er for 
det meste lavt. 

Våtmarksfugler (Observasjoner fra 1989) 

Storlom Ifølge lokalkjente sees arten av og til i Kråkås
tjørna i nord. Trolig hekker disse fuglene i 
Holmevatn øst for nedbørfeltet, eller i Sjåvatn. 

Ender Ender ble ikke observert under feltarbeidet, men 
ifølge lokalkjente sees det av og til ender i 
Tjørnstultjørni, trolig kan dette dreie seg om 
både krikkand, stokkand og kvinand. Ungekull er 
aldri sett ved tjernet. Tjernet har til dels fine 
starrbelter. 

Strandsnipe Registrert nederst i åa, ved Grastjern og ved 
Tjørnstultjørni. 

Fossekall Et ind. ved elva ved nederste bru, og to gamle 
reir i den neste brua. 

Sivspurv En hunn spilte skadet ved Grastjern. 



Nedbørfeltet ma i likhet med naboomradet i ncrd antas a ha en 
bra bestand av storfugl. Et kull ble observert i veien ved 
Bergangrenda under feltarbeidet. Orrfugl er trolig ogsa vanllg, 
og elI leik er kjent. Sjøljufjellet, Jønnbufjellet og Venasfjel
let i nord er kjent som gode lirypeområder. 

Under feltarbeidet ble bytteoverlevering hos fjellvåk obser
vert, trolig hekking i område Tverråa/Venåsfjellet. ytterligere 
tre hekkelokaliteter som er i bruk i næringsmessig gode år er 
kjent i øvre del av nedbørfeltet. Det er mulig at øvre deler 
kan inngå i jaktreviret til kongeørn, og også dverg- og tårn
falk kan være aktuelle hekkefugler. 

Det ble under feltarbeidet registrert tilsammen 17 spurvefugl
arter utenom kråkefugl. Dette er et antall omtrent som forven
tet ut fra tidspunkt og omfanget av undersøkelsene. I tillegg 
har Kittilsen (1951, 1953, 1954, 1955) observert bl.a. gress
hoppesanger, gulsanger, tornsanger, møller og bøksanger i 
Bergangrenda i 1950-årene. Det synes klart at dette området byr 
pa spesielt gode klimati~ke og vegetasjonsmessige vilkår for 
mer krevende arter av spurvefugl. 

Pattedyr 

Elgbestanden er god, og gunstig.: snø- og beiteforhold gjør at 
nederste del av dalen har til dels mye elg om vinteren. Hele 
nedbørfeltet under ca 800 m o.h. og nedover til flatlandet 
lange Tinnåa er et viktig område for hjort. Bestanden er trolig 
økende. Dalføret fra Grastjørn og nedover er et viktig helårs
område for rådyr. 

En del ikke helt ferske spor etter bever ble under feltarbeidet 
notert ved Grastjørn. Ellers forekommer mår, mink, røyskatt, 
snømus og rødrev. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har et betydelig mindre biotoputvalg enn Digeråi i 
nord, og bare en del av de vanlige våtmarksartene på Østlandet 
ser ut til å hekke, selv om mer omfattende registreringer sik
kert vil forelenge artslista noe. 

Området har verdi for hekkende rovfugler, og i Bergangrend 
finnes biotoper for mer krevende artene av sangere. 
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Drangedal, Nissedal 
1613 Il Drangedal, 161 3 III Nissedal, 
1612 IV Ve'J~r 

1 ':1 a, 33 .. )a 
160,1 km"' 
1989 26.6. Kjell Isaksen, Jon Bekken 
Blomdal (1984a), Førde & Jaren (1984), 
Viltkartverket med teksthefter 
Kjell Haugene, 3750 Drangedal KH 
Andres Vegheim, 3153 Tverrved AV 

Nedbørfeltet ligger p~ grensa mellom "Den sørnorske lavlands 
blandingsskogsregionen", underregion Nedre Telemark og Agder, 
og "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig boreal vegeta
sjon", underregion Øvre Setesdals og Telemarks skogomr~der. Den 
første er karakterisert barskogsdominerte omr~der med vekslende 
innslag av gran og furu, den andre av store høydeforskjeller 
med vidder mot fjellet og flere større dalfører. 

Elva er et vestlig sidevassdrag til Kragerøvassdraget og munner 
ut i Bjorvatn ca 10 km vest for Drangedal tettsted. Vassdraget 
krysses nederst av riksvei 38, og riksvei 358 deler nedbørfel 
tet i to like store deler. p~ sørsida av denne er deler av om
r~det tilgjengelig fra skogsbilveier, mens det i nord bare 
finnes en kort bilvei. Det ligger spredte g~rder fra Gautefall 
til utløpet. Det videre finnes en god del hytter, de fleste i 
vest, i omr~det rundt Gautefall Turisthotell. 

Nedbørfeltet er rikt p~ sjøer og tjern. De største sjøene er 
Holmevatn (361 m o.h.) og Hellersvatn (375) i sør, og Bjorvatn 
(340), Sandvatn (369) og Beritsvatn (668) i nord. Plantedekket 
er variert, fra nakent fjell og karrig vegetasjon i nord, til 
enkelte artsrike, grandominerte skoglier og innslag av edelløv
skog i sør. 

Det finnes fire vernede omr~der i nedbørfeltet: 

I øst ble det opprettet to naturreservater 22.4.1983 i forbin
delse med verneplan for myrer: Flottene p~ 1400 da og Nybutjern 
p~ 290 da. Områdene har nasjonal verneverdi vesentlig som type
r~der, og viser stor variasjon b~de n~r det gjelder dannelses
m~te og vegetasjon. Flottene er ogs~ kjent som et viktig område 
for v~tmarksfugler. 

I omr~de Gautefall ble et 11 da stort omr~de med lågurteikeskog 
og et 91 da stort omr~de av høytliggende eikeskog fredet som 
naturreservater 28.4.1978 (Miljøverndep. 1988). Ogs~ flere 
botanisk interessante lokaliteter er kjent. 

V~tmarksfugler 

Storlom Arten er tidligere sett i øvre Søvatn, og AV 
p~viste hekking p~ holme i Holmevatn 1988. 



Krikkand 

Stokkand 

Svartand 
Kvinand 

Trane 

Vipe 

Enkeltbekk. 

Rugde 
Spover 
Grønnstilk 

Strandsnipe 

Gulerle 

Fossekall 

Sivspurv 

Omtalt som hekkefugl i sørøst (AV), under felt
arbeidet en hann i Langt jørn. 
Er omtalt som hekkefugl flere steder i området i 
viltrapporten og av AV. Hekker også i vAtmarka 
sør for Fjelltun (KH). Under feltarbeidet to ind. 
observert i flukt over tjernet vest for Fjelltun. 
En hunn med en unge i Bjørnvatn ML 825 507. 
Enslige hannfugler truffet i Fiskevatn, Hellers
vatn og StAlvatn i nord, og en hunn i tjern sør 
for Stølevatn i sør. Tidligere undersøkelser, AV 
og KH nevner også at arten hekker flere steder. 
Arten hekker i Flottene naturreservat. Forekom
sten er dyregeografisk interessant. 
Skal hekke flere steder i nedbørfeltet, men ble 
ikke sett i 1989. 
Et ind. registrert i vAtmarksområdet sør for 
Fjelltun. Den sees årlig her (KH). Ifølge AV hek
ker den ogsA år om annet ved Langt jørn ML 87 43, 
og ved Otertjørn ML 90 40 hekket den i 1989. 
Arten forekommer vanlig (KH, AV). 
Sees bare under trekket (KH). 
Et varslende ind. i nord ved småtjern ML 823 511, 
og et varsl. par i våtmarksområdet sør for Fjell
tun. KH nevner også Skålt jørn vest for Bjorvatn 
som aktuell hekkebiotop. 
Vanlig hekkefugl, registrert ca 15 ganger i ulike 
deler av nedbørfeltet. 
Registrert ved Stålvatn i nord, ved Fjelltun 
(flere par), ved Langt jørn ML 87 43 og ved elvas 
utløp. 
Enkeltind. registrert ved utløpet av Bjorvatn og 
langs Djupsåna vel 2 km lenger nord. Trolig hek
ker flere par i nedbørfeltet. 
Synes bare å være registrert ved Bjørnvatn ML 825 
507, hvor en unge ble sett. 

Andre fuglegrupper 

En del storfugl finnes i nedbørfeltet, og flere leiker er 
kjent. Bra bestander av orrfugl finnes særlig på Gautefallhei
ene og øst for Hellersvatn (i sør). Lirype finnes, men feltet 
er ikke noe godt rypeområde. Jerpe synes å være svært fåtallig, 
KH har bare en observasjon, ved Lopptjørn ML 898 426 10.6.1989. 

Av rovfugler hekker kongeørn trolig årvisst i nedbørfeltet. 
Videre er fjellvåk, musvåk, spurvehauk og tårnfalk observert 
tidligere og hekker trolig. Ifølge AV/KH hekker fiskeørn noen 
km utenfor nedbørfeltet, og fisker av og til innenfor området. 
Under feltarbeidet ble en varslende dvergfalk registrert i 
sørøst, og i område Gautefall ble utfløyet unge(r) trolig av 
hønsehauk hørt. 

Hubro hekker trolig Arvisst i nedbørfeltet. Ellers er det grunn 
til å tro at også kattugle, perleugle, spurveugle og hornugle 
også hekker. Haukugle har trolig forekommet og muligens hekket 
ogsA her etter ril{elig forekomst ellers i Drangedal fra høsten 
1983 og utover. 
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Feltarbeidet viste en forholdsvis artsrik spurvefugliorekomst; 
29 arter ble registrert, til tross for at sangaktiviteten gene
relt er lav på denne tida. Ganske uventet sdng en ung rosenf1nk 
hann på østsida av ~k~lbuvatn i blandingsskog furu/bjørk. KH 
har funnet reir av ringtrost i Blekaområdet sør for Gautefall 
ca 1983, forholdsvis få par finnes. 

Pattedyr 

Elgtettheten i området ligger noe under gjennomsnittet for 
fylket. Et bra sommer/høst-område finnes rundt Stålvatn/Hest
homtjørnane i nord. Vinterområder finnes øst for Sandvatn, sør 
for riksveien fra Felet jørn til Steane, i Beinmyr/Undhommen
området i sør, og i åsene sør og nord for utløpet. 

Rådyr finnes særlig i østre del av nedbørfeltet, og flere gode 
vinterbiotoper finnes. Hjort streifer gjennom området, men har 
ennå ikke fast bestand. 

Bever finnes i svært god bestand, og hare er også vanlig. Tre 
gamle bjørnehi er registrert i nedbørfeltet, og "Vegårshei
ulven" besøkte området før den ble tatt av dage i januar 1984. 
Gaupe opptrer i området, men finnes neppe i fast bestand. 
Ellers forekommer mår, mink, røyskatt, snømus og rødrev. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fuglefauna som er typisk for regionen. 
Antallet hekkende våtmarksarter er forholdsvis høyt. Omtrent 
alle de vanlige artene er funnet hekkende, og i tillegg hekker 
enkelte sjeldne arter. De ulike artene hekker fordelt ut over 
det meste av nedbørfeltet, men Flottene naturreservat er vik
tigste enkeltlokalitet. Også vassdragets utløpsområde i Bjor
vatn er av verdi for våtmarksfugl. 

Området har verdi for hekkende rovfugler, og spurvefuglfaunaen 
synes ~ være relativt artsrik. 



38 KILÅI 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

Fyresdal, Nissedal 
1513 Il Fyresvatnet 
33 a 2 
64,5 km 

Orn. undersøkelser 
Litteratur/kilder 

1384 15.- 21.6., 27.6.-1.7. Rune Bergstrøm 
Førde & Jaren (1983), Bergstrøm (1985>, 
Reitan & Løfaldli (1985) 

Nedbørfeltet ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig 
nordlig boreal vegetasjon", underregion Øvre Setesdals og 
Telemarks skogområder. Den er karakterisert av store høyde
forskjeller med vidder mot fjellet og flere større dalfører. 

Elva er et østlig sidevassdrag til Fyreselva og munner ut i 
denne like sør for Fyresvatn i Nidelvvassdraget. Nederst krys
ses vassdraget av riksvei 355. og en bomvei fører inn til 
Krossvatn/Grunntjørn. En annen bomvei tar av ca 6 km lenger 
nord og leder inn til Holmevatn. Det er ikke fast bosetning i 
nedbørfeltet, og det finnes bare ca ti hytter/buer. 

De største sjøene i vassdraget er Grunntjørn (576 m o.h.), 
Krossvatn (577), Midvatn (587) og Holmevatn (588). Høyeste 
punkt er Kronfjell, 925 m o.h. Lite løsmasser og harde, 
næringsfattige bergarter gir en skrinn og artsfattig vegeta
sjon. Bart fjell dominerer på rygger og fjell. I lier og for
senkninger finner en skrinn lyngfuruskog, oppdelt av knauser og 
fattigmyr. 

Våtmarksfugler 

Stor lom 

Gråhegre 

Sangsvane 

Kanadagås 

Krikkand 

Stokkand 

De to vatna Holmevatn/Midvatn har mange øyer og 
byr på utmerkede forhold for arten. Under 
taksering med båt 28.6.1984 ble 7 voksne ind. 
registrert. To eller tre par hadde unger. Vatna 
er fisketomme, og fugler ble ofte sett på vei til 
og fra Fyresvatn på næringstrekk. 
Blir av og til sett ut på sommeren, særlig i 
Kleivtjørni nederst i vassdraget. 
Overvintrer av og til i lite antall i område 
Kleivtjørni/Fyreselv. 
Noen ind. overvintret 1982-83 i område Kleiv
tjørni/Fyreselv. Hvorvidt dette er et årvisst 
fenomen er ukjent. 
Den vanligste andeart i området i 1984. Ved 
taksering i område Holmevatn ble 7 par påtruffet, 
3 av disse i Nuvvatn. Arten er vanskelig å takse
re så seint på sesongen, så trolig er bestanden 
større. Vanlig trekkgjest nederst i vassdraget. 
Forekommer spredt ved vann i hele vassdraget. Fem 
par ble registrert ved taksering i område Holme
vatn, trolig er bestanden større. Opptrer også 
regelmessig på trekk og som vintergjest nederst i 
vassdraget. 



Toppand 

Bergand 

Svartand 

Kvinand 

Laksand 

Trane 
Dverglo 

Heilo 

Vipe 
Enkeltbekk. 

Rugde 

Småspove 
Rødstilk 

Skogsnipe 

Strandsnipe 

Fiskemåke 
Gråmåke 
Svartbak 
Fossekall 

Sivspurv 
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Sees p~ trekk og som overvintrende i Kleivtjørnil 
Fyreselv. 
En hann holdt til i Holmevatn 20.6.1384. Ell~rs 

sees den på trekk nederst i vassdraget. Dette er 
en sjelden art i Vest-Telemark i hekketida. 
En hunn holdt til i Holmevatn 20.6.1384. Ellers 
sees den på trekk nederst i vassdraget. Arten 
hekker fåtallig i Vest-Telemark. 
En hunn med unger ble sett ved Fjellskarvatn 
30.6.1384. Tre par holdt til ved elvas utløp 2.6. 
1982. Vanlig trekk- og vintergjest nederst i 
vassdraget. 
Opptrer på trekk og som vintergjest. Hekker i 
Fyresvatn, men er ikke påtruffet inne på heia. 
Arten er sett på trekk ved Kilegrend (Kilan). 
En lo ble sett med hekkeatferd ved Fyreselv i 
1982 og rapportert som sandlo. Denne observasjon
en er mer sannsynlig av dverglo, som fra før var 
funnet hekkende to ganger i Fyresdal/Nissedal. 
Hekker trolig i nedbørfeltet, et ind. sett i 
flukt ved Gråstakktjørnane 17.6.1984. Sees på 
trekk i Kilegrend. 
Hekker, to par holdt til i Kilegrend i 1982. 
Ble sett flere steder under feltarbeidet. Flukt
spill ble observert Kleivtjørn, Saurvatn og 
Nuvvatn. 
Hekker i nedbørfeltet, fluktspill ble observert 
bl.a. ved 5trondtjørn, Midvatn og Saurvatn. 
Er sett på vårtrekk i Kilegrend. 
Er mulig hekkefugl i området, et ind. ble sett 
ved Bjørkholmtjørnane 17.6.1984. 
Et kraftig varslende par ble sett ved Holmevatn 
20.6.1984. Er ellers sett tilfeldig på trekk i 
Kilegrend. 
Den vanligste vadefugl i området, påtreffes langs 
alle bekker og ved alle vatn. 
Skal hekke i området, ikke reg. her i 1984. 
Et ind. ved utløpet 15.6.1984. 
Et ind. i flukt over Holmevatn 19.6.1984. 
Reir ble funnet i Haukedalen i 1984, og arten 
overvintrer ved nedre deler av Kilåa og ved 
Fyreselv. 
Vanlig hekkeart nær vann og våtmark inne på heia. 

Andre fuglegrupper 

Orrfugl finnes i meget god bestand i Kilåas nedbørfelt. Området 
har gode biotoper, høye tettheter, og det felles mye orrfugl 
her. Områdene rundt Holmevatn/Midvatn er særlig viktige. Olav 
Hjeljord ved Norges Landbrukshøgskole mener dette er et av de 
beste orrfuglområder i landet. 

Storfugl finnes vanlig i området, men er mer fåtallig enn orr
fugl. Bestanden er ganske god nede i bygdene, men nå meget 
liten rundt Holmevatn/Midvatn fordi den gamle skogen er hogd 
ut. Jerpe forekommer sparsomt i de lavereliggende liene, mens 
lirype har god bestand over skoggrensa. Rypebestanden anses for 
normal for slike heiområder i Sør-Norge. 



Kongeørn, hønsehauk, spurvehauk, musvåk og fjellvåk hekker i 
nedbørfeltet. Musvåk finnes her helt på vestgrensa av sin ut
bredelse. Videre hekker dvergfalk, tårnfalk og trolig jaktfalk. 
S istnevnte er en sjelden rovfugl for regionen. 

Hubro hekker i eller nær nedbørfeltet. Arten er meget sjelden i 
regionen. Videre hekker jordugle, perleugle, spurveugle og tro
lig kattugle. Ogs~ hornugle og haukugle er registrert. 

Det er ved ganske omfattende undersøkelser påvist 46 spurve
fuglarter utenom kråkefugler i nedbørfeltet. Alle disse med 
unntak av stjertmeis er påvist hekkende eller hekker trolig. 
Antallet synes å være normalt til noe over forventet i forhold 
til biotoptilbudet. 

Pattedyr 

En liten villreinstamme på 60-80 dyr har de siste årene etab
lert i he i områdene mellom Fyresvatn og Nisservatn. Nedbørfeltet 
inngår i dyrenes leveområde. 

Elg bruker det meste av skogarealene om sommeren, men bruker 
begrensede arealer om vinteren. De viktigste vinterområdene 
ligger utenfor nedbørfeltet, langs Fyresvatn, Nisservatn og 
Napevatn. Når snøforholdene tillater det, kan elg også over
vintre i de mer høyereliggende deler av området. 

Rådyr bruker trolig de samme områdene som elg om sommeren, i 
hvert fall finnes arten i Holmevatn/Midvatn-området sommer og 
høst. Om vinteren oppholder dyrene seg ved Fyresvatn og Nis
servatn, og enkelte kan også ha tilhold langs nedre Kilåa. 
Hjort og rein påtreffes i blant i nedbørfeltet, men det er ikke 
snakk om faste bestander. 

Gaupe forekommer som streifdyr. Mink finnes ved Fyreselv, men 
synes ikke å være registrert langs Kilåa. Mår og rødrev er 
vanlige arter, mens grevling bare finnes aller nederst i 
området. Røyskatt og snømus finnes også. Bever finnes tallrikt, 
og flere hytter er kjent opp til Fjellskovatn. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har sin viktigste funksjon som hekkeområde, men 
de nedre deler av vassdraget har også betydning som trekk- og 
overvintringsområde for våtmarksfugler. 

Hekkefaunaen er typisk for regionen, med forholdsvis mange hek
kende våtmarksarter. Ender og vadefugler er omtrent like godt 
representrert, og stor lom hekker med flere par. Området er 
dyregeografisk interessant, idet mange arter har grense for sin 
utberedeise her. 

Nedbørfeltet har verdi for hekkende rovfugler, og også spurve
fuglfaunaen synes å være relativt artsrik. 
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39 SONGEDALSAl 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

Fyresdal, Tokke 
1513 IV Dalen 
33 b 

~ 

184,5 km L 

Orn. undersøkelser 1984 juni-juli Rune Bergstrøm 
1989 27.6. Kjell Isaksen, Jon Bekken 

Litteratur/kilder Bergstrøm (1984), Aas (1985a), Johannesen 
(1986) 

Nedbørxeltet ligger i "Forxjellsregionen med hovedsakelig 
nordlig boreal vegetasjon", underregion Øvre Setesdals og 
Telemarks skogområder. Den er karakterisert av store høyde
xorskjeller med vidder mot xjellet og xlere større dalxører. 

Elva er et vestlig sidevassdrag til Storelva som er hovedtil
løpet til Fyresvatn i Nidelvvassdraget. Nederst løper riksvei 
355 langs vassdraget. og en bygdevei og skogsbilveier gjør de 
indre deler av nedbørxeltet lettere tilgjengelig. Nederst i 
dalxøret xinnes en del gårder og villaer. Gårdene ved Sundsvatn 
er xraxlyttet, og antallet hytter i nedbørfeltet er lavt. 

De største vatna er Sundsvatn (556 m o.h.), Nordbøtjørni (651). 
Mjåvatn (709). Hægevatn (752) og Grunnevatn (759). Ellers 
finnes mange tjern. særlig i de høyeste områdene. Høyeste punkt 
er 0ysteinsfjell i vest. 1178 m o.h. Furu er dominerende tre
slag i området. nederst i dalen xinner en furumoer. Større 
bestand av gran finnes særlig i dalsenkningene. Skoggrensa går 
mellom 850 og 900 m. 

Særlig i nedre del av dalen finnes interessante og til dels 
verneverdige løsavsetninger med eskere, veksler og dødisland
skap. Våtmarksområdet i vestenden av Sundsvatn er regionalt 
verneverdig på grunn av xuglelivet. Her finnes ogs~ meandere og 
avsnørte kroksjøer som er interessante i geologisk sammenheng. 

Våtmarksxugler 

Stor lom 

Gråhegre 

Krikkand 

Stokkand 

Svartand 

Arten har hekket i vestenden av Sundsvatn. senest 
i 1976. På vårtrekk sees 2-5 ind. i vatnet, og i 
hekketida fisker det av og til lom her. 
Enkeltind. opptrer ved Sundsvatn på ettersommer 
en/høsten. 
På vårtrekk sees småflokker på opptil 15 ind. ved 
Sundsvatn. Hekker vanlig ved vann og tjern i om
rådet. En hunn trolig uten unger i n Stemt jørn i 
1989. 
To-tre par hekker i vestenden av Sundsvatn. hek
ker også i de xleste andre større vatn i området. 
Hekker også i nederste del av elva. En hunn med 6 
unger vest iSundsvatn 1989. 
Forekommer fåtallig på vårtrekk i Sundsvatn. I 
1989 ble arten også funnet hekkende: 2 engstelige 
hunner. den ene med 5 el. 6 unger i nordre del av 



Kvinand 

Laksand 

F1.skeorn 
Heilo 
Vipe 

Enkeltbekk. 

Rugde 

Rodstilk 

Gluttsnipe 

Skogsnipe 

Grønnstilk 

Strandsnipe 

Fiskemåke 
Gulerle 

Fossekall 

Bl~strupe 

Sivspurv 

s 5temtjorn, v1.dere 2 hunner og en hann i sondre 
del av Hægevatn. 
Hekker iSundsvatn (2-3 par), MJ~vatn og Nordbø
tjørna. l 1989 to hunner sør 1. Hægevatn og en 
hunn vl::d dammen isundsvatn . 
Er registrert et par ganger p~ vårtrekk i Sunds
vatn, hekket trolig her i 1982. 
Et ind. fisket i rak i Sundsvatn påsken 1978. 
Hekker fåtallig i de høyereliggende delene. 
To par hekker jevnlig i vatmarksområdet ved 
Sundsvatn. Ikke sett i 1989. 
Hekker, opptil 5 spillende hanner i våtmarksom
rådet ved Sundsvatn. Også sett her i 1989, samt 
registrert i spill ved n Stemt jørn. 
Arten hekker, fast rugdetrekk går en rekke steder 
i området. 
To-tre par hekker i våtmarksområdet ved Sunds
vatn, enkelte spredte par finnes også andre 
steder. I 1989 et varslende par vest iSundsvatn. 
Et par hekket i våtmarksområdet ved Sundsvatn i 
1983. Dette var tredje hekkefunn avarten i fyl
ket, og langt sør for kjent sørgrense ifølge lit
teraturen. I 1989 et meget engstelig par nevnte 
sted, og i tillegg registrert to andre steder: Et 
sterkt varsl. par sør ved Grunnevatn, og et 
sterkt varsl. ind. ved de små tjerna øst for s 
Stemt jørn. 
Hekker ved Sundsvatn, er også påtruffet ved et 
myrt jern ved Nordbøtjørni. 
Tre-fire par hekker i våtmarksområdet ved Sunds
vatn. I 1989 ble ett engstelig ind. registrert 
her, og i tillegg 2 sLerkt varsl. ind. ved utløp
et av s Stemt jørn. 
Vanlig hekkefugl ved vann og vassdrag. Ogs~ 
vanlig i 1989, registrert minst 15 steder. 
Et par hekket 1982 i tjern øst for 0ysteinsfjell. 
Om lag 10 par hekker i våtmarksområdet ved Sun ds
vatn. Her ble også "store mengder" avarten regi
strert i 1989. Videre ble arten registrert ved åa 
ca 1 km nordvest for Sundsvatn, ved n Stemt jørn 
og sør ved Hægevatn. 
Sportegn i form av ekskrementer ble sett nederst 
i vassdraget i 1984. Flere gode reirplasser 
finnes. I 1989 hørt langs åa under Ravnefjell. 
Sett ved 0ysteinsfjell i 1982, hekker trolig i 
dette omr~det. 
Vanlig hekkefugl i omr~det, særlig i bjørkebel
tet. Registrert p~ 4 lokaliteter i de lavere 
deler av området i 1989. 

Andre fuglegrupper 

Gode helårsområder for storfugl finnes i område Aslestad, 
innenfor Slystøl og opp mot Hægevatn. Flere leikområder er 
kjent. En forholdvis bra bestand av orrfugl finnes ogs~, og 
leiker er kjent. Et spesielt godt lirypeområde finnes i vest
grensa av nedbørfeltet. 
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Kongeørn blir jevnlig sett i omr~det, og skal enkelte ar ha 
hekket i nedbørfeltet. Jaktfalk hadd(~ tldligere en hekkeplass i 
nedbørfeltet, men er ikke sett der siden begynnelsen av 1970-
tallet. Hønsehauk, fjellvåk, dvergfalk og tarnfalk er påvist 
hekkende. I 1989 ble varslende hønsehauk registrert nederst i 
vassdraget, men det ble ikke brukt mye tid pa a lete etter ev. 
reir. Det må videre antas at og sa spurvehauk og musvåk hekker. 

Hubro ble hørt ved Sundsvatn varen 1984, og arten skal tidlig
ere ha hekket i nedbørfeltet. Perleugle er påvist hekkende, og 
det er også mulig at spurveugle, haukugle og kattugle hekker. 

Under feltarbeidet i 1989 ble 27 spurvefuglarter utenom kråke
fugl påvist. Ut fra tid på sommeren og felt innsats er dette et 
ganske høyt tall. Når arter registrert ved de ganske grundige 
undersøkelsene som er foretatt tidligere tas med, er det påvist 
hele 51 arter, som alle er potensielle hekkearter. Det første 
kjente hekkefunn av varsler i Telemark ble gjort ved Mjåvatn i 
1971. 

Pattedyr 

Elgstammen i omradet er økende, og det ble pr. 1986 felt 10-12 
dyr i nedbørfeltet. I omrade Sundsvatn og fra Songedal ned til 
Spokkeligrend finnes svært gode vinterområder både for elg og 
rådyr. Villrein bruker jevnlig store deler av det høyereliggen
de terrenget, og til tider kan streifdyr treffes over det meste 
av nedbørfeltet. 

Sportegn av bjørn og gaupe er registrert i området, og jerv kan 
streife gjennom fjelltraktene. Det finnes neppe fast stamme av 
noen av disse. Vanlige rovpattedyr som rødrev, mår, mink, røys
katt og snømus finnes, og bestandene er gode av hare og bever. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har en fauna av våtmarksfugler som er typisk for 
barskogsområdene på Østlandet. I tillegg kommer elementer fra 
det fjellnære skogbandet. Antallet hekkende våtmarksarter er 
blant de høyeste i regionen. Omtrent alle de vanlige artene er 
funnet hekkende, og i tillegg hekker sjeldne arter som glutt
snipe og svartand. Det viktigste lokalitet for våtmarksartene 
er vestenden av Sundsvatn, et variert deltaområde med frodige 
vegetas)onsbelter. 

Området har verdi for hekkende rovfugler, og spurvefuglfaunaen 
sYlles å være artsrik. 



40 RUSAI 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 
Orn. undersøkelser 

Vl.nje 
1414 Il Sæsvatn, 1514 III Vinje 
33 a, 3~ c 
57,2 km 
1983 23.-25.7. Rune Bergstrøm 

(fra Finnebu og nedover) 
1989 5.-6.7. Kjell Isaksen, Jon Bekken 

(øvre deler) 
Litteratur/kilder Bergstrøm (1983>, Førde (1984), Blomdal 

(1984b), Viltkartverket med teksthefte 

Nedre del av vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hoved
sakelig nordlig boreal vegetasjon", underregion Øvre Setesdals
og Telemarks skogområder. Områdene er karakterisert ved moserik 
granskog i søkk og på dyp jord, smalkronet furu på rabbene, og 
et kraftig utviklet bjørkebelte. Det meste av nedbørfeltet 
hører til "Fjellregionen", underregion Hardangervidda, med 
overveiende fjellplatåmorfologi. 

Elva er et vestlig sidevassdrag til Smørkleppåi, som igjen er 
en del av Skiensvassdraget. Elva munner ut like nordvest for 
Vinjesvingen. Vassdraget krysses nederst av E-76. Innover dalen 
er det bygd vei bare etpar km. De innerste delene av nedbørfel
tet er helt uten veier. Hit er det lettest å ta seg fra bomvei 
til Tveitebuene fra riksvei 12 sør for Haukeligrend. Det ligger 
noen få gårder nederst i vassdraget, og i fjellet finnes noen 
svært få hytter og buer. 

Fjellområdet er rikt på tjern og vatn. De største vatna er de 
tre Supsavatna (1051/1086/1126 m o.h.), Den lange tjørni (1162 
m o.h.), Russvatn (1173) og Uførtjørnane (1199/1201) og Ras
steintjørnane (1159/1166 m o.h.). Høyeste punkt er Svåene på 
1396 m o.h. 

Nederste del av dalen har gran som dominerende treslag. Langs 
elvekantene står det mye gråor. Fjellbjørkeskogen når opp til i 
underkant av 1000 m o.h. Mellom heimste Supsavatn og Finnebu 
finnes frodig høgstaudevegetasjon, og mange plantearter har 
sine høydegrenser i Sør-Norge her. l Finnebuområdet finnes og~~ 
ei elveslette og dreneringsspor (raviner) som kan være av geo
faglig interesse. 

Våtmarksfugler 

Heilo 

Enkeltbekk. 

Rødstilk 

Strandsnipe 

To varslende ind. nedenfor nedre Rassteintjørn 
og et ind. hørt ved Steinsbu. 
Et ind. sett ved Finnebu, arten hekker trolig i 
dette omr~det. 
Et ind., bare svakt varslende, ved halvøya i Den 
lange tjørni. 
Flere par, hekkefugl ved Finnebu. Heller tynn 
bestand i fjellområdet: Registrert ved midtre/ 



Fossekall 
Bl~strupe 

Sivspurv 
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nedre Rassteintjørn (trolig ett par ) og ve d Den 
lange tjørni. 
Et ind. i elva nedenfor nedre Rassteintjør n. 
Skulle ifølge en turist finnes i omrAde Finnebu, 
men ble ikke sett under feltarbeidet. 
Vanlig hekkefugl i de mer fuktige vegetasjons 
typer i nedre del av vassdr a get. 

Andre fuglegrupper 

Hele fjellpartiet har gode fjellrypebiotoper, og bestanden er 
middels god, med synkende tendens pr. 1983. Et kull og en stegg 
ble påtruffet i 1989. Fjellbjørkeskogen er helårsterreng for 
lirype, og må ses på som god vinterbiotop for lirype og orr
fugl. Noe storfugl finnes, men bestanden er heller tynn. 

Kunnskapen om forekomst av rovfugler er mangelfull. I 1983 ble 
fjellvåk og dvergfalk registrert, og disse to artene hekker 
helt sikkert i år med god næringstilgang. Det nevnes ogs~ 
egnede hekkeplasser for kongeørn og jaktfalk, og snøugle skal 
ha hekket her tidligere. 

Det antas at fjellbjørkeskogen har en rik spurvefuglfauna av 
middels til stor tetthet. Den rike utformingen og store ut 
bredelsen av bjørkebeltet vi finner i de nedre deler er ikke 
vanlig i Telemark. Det ble i 1983 påvist 24 arter utenom kråke 
fugl, nesten alle hekkende. 

Registreringene ble utført seint på sommeren og i meget varmt 
vær, slik at fuglene eksponerte seg lite. Det er derfor vanske
lig å gi en klar konklusjon ut fra det som foreligger. Fore
komsten av spurvefugl i fjellet synes ut fra feltarbeidet i 
1989 å være svært tynn. 

Pattedyr 

De grankledde liene nederst i nedbørfeltet gir godt helårsbeite 
for elg. Om sommeren og høsten utnytter elgen også hele bjørke
beltet. Hoveddalen som vassdraget munner ut i er et mye brukt 
helårsområde for rådyr, og om sommeren og høsten finnes det 
også dyr innover langs Rusåi. 

Fram til 1978 ble fjellområdet brukt til tamreinbeite, og i dag 
brukes det av villrein. En kjenner til kalvingsområder i de 
sørvendte liene ned mot Byrtedalen i sør, og trolig skjer det 
også kalving i liene ned mot Rusåis nedre del. Streifdyr av 
hjort kan forekomme. 

Streifdyr av jerv og gaupe kan påtreffes, og det er faste 
bestander av mAr og mink, og en god rødrevbestand. Det er 
videre kjent at fjellrev i 1960-årene hadde hi i fjellområdet, 
men artens forekomst i dag er usikker. Et gammelt bjørnehi fin
nes nederst i nedbørfeltet. En mener å ha en fast stamme av 
bjørn i Setesdal Austhei, og nedbørfeltet inngår i kjerneområd
et for denne forekomsten. Harebestanden betraktes som middels. 



S~mmendraq/konklusj on 

Nedbørfeltet som helhet har f~ arter og svært tynne bestander 
av v~tmarksfugler. De karrige fjellomr!dene er nesten fugle
tomme. 

O mr~det synes imidlertid ~ ha verdi for hekkende rovfugler, og 
forekomsten av spurvefugler i den frodige fjellbjørkeskogen m~ 
antas ~ være arts- og individrik. 



41 r':LE 'Ji\:3TOLAI 

Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 
Orn. undersøkelser 
Litteratur/kilder 

129 

Vinje 
1414 Il Sæsvatn, 1514 III Vinje 
33 a, 3~ c 
55,8 km-<-
1989 6.7. Kjell Isaksen 
Førde (1984>, Viltkartverket med teksthefte 

Nedre del av vassdraget ligger i "Forfjellsregionen med hoved
sakelig nordlig boreal vegetasjon", underregion Øvre Setesdals
og Telemarks skogomr~der. Omr~dene er karakterisert ved moserik 
granskog i søkk og p~ dyp jord, smalkronet furu på rabbene, og 
et kraftig utviklet bjørkebelte. Det meste av nedbørfeltet 
hører til "Fjellregionen", underregion Hardangervidda, med 
overveiende fjellplat~morfologi. 

Elva er et vestlig sidevassdrag til Smørkleppåi, som igjen er 
en del av Skiensvassdraget. Elva munner ut like nordvest for 
Vinjesvingen. Vassdraget krysses nederst av E-76. Det er ikke 
bygd vei innover dalen. De innerste delene av nedbørfeltet er 
helt uten veier. Hit er det lettest ~ ta seg fra bomvei til 
Tveitebuene fra riksvei 12 sør for Haukeligrend. Det ligger 
noen få gårder nederst i vassdraget, og i fjellet finnes noen 
svært få hytter og buer. 

Fjellområdet er rikt på tjern og vatn. De største vatna er 
Råkadalsvatnet (918 m o.h.), nedre og øvre Vrongavatn (888/895) 
og Berbutjørni i sør (1130). Høyeste punkt er Den lange eggi på 
1299 m o.h. 

Nederste del av dalen har gran som dominerende treslag. Langs 
elvekantene står det mye gråor. Fjellbjørkeskogen når opp til 
omtrent 1000 m o.h. og er nesten ugjennomtrengelig mange 
steder. Høgstaudeskog finnes bl.a. i Smørkleppdalen nedenfor 
Fitjevatn. 

Våtmarksfugler 

Rødstilk 

Strandsnipe 

Blåstrupe 
Sivspurv 

Tre ind. lettet fra nedre Vrongavatn, varslet og 
forsvant. 
Et varsl. ind. ved nedre Vrongavatn, et varsl. 
par ved øvre Vrongavatn. 
En syngende hann på vestsida av nedre Vrongav~tn. 
Syngende hanner ved Fit]evatn, Rismyrtjørni og 
nedre Vrongavatn. 

Andre fuglegrupper 

Hele fjellpartiet har gode fjellrypebiotoper, og bestanden er 
middels god. En stegg og en høne ble p~truffet ved Berbutjørn i 
19a9. Fjellbjørkeskogen er helårsterreng for lirype, og må ses 
på som god vinterbiotop for lirype og orrfugl. Orrfugl har en 



særlig foretrukket biotop nederst i dalen pa sørsida av V3SS

draget. Trolig finnes ogs~ storfugl i tynn bestand. 

Kunnskapen om forekomst av rovfugler er mangelfull. FJellv~k og 
dvergfalk hekker helt sikkert i Ar med god næringstilgang, og 
en hekkeplass for kongeørn er kjent i nedbørfeltet. 

Det antas at de frod~gere delene av fjellbjørkeskogen har en 
rlk spurvefuglfauna med stor tetthet. Feltarbeidet i 1989 var 
vesentlig konsentert om de høyereliggende omrAdene, og bare 9 
spurvefuglarter ble notert. 

Pattedyr 

De grankledde liene nederst i nedbørfeltet gir godt hel!rsbeite 
for elg. Om sommeren og høsten utnytter elgen ogsA hele bjørke
beltet. En særlig mye brukt overgang forelg finnes ca 500 m 
ovenfor utløpet. Nederste del av dalen er et mye brukt helårs
råde for r!dyr. 

Fram til 1978 ble fjellområdet brukt til tamreinbeite, og i dag 
brukes det av villrein. TrekJ<veiene er lite kartlagt. Trolig 
brukes omr!det hele året. Strei~dyr av hjort kan ~orekomme. 

Streifdyr av jerv og gaupe kan pAtreffes, og det er faste 
beztander av mår og mink, og en god rødrevbestand. Det er 
videre mulig at fjellrev forekommer også her, i nabovassdraget 
i sør er hiomrAder kjent. En mener! ha en fast stamme av bjørn 
i Setesdal Austhei, og nedbørfeltet inngår i kjerneområdet for 
denne forekomsten. Harebestanden betraktes som middels. 

Sammendrag/konklusjon 

Fjellområdene gir et karrig inntrykk, og har svært lave tett
heter av fugl totalt. Bare fire arter av v!tmarksfugler er 
pAvist i nedbørfeltet, og de forekommer i svært tynne bestan
der. 

Området synes imidlertid å ha verdi for hekkende rovfugler, og 
forekomsten av spurvefugler i den frodige fjellbjørkeskogen må 
antas å være arts- og individrik. 
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42 TOVDALSVAS~DRAGET 

Kommune 

Kartblad 

Birkenes, Froland, Bygland, Amll, Valle, 
Iveland, EVJe og Hornnes, Kristiansand i 
Vest-Agder, samt Fyresdal i Telemark 
1413 Il Valle, 1511 I Lillesand, 1511 Il 
Høv~g, 1511 III Kristiansand, 1511 IV Ive
land, 1512 I Gjøvdal, 1512 Il Mykland, 1512 
III Evje, 1512 IV Bygland, 1513 III Grøssæ, 
1612 III Nelaug 

Naturgeogr. region 
Areal 

16, 19 a'233 a 
1855,7 km 

Litteratur Hardeng (1974), Spikkeland (1977), Wabakken 
(1979), Wr!nes (1979), Kjærstad (1983), 
Vestøl (1985), Svaland & Svaland (1986), 
Spikkeland (1987), Bengtson (1988), Gaute
stad (1989a,b), Hop (1989), Svaland (1930) 

Ornitologiske undersøkelser 

I 1974 (24. juni - 1. juli) undersøkte Geir Hardeng og Steinar 
Myhr de øvre deler av nedbørfeltet fra Dale til Grøssæ i for
bindelse med Miljøverndepartementets landsplan for verneverdige 
områder/forekomster. I 1978 ble fem delomr!der undersøkt av 
Petter Wabakken og Pål Sørensen m.fl. (tilsammen 26 persondøgn 
i perioden 31. mai - 30. juni) for Kontaktutvalget for vass
dragsreguleringer, Univ. i Oslo. De fem områdene var: 

Øvre Tovdul, nord for Dale 
Øvre Skjeggedalområdet 
Høvringsvann/Vikstølvann 
Ogge/Natvedt 
Tovdalselva 

I forbindelse med Miljøverndepartementets Samlet plan for vass
drag er det sammenstilt observasjoner fra Austenå-området nord 
for Tovdal kirke (Kjærstad 1983). Både her og hos Wabakken 
(1979) inngår en rekke observasjoner gjort av John Inge John
sen. Resultater av Norsk Ornitologisk Forenings prosjekt for 
registrering av hekkeutbredelse (Atlasprosjektet 1970-85) fra 
Aust-Agder er sammenstilt av Bengtson (1988). Hop (1989) har 
undersøkt fiskeørnens utbredelse i fylket. 

NOF, Birkenes lokallag har samlet fugleobservasjoner fra kom
munen, og de er systematisert av Frank og Kjetil Svaland og 
nylig ajourført av Frank Svaland. I en rapport om våtmarks
reservater i Aust-Agder er en liste over fuglearter påvist i 
Berse ved Birkeland satt opp (Spikkeland 1987). Berse natur
reservat ble opprettet 7. mai 1982 for å "bevare et viktig 
våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og å verne om det 
spesielt rike og interessante fuglelivet, vegetasjonen og annet 
dyreliv som naturlig er knyttet til området". 

Spikkeland (1977) har beskrevet hekking av svartbak i enkelte 
innsjøer i nedbørfeltet. Roald Bengtson (RB) har besøkt Øvre 
Tovdal bl.a. 6.-10. juni 1989, og han har samlet inn en del 
observasjoner fra andre personer, bl.a. en pålitelig vilt
kjenner som ikke ønsker navnet sitt gjengitt i rapporter. Han 



kjenner furekomsten av f.eks. rovfugler og ugler godt. og er 
nedenfor referert til som "X". Videre ble øvre halvdel av 
vassdraget befart 24.-25. juni 1983 av Kjell Isaksen og Jon 
Bekken. 

Det bør også nevnes at Yngvar Hagen (1'335) har nedtegnet en 
mengde observasjoner vesentlig fra Bygland landbruksskoles 
terreng (nå Statens skogskole) i 1932-34. En del av registrer
ingene er fra grenseområdene til Tovdalsvassdraget. 

Fra Vest-Agders del av nedbørfeltet foreligger observasjonsdata 
fra Fugløyna (Fauløyna). som danner elvas sørøstbredd i utløpet 
(Wrånes 1979. Vestøl 1385). Arild O. Gautestad (1383a) har 
laget et forslag til vern og biotopforbedrende tiltak for dette 
området. som grenser til Hamresanden Camping. Området er sikret 
av kommunen som offentlig friluftsområde med statstilskudd. 
Fugløyna var tidligere kjent som et godt område både for 
rastende vade- og spurvefugler. men arealet er etter hvert 
blitt nedslitt og til tider altfor sterkt beferdet til at 
fugler kan nyttiggjøre seg det. Det foreslås at området stenges 
for motorferdsel og at de ulike delområdenes egenart forsøkes 
gjenskapt. Skjermede stier og observasjonstårn vil gjøre det 
mulig å oppleve fugler på næringssøk uten at de forstyrres. Det 
er også foretatt fugleregistreringer her i 1988-83 (Gautestad 
1989b). Av våtmarksartene listet opp nedenfor synes 15 bare å 
være påvist ved elvas utløp. 

Det svært store nedbørfeltet fordeler seg på tre naturgeograf
iske regioner. Øvre halvdel ligger i "Forfjellsregionen med 
hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon", underregion Øvre 
Setesdals og Telemarks skogområder. Den er karakterisert av 
store høydeforskjeller med vidder mot fjellet og flere større 
dalfører. Den sørlige halvdel av nedbørfeltet med unntak av 
sørspissen ligger i "Den sydøstnorske lavtliggende blandskog
region. Nedre Telemark og Agder". Furu dominerer på rabbene. 
gran i søkk og lier. Økende løvskog innslag mot kysten. Den 
aller sørligste del av nedbørfeltet ligger i "Sørlandets eike
skogsregion", med eikoskoger, en del annen edelløvskog. og furu 
på rabbene. 

Høyeste punkt i nedbørfeltet er Glåm helt i nord (1224 m o.h.). 
Vassdraget har sitt utspring inne på heia sørøst for Valle 
tettsted. nord for Straumsfjorden (757 m o.h.), og munner ut i 
Top-(Tov-}dalsfjorden ca 100 km lenger sør. nær Kristiansand. 
Nedbørfeltet er generelt rikt på sjøer og vatn. I tillegg til 
Straumsfjorden hører Grøssæ (720), Høvringsvatn (regulert 474-
482) og Ogge (191) med til de største sjøene. Også hovedvass
draget har flere steder form av vatn, eller som i nederste del, 
der elva danner den langstrakte Herefossfjorden. 
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Smalom 
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Arten er observert i Flakksvann, Birkenes i 1977. 
og i tillegg er inntil to ind. sett ved Fugløyna 
ved elvas utløp. 
Obs~rert i fire av Wabakkens (1979) fem delomr&d
er (ikke i Høvringsvann/VikstølvannJ. Videre er 
arten p&vist hekkende i Austen~-omradet og øst 
for elva i Birkenes, og den er ogsa observert 
andre steder i hekketida. ifølge Atlasprosjektets 
kart (Bengtson 1988). De siste ti~rs reduserte 
fiskebestander og økt menneskelig aktivitet har 
trolig p~virket denne arten kraftig. men det ser 
ut til at den fortsatt hekker i tynn bestand. 

Gråstrupedykker Pr. 1985 var et enkeltind. sett ved Fugløyna 

Grahegre 

Knoppsvane 

Sangsvane 

Tundragås 
Gråg&s 

Kanadagas 

Hvitkinngas 

Ringgas 

Gravand 

Brunnakke 

ved elvas utløp . 
Er observert pa næringssøk i Øvre Tovdal og flere 
steder videre nedover langs elva. I Birkenes sees 
ofte 3-5 ind. sammen. Nederst i nedbørfeltet 
eller like øst for dette er hekking påvist. 
Inntil 13 ind. var pr. 1985 sett ved elvas utløp. 
I Berse, våtmarksreservatet i Birkenes kommune, 
er arten observert utenfor hekketida. Inntil 5 
ind. var pr. 1985 sett ved elvas utløp, og like 
mange ble også sett varen 1989. 
Spredte flokker på opptil 30 ind. sees langs 
elva gjennom Birkenes om vinteren. Viktigste 
lokalitet er munningerl av Herefossfjorden. Inn
til 7 ind. var pr. 1985 sett ved elvas utløp. 
Sees i Birkenes, bl.a. ved Berse, under trekket, 
er blitt mer sjelden med årene. Inntil 9 ind. var 
pr. 1985 sett i trekktidene ved elvas utløp. 
Påvist i Austenå-området (Kjærstad 1983). 
Få observasjoner, men mye tyder på fast opptre
den i Birkenes under trekket. Inntil 9 ind. var 
pr. 1985 sett i trekktidene ved elvas utløp. 
For første gang 4 ind. i B~rkenes april-mai 1984. 
Senere er større antall og hekking pavist, og 
store flokker overvintrer. Ved Hillestad ble reir 
funnet i 1989, og først i september s.a. ble en 
flokk pa mer enn 100 ind. observert (X). Ved 
elvas utløp var inntil 20 ind. sett pr. 1985, og 
10.9.1988 ble 28 ind. registrert. 
Et ind. sett i en flokk med kanadagjess i Birke
nes. Ogs~ sett ved Berse, trolig samme individ! 
observasjon. 
En flokk pa 80-100 ind. observert i Birkenes 12. 
mai 1984. 
To ind. i Birkenes 8. mai 1984, og inntil 3 ind. 
ved elvas utløp pr. 1985. 
Et par observert i Høvringsvann 31.5.1974. I 
Birkenes holdt 12 ind. til ved et oversvømt 
område hele april 1984, og et par ble igjen og 
hekket. Også ett nyere hekkefunn i kommunen. Sees 
ogsa rastende ved elvas utløp, i ~ntall opptil 17 
ind. 
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Synes A hekke langs hele vassdraget, betegnes som 
vanligste gressand i Øvre Tovdal av Wabakken 
(1373). 
Er sammen med kvinand vanligste andeart i de ned
re deler av vassdraget, hekker ogs~ i Øvre Tov
dal. Er pr. 1385 registrert overvintrende ved 
elvas utløp i antall opptil 110 ind. 
To ind. l/like ved elva i Birkenes 3.4.1383. 
To ind. i/like ved elva i Birkenes 30.4.1384. 
To ind. p~ egnet hekkelokalitet i Birkenes 1.6. 
1389. Sees ogs~ i lite antall (maks. 4 ind.) ved 
elvas utløp. 
Ifølge Atlasprosjektets kart har arten hekket i 
perioden 1977-85 i Birkenes, trolig langs elva p~ 
strekningen Sundt jørn - Hagestad. Arten sees i 
lite antall ved elvas utløp. 
Arten var pr. 1985 observert ved elvas utløp i 
antall opptil 7 ind. 
En tynn hekkebestand i høyereliggende deler av 
nedbørfeltet: P~vist i 4 av Wabakkens (1973) 5 
delomr~der. J.I.Johnsen hadde tidligere funnet 
arten hekkende i område Hillestad - Dale. Atlas
prosjektets kart viser hekking/sannsynlig hekking 
i dette området, samt i Øvre Tovdal. Arten var 
pr. 1985 observert ved elvas utløp i antall 
opptil 20 ind. 
En hann i Rasevetvann i område Høvringsvann/Vik
stølvann 1.7.1974 (Ingvar Spikkeland). Arten var 
pr. 1985 også observert ved elvas utløp i antall 
opptil 2 ind. 
Er sammen med stokkand vanligste andeart i de 
nedre deler av vassdraget, hekker også i Øvre 
Tovdal. Arten var pr. 1985 observert ved elvas 
utløp i antall opptil 41 ind. 
Pr. 1385 observasjon(er) avenkeltind. ved elvas 
utløp. 
Registrert ved Bøen bruk (Wabakken 1979). 
I Birkenes opptrer den som en sjelden trekkfugl 
som sees helst p~ høsten, og i tillegg foreligger 
opplysninger om en sannsynlig hekking i perioden 
1977-85. Hekker forholdsvis vanlig langs kysten, 
og sees regelmessig ved elvas utløp, i juli 1983 
i antall opptil 66 ind. 
Sees under vårtrekket på strekningen Hillestad -
Dale/Austenå-området eWabakken 1979, Kjærstad 
1983). I Birkenes er den blitt forholdsvis sjel
den i hekketida, men opptrer i spredte flokker om 
vinteren. Atlaskartet viser en sannsynlig hekking 
vest for Svenes. Ved utløpet sees om vinteren og 
i trekktidene flokker p~ opptil 3 ind. 
Et ind. ved Flå i Birkenes 10.6.1978, og en udat
ert obs. i/nær nedbørfeltet i Øvre Tovdal 
(Wabakken 1379). Et reir er kjent i Øvre Tovdal, 
men status for de senere år er ukjent, videre et 
ind. observert fiskende sørøst for Stuvestøl 2.6. 
1383 (Arne Flor). Arten er ogs~ registrert i 
Austen~-området (Kjærstad 1983). Pr. 1983 hekker 
et par i Birkenes, og arten fisker regelmessig i 



Slvhauk 

Myrhauk 

Vannrikse 

Sivhøne 

Sothøne 

Trane 

Tjeld 

Dverglo 

135 

Berse naturreservat. Arten har forholdsvlS nylig 
etablert seg som h~kkefugl i fylket, første kJen
te hekking fant sted i 1962. Antallet par ansl~s 
til minst ~-8 for perl0den 1~80-88 (Hop 1989). 
Totalt er arten funnet hekkende i 6 Atlasruter 
med tyngdepunkt sør i fylket (Bengtson 1988). 
En hann holdt til ved oversvømt omr~de langs elva 
i Blrkenes 9.-27.4.1984. 
Sees en sjelden gang på trekk: En hunnfarget fugl 
ved Birkeland 10.9.1975 lWabakken 1979), og et 
ind. ved Oggevatn 8.10.1989 (Svaland 1990). 
Arten er påtruffet flere ganger om våren og for
sommeren i Berse naturreservat, uten at hekking 
er p~vist. 
Arten er påtruffet flere ganger om våren og for
sommeren i Berse naturreservat, uten at hekking 
er p~vist. Hekkeforsøk i en liten dam i Birkenes 
i 1983, men reiret ble tatt av flommen. 
Arten er p~truffet flere ganger om v~ren og for
sommeren i Berse naturreservat, uten at hekking 
er p~vist. 
Er registrert i/nær nedbørfeltet b~de i Øvre 
Tovdal og også lenger ned langs elva (Hardeng 
1974). Et ind. ved Oggevatn 20.4.1984, og et ind. 
nær elva i Birkenes 15.4.1988 (Frank Svaland) . 
Synes bare å være registrert ved elvas utløp, pr. 
1985 i antall opptil 14 ind. 
Et ind. ved ~lakksvann i Birkenes 10.6.1978. 
Typisk hekkebiotop, hekking ikke usannsynlig 
<Wabakken 1979). 

Sand lo Sannsynlig hekking i Øvre Tovdal en gang i peri
oden 1977-85, ifølge Atlaskartet. Tre ind. nær 
elva i Birkenes 5.4.1987. Ved utløpet er inntil 
31 ind. observert i trekktidene. 

Heilo Ifølge Haftorn (1971) ble det i 1950- og 1960-
åra sett opptil 20 par med hekkeoppførsel ved 
Bj~en i Setesdal (vestgren3a av nedbørfeltet). 
Arten er ogs~ p~vist hekkende i Austen~-området. 

Ifølge Atlasprosjektet hekker arten (påvist eller 
sannsynllg) fra Øvre Tovdal og nordover. Arne 
Flor påtraff varslende ind. i Stuvestølheia ca 
1976. Arten sees p~ trekk i Birkenes, og ved ut
løpet er inntil 20 ind. observert i trekktidene. 

Tundralo Pr. 1985 var inntil 7 rastende ind. registrert 
ved elvas utløp. 

Vipe Ikke påvist i Øvre Tovdal, men observert (for 
det meste med hekkeatferd) i de fire andre delom
rådene til Wabakken (1979). Ifølge Atlaskartet 
spredt hekkende i hele vassdragets lengde. Ved 
utløpet er inntil 62 rastende ind. observert. 

Polarsnipe Pr. 1985 var inntil 3 rastende ind. registrert 
ved elvas utløp. 

Dvergsnipe Pr. 1985 var inntil 3 rastende ind. regislrert 
ved elvas utløp. 

Temmincksnipe Pr. 1985 var bare enkeltindivid(er) registrert 
ved elvas utløp. 

Fjæreplytt Sannsynlig hekking leng~t nord i nedbørfeltet, 
ev. like utenfor, en gang i perioden 1977-85, 



ifølg~ Atlaskartet. 
Myrsnipe Pr. 1385 var inntil 19 rastende ind. registrert 

ved elvas utløp. 
Brushane Et ind. ved Svaland, Birkenes 6.5.1985, og en 

hann i Birkenes i "orange sommerdrakt" 1b.6.1385. 
Pr. 1985 var inntil 20 rastende ind. registrert 
ved elvas utløp. 

Enkeltbekkasin Arten ser ut til å hekke p~ de litt mer nærings
rike lokalitetene over hele nedbørfeltet: Obser
vert i fire av de fem delområdene til Wabakken 
(1979), for et meste med hekkeatferd (ikke på
vist i Øvre Skjeggedal). Atlaskartet viser mulig 
hekking helt i nord, og påviste/sannsynlige hek
kinger fra Herefossfjorden og sørover. 

Rugde Hekker trolig i hele den skogkledde delen av ned
børfeltet, men konkrete hekkefunn er det som 
vanlig ikke så mange av for denne arten .. 

Svarthalespove Pr. 1985 var bare enkeltindivid(er) registrert 
ved elvas utløp. 

Lappspove Pr. 1985 var inntil 2 ind. registrert ved elvas 
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utløp. 
Pr. 1985 var inntil 15 rastende ind. registrert 
ved elvas utløp. 
Registrert langs Tovdalselva (nedenfor Dale) 
(Wabakken 1979), videre registrert i Austenå-
området. Opptrer ustabilt og spredt under trekket 
i Birkenes. Pr. 1985 var inntil 165 rastende ind. 
registrert ved elvas utløp. 
Pr. 1985 var bare enkeltindivid(er) registrert 
ved elvas utløp. 
To ind. registrert ved Skjevlevaaakroni 4.6.1978 
(Wabakken 1979), også sett i Austenå-området 
utenom hekketida. Sjelden i Birkenes, ingen faste 
tilholdssteder er kjent. Atlaskartet viser sann
synlig hekking helt i nord, den tynne kystbestan-
den er i tilbakegang (Roald Bengtson). 
Registreres på v~rtrekk flere steder langs elva. 
Atlaskartet viser en hekking sør for Bås, dette 
er sør for artens kjente utbredelsesomr~de. 
Ellers er bare en påvist og en sannsynlig hekking 
kjent i fylket, begge helt i nord. 
Spredt, men regelmessig hekkefugl i nedbørfeltet. 
Atlasprosjektet viser påvist og sannsynlig 
hekking i 7 kvadratmilruter i hele nedbørfeltets 
lengde. 
r Birkenes hekker arten bare i Vegusdal, som 
representerer grense for artens hekkeutbredelse 
mot sørøst. Videre nordover er sannsynlig hek
king p~vist i 2-3 kvadratmilruter. Fåtallig hek-
kefugl ogs~ ellers i fylket. 
Svært vanlig hekkefugl i alle deler av nedbørfel
tet. 
Et ind. registrert i Ardalen, Øvre Tovdal rundt 
månedskiftet juli-august 1981, muligens rastende 
på trekk sørover <Arne Flor). Arten er funnet 
hekkende ca 20-30 km lenger nordvest. 
To ind. ved Dikeelva i Birkenes 1.6.1978, opptrer 
fortsatt spredt om sommeren i kommunen. Sett for 
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førsLe gang ved Oggevatn 8.7.1989: 3 ind. (Frank 
Svaland). Søker næring i utløpsomr~deL i antall 
opptll 230 lnd. Hekking er bare påvist langs 
kysten. 
I 1978 ble arten registrert i Ogge/Natveit-omr&d
et og langs Tovdalselva (nedenfor Dale), uten 
indikasjoner p~ hekking. I Atlasprosjektet er 
p~vist/sannsynlig hekking registrert i 5 ruter 
nord til Svenes/Vegusdal. Arten hekker spredt i 
Setesdal, og langs kysten er den vanlig. 
Synes bare å være påvist i utløpsomr~det, i 
antall opptil 73 ind. 
I 1978 ble arten registrert i Ogge/Natveit-omr~d

et og langs Tovdalselva (nedenfor Dale), uten 
indikasjoner p~ hekking. I Atlasprosjektet er 
hekking registrert i den aller nederste del av 
vassdraget. 
Innlandshekkingene i nedbørfeltet er blant de 
eldste som er kjent her i landet, arten fantes 
hekkende ved flere vann allerede i 1830-årene 
(Haftorn 1971). Spikkeland (1977) fant arten hek
kende nord til Høvringsvann, Hovvatn, Førevatn og 
Saurdalsvatn. Hekkebestanden har gatt tilbake i 
vårt århundre. Atlasprosjektet har ogs~ påvist 
arten hekkende helt i nordenden av nedbørfeltet. 
Synes bare ~ være p~vist i utløpsomradet, i 
antall opptil 60 ind. 
Et ind. på hogstflate ved nordenden av Furebuvatn 
i 0vre Tovdal 8.6.1989. Fuglen holdt seg på flata 
hele dagen, og en kan ikke se bort fra hekking. 
To dager senere et ind. ved Grunnevatni nord og 
et ind. mot Vøylevatn (Roald Bengtson). Hekking 
p~vist i 1986, videre sees enkeltind. på trekk i 
Birkenes (Frank Svaland) . Enkeltind. på trekk 
sees også ved elvas utløp. 
Funnet hekkende i de fleste kvadratmilrutene som 
dekker 0vre Tovdal (Atlasprosjektet). Sees fast 
under trekket lenger ned i nedbørfeltet. 
Et ind. nær elva i Birkenes 1'3.7.1984, og også 
enkeltindivid(er) registrert ved elvas utløp. 
Hekker i hele vassdragets lengde, men er på langt 
nær funnet i alle Atlasruter i nedbørfeltet. Det 
er grunn til å tro at arten hekker i noe vari
erende tetthet. I elva fra Ogge til Flakksvann 
har Frank Svaland påvist fem par, altså ganske 
bra bestand. 
En syngende hann ved Eislemvann 10.6.1978. Arten 
hekker lengst nord i fylket, og er også regi
strert syngende flere steder helt nord i nedbør
feILet. F.eks. i Birkenes sees den under trekket. 
Arten hekker i Berse naturreservat. 
Opptrer i Birkenes i antall opptil 30 ind. under 
trekket. 
En hann nær elva i Birkenes 20.4.1984. 
Hekker i hele vassdragets lengde, selv om den 
ikke er p~vist i alle kvadratmilrutene. Under 
feltregistreringene til Wabakken (1979) ble den 
registrert i alle fem delomr~der. 



Andre fuglegruppe~ 

Alle våre fem skogshønsarter ~r pAvist i nedbørfeltet. Jerpe 
later til A være den sjeldneste; kull er bare p~vist ved Dale, 
og den treffes trolig ikke regelmessig lenger. Begge rypeartene 
er hekkefugler omtrent fra Tovdal klrke og nordover. Mens li
rype er en vanlig hekkefugl i heiomradene, holder fjellrypa tll 
l de høyeste partiene, og bestanden er trolig liten og spredt. 
Orrfugl er vanligere enn storfugl, og begge arter finnes i hele 
vassdragets lengde. 

Av rovfugler hekker fiskeørn, kongeørn, hønsehauk, spurvehauk, 
musv~k, fjellvåk, vepsevåk, dvergfalk og t~rnfalk. I tillegg er 
myrhauk, sivhauk og vandrefalk p~vist, og jaktfalk hekker enk
elte år i eller nær nedbørfeltet. Av ugler er hubro, perleugle 
og kattugle p~vist hekkende. Hornugle, jordugle (se over), 
spurveugle og haukugle er ogs~ sett i hekketida, og det er 
svært sannsynlig at disse hekker i næringsmessig gode ~r. For 
b~de rovfugler og ugler er det Øvre Tovdal sum er viktigst for 
de s~rbare artene, men kongeørn og hubro hekker også spredt 
sørover til og med Birkenes kommune. 

Viktige områder for spetter (og andre hullrugere) er kjent i 
Øvre Tovdal, hvor alle våre 8 spettearter er påvist. Det finnes 
omr~der med mye gammel osp bl.a. ved Ånebjør. Videre har et 
område sørvest for elva ved Birkeland gode spettebiotoper. 
Frank Svaland har her registrert fast tilhold av alle arter 
unntatt tretåspett, de fleste er ogs~ funnet hekkende. Hvit
ryggspett ble funnet hekkende helt nederst i vassdraget i 1989 
(Runar Jåbekk). En annen art med usikker status er nattravnen. 
En hann ble registrert sør for Moen i Froland 27. mai 1983 (Ole 
Aa. Brattf jord). Arten er også re'::l istrert "syngende" i Birke
nes, både før og etter 1985 (Atlasprosjektet). 

Et svært vidt spekter av spurvefugler er påvist i nedbølfeltet. 
Wabakken (1979) fant alle forventede arter med unntak av gran
sanger, stjertmeis, blåmeis, pilfink og tornirisk. Senere er 
alle disse, unntatt pilfink, funnet hekkende. Pilfink er p~vist 
ved elvas utlap. Av enkeltlokaliteter er det særlig Berse ved 
Birkeland som skiller seg ut som en særlig rik lokalitet, med 
bl.a. hekkende rørsanger, gulsanger, tornsanger, munk, hagesan
ger, maller og rosenfink. 

Pattedyr 

Det var tam~eindrift i Setesdalsheiene fram til 1978. Den for
villede reinen bruker heiomr~dene i nordre tredjedel av nedbør
feltet. Elg er vanlig over hele nedbørfeltet, mens rådyr er 
vanlig i de lavere deler, men mer f~tallig i de skrinne og 
høyereliggende partiene. Hjort forel~ommer som streifdyr over 
det meste av arealet, og i Birkenes er en fast liten stamme 
etablert. 

Sannsynlige sportegn etter bjørn ble registrert i Øvre Tovdal i 
1970-~rene, men det ser ikke ut til ~ foreligge bekreftede 
meldinger fra 1980-årene. "Veg,'irshei-ulven" streifet innom ogsa 
dette området før den ble tatt av dage i januar 1~84. Streifdyr 
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av jerv registreres ar om annet i Øvre Tovdal pa sine nord-sør 
vandringer. Oter ble sett ved Grøssæ i 1974 eller -75, videre 
har Nasvatn ved Austena (og en tilgrensende del av Nidelvvass
draget) vært nevnt som mulige lokaliteter for oter i 1987 
(Christensen 1989). Imidlertid har det ikke vært mulig å finne 
spor etter arten i disse områdene i 1989 (H. Christensen pers. 
medd.). Nordre del av nedbørfeltet inngår som en del av aktivi
tetsomradet til en liten gaupestamme i Setesdal. Dyrene ser ut 
til å bruke terrenget særlig i snøfattige vintre, som gjør at 
radyr forblir i omradet. 

Av de andre rovdyrene forekommer rødrev, grevling, mår, mink, 
røyskatt og snømus over hele eller deler av nedbørfeltet. Bever 
synes å være etablert i alle deler av vassdraget, og hare og 
ekorn er også vanlige innslag i pattedyrfaunaen. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet er svært stort og har varierte biotoper for ulike 
grupper av våtmarksfugler. Ingen vassdrag i verneplan IV på 
Østlandet kan oppvise en like lang artsliste, og når det gjel
der hekkefaunaen er også objektet blant de artsrikeste. 

Alle grupper av våtmarksfugler er godt representert, og mange 
arter med liten utbredelse i Agder, eller i landet som helhet, 
er påviste eller sannsynlige hekkefugler. En rekke arter har 
grensen for sin utbredelse gjennom nedbørfeltet. Dette gjelder 
både arter knyttet til høyereliggende strøk, som hekker i nord, 
arter med sin vestgrense her, og arter knyttet til lavlands
lokaliteter. 

Tovdalsvassdraget har sin hovedfunksjon som hekkeområde, men 
det synes også klart at elvas dalgang fungerer som trekkrute. 
Særlig Fugløyna ved utløpet og områder langs elva i Birkenes og 
på strekningen Hillestad - Dale i Åmli er kjent som viktige 
rasteplasser for våtmarksfugler. 

Nedbørfeltet har betydning for sårbare arter av rovfugler og 
ugler. 
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Kommune 
Kartblad 
Naturgeogr. region 
Areal 

Lillesand, 8irkenes 
1511 l Lillesand 
16, 1 '3 ..... a 
73,5 kmL. 

Orn. undersøkelser ca 1970-8'3 Syvert Unander SU 
Anders Gr~menes AG 

Litteratur/kilder 
1989 23.6. Jon Bekken, Kjell Isaksen 
Bengtson (1988) 

Nedbørfeltet ligger i grensesonen mellom to naturgeografiske 
regioner. I nord finner vi "Den sydøstnorske lavtliggende 
blandskogregion, underregion Nedre Telemark og Agder. Furu 
dominerer p~ rabbene, gran i søkk og lier. Økende løvskoginn
slag mot kysten. Den sørligste del av nedbørfeltet ligger i 
"Sørlandets eikeskogsregion", med eikeskoger <opprinnelig), en 
del annen edelløvskog, og furu på rabbene. 

Vassdraget munner ut i Kaldvellfjorden ca 3 km nordøst for 
Lillesand. Vassdraget krysses av europavei E-18 i utløpet, og 
de øvrige deler av nedbørfeltet er for det meste lett tilgjen
gelig ~ra bygdeveier og skogsbilveier. Det ligger spredte 
gårder og bruk OVer det meste av nedbørfeltet, og det finnes 
noen ganske få hytter. 

De største sjøene i vassdraget er Steinsvatn i nord <216 
m o.h.) og vestre og austre Grimevatn (47/46 m o.h.). Nedbør
feltet Gr sterkt forsuret, og austre Grimevatn har vært fiske
tomt i en del år. De høyeste partiene i nord når opp i ca 300 m 
o.h. I vest grenser nedbørfeltet til det store Tovdalsvassdrag
et, og like øst for nedbørfeltet ligger fuglerike Reddalsvann, 
hvor det i 1982 ble opprettet et naturreservat på 2260 da. 

Våtmarksfugler 

Stor lom 

Gråhegre 

Knoppsvane 
Kanadagås 

Gravand 
Krikkand 
Stokkand 

Har tidligere hekket i vestre Grimevatn, men ikke 
sett 1988-89. Fiskebestanden har gått gradvis 
tilbake, men fullkalking av dette vatnet og vass
draget ovenfor i 1989 vil forhåpentligvis gjøre 
forholdene levelige igjen for denne arten (SU). 
Arten hekker ved saltvann, og besøker vassdraget 
regelmessig (SU). 
Sees en Sjelden gang i Grimevatna (SU). 
Arten har etter hvert etablert seg med 3 par i 
vestre og l par i austre Grimevatn. I tillegg er 
flokk~r av ungfugler/ikke-hekkende ind. innom 
(SU). Under feltarbeidet ble paret i austre vatn 
observert med fire unger, og ved Tengsbekk i vest 
ble hele 15 utfargedc ind. og to kull (4 og 6 
unger) observert. 
Sett om våren i austre vatn (SU). 
Arten hekker vanlig (SU). 
Arten hekker vanlig, og er den mest tallrike av 
endene i nedbørfeltet (SU). Sett flere steder 



Toppand 
KVlnand 
Laksand 

Tjeld 
Vipe 

Enkeltbekk. 

Skogsnipe 

Strandsnipe 
Hettemåke 
Fiskemåke 

Sildemåke 

Gråmåke 

Svartbak 

Terner 
Fossekall 
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under feltarbeidet. 
Sett om våren i austre vatn (SU). 
Hekker mange steder i opphengte holker. 
Sees regelmess~g ~ austre vatn, har også hekket 
tidligere (SU). 
Sees en sjelden gang i austre vatn (SU). 
Et ind. på nyslått eng øst for Beislandsvatn 
under feltarbeidet. 
Har hekket i bukta nord for Grimenes (AG), og i 
1989 også hørt ved Vatne (SU). 
Ett - to par ser ut til å hekke ved austre Grime
vatn (SU). 
Vanlig hekkefugl i ulike deler av nedbørfeltet. 
Sees av og til ved vestre vatn (AG). 
Sees av og til, f.eks. et ind. ved Vatne under 
feltarbeidet. 
Sees av og til, f.eks. et ind. ved Vatne under 
feltarbeidet. 
Det synes ikke å foreligge noen opplysninger om 
denne arten, men det er svært sannsynlig at den 
gjester nedbørfeltet regelmessig. 
I alle år har det hekket 3-4 par på holmer i 
vestre vatn. Fuglene tar en del andunger, særlig 
kvinand (AG). Skal også ha hekket i austre vatn 
tidligere (Peter Helle). 
Terner sees regelmessig ved Vatne (SU). 
Arten er vanlig i vassdraget, flere hekkeplasser 
er kjent (SU). 

Andre fuglegrupper 

Av skogshønsene er orrfugl og storfugl hekkefugler i området. 
Rovfuglene er representert ved hønsehauk, spurvehauk, musvåk og 
tårnfalk. Av ugler hekker kattugle jevnt over vanlig, perleugle 
vanlig i enkelte år. Haukugle kan trolig opptre på streif om 
høsten (SU). 

Pattedyr 

Av hjortevilt forekommer elg og rådyr vanlig over hele nedbør
feltet. Ellers forekommer hare, rødrev, grevling, mink, røys
katt, snømus og mår. Oter synes å ha forsvunnet ca 1960. Bever 
er svært vanlig i nedbørfeltet, bare rundt vestre Grimevatn 
skal det finnes over 30 hytter. 

Sammendrag/konklusjon 

Nedbørfeltet har et middels høyt antall observerte og hekkende 
våtmarksfugler. Mange arter I,nyttet til saltvann blir observert 
i vassdraget, og svartbak har hekket her i alle år. Den hekker 
også lenger inn i landet, bl.a. i Tovdalsvassdraget. Andefug
lene er bra representert, med tre til fire hekkende arter i 
tillegg til kanadagås. Det hekker forholdsvis få arter av 
vadefugler. Nedbørfeltet antas å ha en fauna av våtmarksfugler 
som er karakteristisk for de kystnære områdene i Aust-Agder. 



DISKUSJON OG KONKLUSJON 

De 41 vassdragene viser store forskjeller i forekomst av fugl. 

Antallet p~viste arter knyttet til v~tmark varierer fra fire 

til over 70. Felles for alle omr~dene er at de har sin viktig

ste funksjon som hekkeomr~der. I tillegg har mange av vass

dragene i noe omfang rasteplasser og omr~der med overvintrende 

v~tmarksfugler. 

For å komme fram til en rangering av vassdragene etter deres 

ornitologiske verneverdi~ må man først dele undersøkelsesområ

det inn i regioner. Her er det naturlig å bruke den naturgeo

grafiske regioninndelingen (Nordisk Ministerråd 1977~ 1983). 

Deretter kan man sammenligne verneplanvassdragene innbyrdes, og 

eventuelt også trekke inn andre godt undersøkte områder i samme 

region, og ut fra en samlet vurdering plassere dem langs skala

en liten~ middels, stor eller meget stor verneverdi. På neste 

side er denne rangeringen satt opp. Det er lagt størst vekt på 

omr~denes funksjon for fuglearter knyttet til v~tmark, men ogs~ 

forekomst av rovfugl, og gode lokaliteter for spurvefugler er 

med p~ å bestemme verneverdien. 

Det aller meste av Østlandet, med unntak av de helt kystnære 

delene, ligger i "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig 

boreal vegetasjon". Hele 36 av de 41 objektene ligger helt 

eller delvis i denne regionen, av disse 20 i underregionen 

"Buskerud og Opplands barskoger". 

"Buskerud og Opplands barskoger" 

Dette omr~det strekker seg fra midtre Oppland sørvestover til 

midtre Telemark, og omfatter objektene med nummer 13-17, 20-22, 

25-37. Fem av vassdragene ligger i Oppland~ ni i Buskerud og 

seks i Telemark. 
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ORNITOLOGI ØSTLANDET 

Rangert liste over de undersøkte objektene 

Verneverdi: 

HEDMARK **** 
** 

**** 
**. 

** 

OPPLAND .*.* 
*** 

** 
*** 

** 
*** 

**** 
**** 
***. 

** 
*** 

**** 

BUSKERUD **** 
*** 

** 
*** 
*** 

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

** 

TELEMARK ** 
** _.,.,. 
it it 

.it*. 

• 
••• 

** •• 
••• it 

*. 
•• 

AUST-AGDER *lO •• 
** 

• liten 
• * middels 

*** stor 
.*** meget stor 

1 Rotna 
2 Tegninga 
3 Unset!a 
4 Vangrøfta 
5 Vest!a 

6 Jora 
7 Finna 
8 Tora 
9 Ostri 

11 Skjøli 
12 Bøvri 
13 Vinda 
14 Sundheimselvi 
15 Etna 
16 Reina 
17 Vismunda 
18 Tromsa 

20 Sokna 
21 Sørkje!i 
22 Nørdste! 
23 Hivju!ni 
24 Gryt! 
25 Eids!i 
26 Gveta!i 
27 Rolv 
28 Sævreelvi 
29 Nedalselva 
30 Lyngdalselva 

31 Fulldøla 
32 Raua 
33 Skjerva 
34 Gjuv!i 
35 Diger!i 
36 K!la 
37 Gautefallelva 
38 Kil!i 
39 Songedals!i 
40 Rus!i 
41 Klevastøl!i 

42 Tovdalsvassdraget 
43 Grimeelva 



Nesten alle disse vassdragene, kanskje med unntak av de aller 

minste, vil kunne fungere som typiske (representative) områder. 

Disse overveiende barskogkledde nedbørfeltene har forholdsvis 

få arter av våtmarksfugler, og nesten alle artene finnes i 

hvert av objektene. Det som gir grunnlag for å tilegne vass

dragene ulik verneverdi, vil være det tillegg i diversitet 

(artsrikdom) og ev. sjeldenhet som skyldes rike våtmarkslokali

teter i skogbandet, eller oftere i skoggrenseområdene og i 

lavere fjellområder. 

Dersom vi velger å se på disse vassdragene fylkesvis, er tre av 

de fem i Oppland gitt meget stor verneverdi. De tre nærliggende 

nedbørfeltene Vinda, Sundheimselvi og Etna i Valdres har alle 

en svært artsrik fauna av våtmarksfugler, med alle hovedgrupper 

som lommer, ender, vade- og måkefugler godt representert. Uten 

mer detaljerte undersøkelser er det ikke grunnlag for å skille 

ut noe av disse disse objektene som mer verneverdig enn de 

andre. Vismunda ligger klart lavere i artsrikdom og sjeldenhet, 

men må likevel føres til kategorien stor verneverdi. Reina 

synes å ha en mer ordinær forekomst av fugl, særlig sett i 

forhold til de andre verneplanvassdragene i Valdres-regionen. 

Av de ni vassdragene i Buskerud er det bare Sokna som er plas

sert i kategorien meget stor verneverdi. Nedbørfeltet er stort 

og inneholder varierte våtmarksbiotoper. Spesielt områdene 

rundt Sognevatn hever dette nedbørfeltet over de andre. Denne 

lokaliteten har betydning både som hekkeområde og rasteplass. 

Fem objekter er tilegnet stor verneverdi; Sørkjeåi, de to nabo

vassdragene Gvetaåi og Rolfelv, Sævreelvi og Nedalselvi. Dette 

er til dels ulike vassdrag som alle har enkelte trekk ved 

fuglefaunaen som gjør dem spesielle. Nørdsteå er gitt middels 

verneverdi, og Eidsåi er et av de få vassdrag hvor det ikke 

synes å finnes spesielle kvaliteter å trekke fram. 

Av Telemarks seks vassdrag er Skjerva og Digeråi gitt meget 

stor verneverdi. Skjerva har forholdsvis mange hekkende arter 

av våtmarksfugler, og flere av dem er sjeldne. I tillegg har 

vassdraget rik forekomst avarter knyttet til gammel barskog. 

Digeråi har stor artsrikdom av våtmarksfugler, og flere spurve-
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fuglgrupper hekker i tette bestander. Felles for de to områdene 

er at de har betydning for hekkende rovfugl. 

Digeråi og Skjerva munner ut i Tinnsjø. I samme område ligger 

Gjuvåi, Raua, Fulldøla og Kåla. De tre første er vurdert til 

middels verneverdi, mens Kåla neppe kan sies å ha særlig verne

verdi når våtmarksfugler skal vektlegges. 

Vassdragene i Hedmark 

De tre vassdragene nord i fylket ligger i "Forfjellsregionen 

med hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon, Øvre Østerdals

typen". For Vangrøftas del kommer også "Barskog- og fjellbjørk

området nord for Dovre" og "Fjellregionen, Trøndelags fjellom

råder" inn i bildet. Det foreligger flere ornitologiske under

søkelser (Sonerud 1982, Bekken 1982, 1984a, 1984b, 1987) fra 

disse regionene som gjør verdivurderingene sikrere. Det skjer 

en endring i faunaen av våtmarksfugler når man beveger seg 

nordover og kommer til nordre del av forfjellsregionen, og enda 

tydeligere når man kommer inn på det geologisk rikere Trond

heimsfeltet. Både artsrikdom og tettheter blir betydelig 

større. Unsetåas nedbørfelt har til dels store hekkebestander 

av så å si alle våtmarksarter som finnes i Nord-Hedmark, og 

er ført til gruppen meget stor verneverdi. Det vesentlig mindre 

nedbørfeltet Tegninga har en heller svakt utviklet fauna av 

våtmarkfugler, og er gitt middels stor verneverdi. Vangrøfta 

preges delvis av Trondheimsfeltets frodighet, og arter som 

stiller store krav til biotopenes næringsproduksjon finnes i 

noe antall. En vurdering i forhold til andre lokaliteter og 

nedbørfelt i området plasserer vassdraget i kategori stor 

verneverdi. 

De to objektene i Sør-Hedmark, Rotna og Veståa må vurderes ut 

fra det som ellers er kjent i region "Sørlig boreale kuperte 

områder", som i Norge omfatter landskapet fra Finnskogen til 

søndre del av Mjøsa. Nedre del av Rotna ligger i de "mellom

boreale skogsområdene", som har svært liten utbredelse her i 

landet. En sammenligning hvor også andre ornitologiske under-



søkelser (Bekken 1979, 1983) trekkes inn, viser at Rotna har en 

fuglefauna som er typisk for de østlige skogstraktene. Alle 

grupper av v~tmarksfugler er godt representert. Bare m~ker ser 

ut til å mangle som hekkefugler. Vassdraget har også i noe 

utstrekning funksjon som overvintringsområde, og får slutt

karakteren meget stor verneverdi. Veståa har forekomst av de 

vanlige artene, med tettheter på et midlere nivå; middels stor 

verneverdi. 

Vassdrag i nordre Oppland 

Objektene 6-9, 11, 12 og 18 ligger alle i "Forfjellsregionen", 

underregion Gudbrandsdalstypen. De høyeste partiene ligger i 

ulike deler av "Fjellregionen". Blant de sju vassdragene er 

Jora og Tromsa som er gitt meget stor verneverdi. Jora har en 

langt på vei komplett hekkefauna av våtmarksfugler i forhold 

til det som er kjent i regionen. Artsrikdom og tetthet hos 

spurvefugler er også høy, og nedbørfeltet har betydning for 

hekkende rovfugler. Tromsa har også en svært rik hekkefauna i 

høydelaget 900-1200 m o.h., med vadefuglene spesielt godt 

representert. 

Til kategori stor verneverdi må vi regne Finna, Ostri og Bøvri. 

De har alle gode fugleområder, med særlig vekt på våtmarksfugl. 

Spesielt for Finna er rik forekomst også av de mer fåtallige 

fjellvadefuglene. Ostri med delfeltet Tundra har varierte 

våtmarksbiotoper med en høy samlet artsrikdom, og det er tilløp 

til konsentrasjoner av hekkende rovfugl. Bøvris nedbørfelt har 

mange gode enkeltlokaliteter spredt utover, også rovfugl, hubro 

og arter knyttet til skog finner velegnede biotoper her. De to 

siste vassdragene i denne regionen, Tora og Skjøli, er tilegnet 

middels verneverdi. Begge objekter har interessante forekomst

er, men sammenlignet med nabovassdragene har de ikke samme 

verneverdi. 
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Hardangervidda 

Hivju~ni og Gryt~ i Buskerud og Rus~i og Klevastøl~i i Telemark 

ligger alle i "Fjellregionen, underregion Hardangervidda". De 

nedre deler av de to siste m~ regnes til "Forfjellsregionen". 

B~de inne p~ og i utkanten av vidda finnes svært produktive 

våtmarksområder. Ingen av vassdragene kan sies å berøre disse. 

Hivjuåni og Gry tå har begge likevel ulike kvaliteter som rett

ferdiggjør en plassering til stor verneverdi. Rus~i og Kleva

støl~i gir et karrig inntrykk, særlig om man sammenligner med 

Lislevatn f~ kilometer unna (Spikkeland 1987). 

Telemarks skogsområder og den sørøstnorske lavtliggende 

blandskogsregion 

Gautefallelva, Kil~i og Songedals~i og øvre del av Tovdalsvass

draget ligger "Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig bore

al vegetasjon, underregion Øvre Setesdals- og Telemarks skogs

omr~der." Nedre del av Tovdalselva og nesten hele Grimeelva 

ligger i "Den sørøstnorske lavtliggende blandskogsregionen", 

mens utløpsomr~dene ligger i "Sørlandets eikeskogsregion". 

Gautefallelva har et forholdsvis høyt antall hekkende våtmarks

arter fordelt ut over nedbørfeltet. Også andre fuglegrupper 

bidrar til karakteren stor verneverdi. Kil~i, Songedalsåi og 

Tovdalsvassdraget er alle tilegnet meget stor verneverdi. Kilåi 

har sin viktigste funksjon som hekkeområde, men de nedre deler 

har ogs~ betydning som raste- og overvintringsområde for våt

marksfugler. Antallet hekkende arter er forholdsvis høyt, og 

mange arter har grense for sin utbredelse her. Songedalsåi har 

enda større artsrikdom av våtmarksfugler, alle de vanlige 

artene er funnet hekkende, i tillegg finnes flere sjeldne 

arter. Begge nedbørfelter har betydning for hekkende rovfugler. 

Tovdalsvassdraget er det klart største av vassdragene p~ øst

landet som vurderes i denne planen, og det er også det vassdrag 

som har størst artrikdom. Nedbørfeltet har varierte biotoper 

for de ulike grupper av v~tmarksfugler. Forholdsvis mange 



fåtallige eller sjeldne arter hekker her, og mange arter har 

grense for sin utbredelse. Områdets funksjon som hekkeområde er 

viktigst, men det synes også klart at elves dal gang fungerer 

som trekkrute. Sårbare arter av ugler og rovfugler hekker i 

nedbørfeltet. 

Grimeelva har en mer ordinær forekomst av våtmarksfugler, 

typisk for de kystnære områdene i Aust-Agder. Andefugl er bra 

representert, mens vadefuglene er f~tallige. Sluttbedømmelsen 

blir middels stor verneverdi. 
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