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Referat

Odland, A. 1990 Endringer i flora og vegetasjon som følge av
vannkraftutbyggingen i Aurlandsdalen. - NINAForskningsrapport
15: 1-76.

Aurlandsvassdragetble regulert for vannkraftutbygging på slut-
ten av 1960-tallet. I den forbindelse ble det utført botaniske un-
dersøkelserved en del fosser som ville bli mer eller mindre tørr-
lagt. Profiler i områder med sterk fosserøykpåvirkningble analy-
sert plantesosiologisk,og merket. I tillegg ble det også foretatt
målingerav fosserøyknedbør.I årene 1988-90 ble noen av disse
lokaliteteneundersøktpå'nytt, og reanalysertmed sammemeto-
der. Floraeni Aurland var også relativt godt kjent etter innsam-
linger av botanikere gjennom mange år. Etter utbyggingen er
det ogsåforetatt en generell floristisk inventering i området for å
undersøkeom det kan ha skjedd endringer i karplantefloraen.
Undersøkelsenehar vist at det i de ekstremt fosserøykpåvirkete
områdene har skjedd store endringer i flora og vegetasjon.Ge-
nerelt sett har mosefloraen blitt sterkt redusert, mens lavfloraen
har blitt rikere. Også fuktighetskrevende fjellplanter som vokste
på disse lokalitetene er blitt borte. Men på lokaliteter som var
mindre påvirket av fosserøyk, har det ikke skjedd store foran-
dringer. Dette indikerer at det skal meget store endringer til før
vegetasjon og flora blir endret. Vannvegetasjonensyneså ha
blitt rikere etter utbyggingen ved at den har fått gunstigerevok-
seforholdetter minsketvannføring. Ellershar det ikke skjeddve-
sentligeendringer i karplantefloraen i området som følge av re-
guleringen.

Emneord:Vannkraftutbygging - flora - vegetasjon- endringer.

Arvid Odland, NINA,c/o Universitetet i Bergen,Botaniskinstitutt,
All4t. 41, 5007 Bergen.

Abstract

Odland, A. 1990. Vegetation changes following hydroelectric
development in Aurland, W Norway. - NINA Forskningsrapport
15: 1-76.

The Aurland catchment was regulated for hydroelectricdevelop-
ment during the late 1960s. In that connection botanical inve-
stigations were carried out within the surroundings of some of
the water-falls affected by the regulation. Vegetation transects
along gradients in the spray zone were analysed,and marked.
The amount of spraywas also measured.During the years1988-
90 some of the sites were reinvestigated.The flora in Aurland
was well known through botanical visits to the area. After the
regulation a general floristic surveywas carried out in order to
investigatepossiblechangesin the vascularplant flora. The inve-
stigations have shown major floristic changes in the extreme
spray influenced sites. The bryophyte flora has suffered most,
while the lichen flora has become richer. Humiphilous alpine
plants have also become extinct from these sites. Localities
which were less influenced by spray have remained practically
unchanged. In general it has not been possible to point out
major changes in the vascularplant flora, but aquatic vegetation
within the rivershasobviously benefitted from the reduced dis-
charge.

Key words: Hydro-power regulations - flora - vegetation -
changes.

Arvid Odland, NINA,c/o Universityof Bergen,Botanical Institute,
All4t. 41, N-5007 Bergen.
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Forord

I forbindelse med utbyggingsplanene i Aurlandsvassdragetble
det diskusjoner mellom naturvitere og utbyggere angående
hvilke konsekvenserreguleringen ville få. Aurland var kjent som
et-botanisk meget rikt område, og en var redd for at utbygging-
en i stor grad skulle forstyrre plantelivet i dalføret. Detvar nok li-
kevel fotturistene som utgjorde det store flertallet av motstan-
derne mot utbyggingen da de følte at naturopplevelseneville re-
duseressterkt ved en utbygging av vassdraget.

Sett fra et naturfaglig synspunktmå en i ettertid kunne si at dis-
kusjonene hadde stor verdi da utbygger og Vassdragsdirektora-
tet gjorde en stor innsatsfor at inngrepeneskulle bli såskånsom-
me som mulig. Spesielt må en peke på at tunnelbyggingen i
stedet for vei i selvedalføret i stor grad har skånet naturen. Også
en minstevannføring og små terskier i flate elvestrekningerhar
hatt positiveeffekter.

Utbyggeren, Oslo lysverker,bekostet botaniske befaringer i om-
rådet slik at en fikk et visst kjennskaptil naturforholdene i regu-
leringsområdene.Senereble det under ledelseav professorKnut
Fægriutført to hovedfagsoppgaveri botanikk i området for å be-
skriveforholdene før regulering.

Den foreliggende undersøkelsenble initiert av Vassdragsdirekto-
ratet, og det har også dekket driftsutgiftene og engasjementav
medarbeideri prosjektet.

Feltarbeideter utført somrene1988-90.

Odd Vevlehar velvilligst stilt sin hovedfagsoppgavetil disposisjon
for undersøkelsen,og var også med i første fase for å gjenfinne
en>delav lokalitetene som skulleetterundersøkes.HilaryH. Birks
deltok under feltarbeidet i 1988, og har bestemt mosemateriale.
Astri Botnen og Tor Tønsbergdeltok under feltarbeidet i 1988,
og har bestemt det mesteav lavmaterialetfra profilene.

Takk til Arnfinn Skogenfor kommentarer til floralisten og Sylvia
Peglarfor korrektur av engelsktekst.

Bergen,oktober 1990

Arvid Odland
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1 Innledning

Vassdragsreguleringersvirkninger på flora og vegetasjoner svært
lite undersøkt i Norge. Vi har relativt god kunnskap om arter og
vegetasjonstyperi og langsvassdragene,men hvordan disserea-
gerer på reguleringsinngrep,og hva som skjer i en etableringsfa-
seetter regulering i et vassdrager lite kjent.

I Sverigeer det utført flere større undersøkelserav effekter av
minsket vannføring i elver og gjengroing i strandsonen etter
vannsenkninger, se f.eks. Wassen (1966), Grelsson & Nilsson
(1980), Nilsson(1978, 1979, 1981), Grelsson(1981, 1986). Ge-
nerelleoversikter over effekter og kunnskapom disseetter regu-
leringsinngrep er gitt av Sjörs& Nilsson (1976) og Andersen &
Fremstad(1986).

Fosserøykpåvirketelokaliteter utgjør meget spesiellenaturtyper.
Envet at de kan inneholde mange sjeldneog til delstruete arter,
spesielt kryptogamer. En rekke slike lokaliteter er gått tapt i
årenes løp og flere gjenværende er truet av utbygging. Men i
Norge, hvor de fleste av Nord-Europasfosser ligger, er det ikke
tidligere utført undersøkelserav konsekvenserpå floraen etter
utbygging.

I forbindelse med reguleringen av Churchill Falls, Labrador,
Canada,ble det satt i gang undersøkelserfor å studere floraen i
fossesprutsoneni dette området (Brassardet al. 1971, Brassard
1972). Fossenble regulert i 1972, men det er foreløpig ikke fore-
tatt etterundersøkelserfor å påviseendringer som følge av regu-
leringen (Brassardpers.medd.).

Denne undersøkelsentar sikte på å beskriveforandringer i flora
og vegetasjon i Aurlandsvassdragetbasert på de forundersøkel-
senesom ble foretatt, og ellersandre registringer innen området.

Det er foretatt oversiktsundersøkelserinnen det meste av ned-
børsfeltet for å gi en generell beskrivelseav flora og vegetasjon i
området. Ved to lokaliteter hvor Odd Vevle hadde lagt ut profi-
ler, er det foretatt mer detaljerte undersøkelserfor å studere en-
dringer i floraen.

Hovedtrekkenei utbyggingen er vist på figur 3. De store magasi-
neneligger, med unntak av i Fretheimsdalen(930 m o.h.) i høyfjel-
let, over 1400 m o.h. Det omfattende vanntunnel-systemetmed-
fører at bådeAurlandselviog mangeav sideelvenefår sterkt redu-
sert vannføring nedenfor vanninntaket. Figur4 viservannføring-
enved målestasjoneni Aurdalsvatnfør reguleringen.

2 Tidligere undersøkelser i
Aurlandsdalen

Den første som foretok omfattende botaniske registreringer i
Aurlandsdalenvar Blytt (1869). I løpet av turene til Sogn 1864,
1865 og 1867 ble Aurlandsdalenog fjellene omkring undersøkt.
Blytt (1869: 41) peker spesieltpå den rike fjellfloraen som fantes
oppe i Aurlandsdalen,og forekomsten av varmekjæreog konti-
nentalearter ellersi dalføret. Etter den tid har området vært mye
besøktav botanikere, men det er ikke publisert noe sammenfat-
tende om flora og vegetasjoni området.

Spangelo (1959) har i sitt hovedfagsarbeidundersøkt den kalk-
krevendefloraen på en rekke fjelltopper i området og undersøkt
relasjonermellom flora og pH i humuslaget.

I forbindelse med planene om vannkraftutbygging i Aurlandsda-
len ble det i samarbeidmellom Oslo lysverkerOgBotanisk insti-
tutt ved Universitetet i Bergensatt i gang botaniske registrering-
er i de delene av vassdraget som ville bli berørt. I Årsrapport
1966 Aurlandsdalen (Fægri'et al. 1966) ble det påpekt en del
konfliktområder og skissertopplegg til videre undersøkelser.Spe-
sielt ble vegetasjonen ved fossene framhevet som interessante
(Ammann & Ammann 1966) og de påpekte at disse burde un-
dersøkesgrundig før reguleringen.

Somen oppfølging av dette ble det satt i gang to hovedfagsopp-
gaver i området. Øvstedal (1969) undersøkte vegetasjonen på
urer og steintipper i Aurland. Det ble beskrevetvegetasjonsprofi-
ler fra urer ved Almen, i Midjedalen og ved Vassbygdi.Hensikten
med dette var å få en innsikt i hvordan den naturlige vegeta-
sjonsutviklingenpå steintipper ville bli, og eventuelt komme med
forslag til behandlingav tippene slik at tilveksten kunne gå forte-
re. Vevle(1970) undersøkteflora og vegetasjonved noen av fos-
sene i Aurlandsvassdraget.I alt 18 fosselokaliteter ble oppsøkt.
Det meste av arbeidet ble utført ved fossen nederst i Grøna, en
sideelvtil hovedelva,en foss i Aurlandselvamellom Grønaog Øs-
terbø, og en foss i Aurlandselvaved Vestaforstølen.Undersøkel-
sen ble vesentlig basert på analyseri fastprofiler i gradienter fra
fossene, og på synedrieanalyserav utvalgte arter. Det ble også
fOretatt målinger av fosserøyknedbør i vegetasjonsprofilene.
Denne undersøkelsenhar gitt et bra utgangspunkt for en mer
detaljert undersøkelseav virkningen av reguleringen.

Nordhagen (1973) har beskrevetøkologi og utbredelsetil rabar-




bra (Rheumrh?ponticurn)etter to funn av arten i Aurlandsdalen.

6
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3 Undersøkelsesområdet

3.1 Topografi

Aurlandsvassdraget (figur 1) har sine Idder i fjellene nord for

Hallingskarvet og renner ut i Aurlandsfjorden vad tettstedet Aur-

landsvangen. Det grenser i sør mot Flåmsvassdraget, i nord mot

Lærdalsvassdraget og i øst mot Hallingdalsvassdraget.

Nedslagsfeltet er 762 km2. Over 90 % av nedslagsfeltet ligger


over 900 m o.h. (tabell 1), og av dette består en stor del av høy-




fjellsområder over 1400 m o.h. Her ligger en rekke mindre breer,

som totalt dekker ca 0,5 % av nedslagsfeltet. De høyeste fjellene

er Store Liahovden (176 m), Tarven (1703 m) og Alvsnosi (1708

m).

Selve Aurlandsdalen er dypt nedskåret i dette fjellmassivet, og

den er derfor omgitt av bratte fjellsider. Aurlandsdalen som går i

østlig retning, har tre mindre sidedaler: Midjedalen som går i

nordlig retning og Stonndalen og Låvidalen som går i sørlig ret-

ning. Lavlandsområdene (under 300 m o.h.) strekker seg fra Aur-

landsvangen inn til Almen i Aurlandsdalen. Herfra stiger terreng-

et brått opp til Sinjarheim (500 m o.h.).
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Figur 1
Aurlandselvas nedbørsfelt Fosser
undersøktav Vevle(1970) er angitt.
Ekvidistanse500 m. - The Aurland
river catchment Waterfals investi-
gated by Vevle(1970) are indicated.
Contourinterval 500 m.
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Tabell 1. Topografiske, klimatiske og geologiske forskjeller mellom Aurlandsvassdraget,
Flåmsvassdragetog Undredalsvassdraget- Topographical,climaticaland geological differ-
encesbetween Aurland, Flåmand Undredal.




Aurl. Flåm Undr.

Nedbørsfelt i km2 762 279 92

Catchment area in km2




Årsnedbør ved havnivå i mm 610 800 600

Precipitation at sealevel in mm




Årsnedbør i fjellet i mm 800 1610 1200

Precipitation in the mountains in mm





Humididtet (Martonnes indeks) 38 49 40

Humidity (Martonnes aridity index)





Midlere julitemp. ved havnivå °C 16,0 16,0 16,0

Mean July temperature at sea level °C





Midlere januartemp. ved havnivå °C -2,5 -2,7 -2,5

Mean January temperature at sea level °C





Avrenning ved havnivå (I/s/km2) 20 20 20

Run-off at sea level (I/s/km2)





Avrenning i fjellet (us/km2) 60 80 60

Run-off in the mountains (I/s/km2)





Vannareal over 300 m o.h. i % 3,5 2,5 3,5

Lake area above 300 m a.s.l. in %





Vannareal under 300 m o.h i % 0,3 0 0

Lake area above 300 m a.s.l. in %





Breprosent 0,5 0,5 1,0

Area covered by glaciers in %





Høyeste fjell m 1762 1765 1761

Highest mountain in m





Arealprosent under 300 rn o.h. 2 3 3
Area below 300 m a.s.l. in %





Arealprosent mellom 300-600 m o.h. 2 6 8

Area between 300 and 600 m a.s.l. in %





Arealprosent mellom 600 og 900 m o.h. 5 7 6

Area between 600 and 900 m a.s.l. in %





Arealprosent over 900 m o.h. 91 84 83

Area above 900 m a.s.l. in %





Jotundekkets bergarter ++ ++ +++

Occurrence of the Jotun nappe





Grunnfjellsbergarter ++ ++




Occurrence of Precamprian basement





Kambro-siluriske sedimenter +++ +++




Occurrence of Carnbro-Silurian schists
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3.2 Undersøkte fosser

FørreguleringenundersøkteVevle (1970) følgende fosselokalite-
ter innen vassdraget,sefigur 1.
FossA nederst i Grøna, 940 m o.h.
FossB i Aurlandselva,øst for Østerbø,880 m o.h.
FossC i Aurlandselva,ved Vestaforstølen,950 m o.h.
FossD i en liten elv som kommer fra Storfonn, 1280 m o.
FossE i Grøna, 1000 m o.h.
FossF i Grøna, 1100 m o.h., mellom Nosiog Sauavad.
FossG i Langedalen,1000 m o.h.
FossH i Langedalen,ved Langedalsstølen1150 m o.h.
FossI Sleipå-fossi Langedøla,1300 m o.h.
FossJ i Berdalselvived møtet med Aurlandselva,760 m o.
FossK i Aurlandselvi under Bridlebrui,600 m o.h.
FossL i Veiverdalselvived Sinjarheim,600 m o.h.
FossM i 6rovselvi ved Almen, 500 m o.h.
FossN i Stonndalselvi,ved Reppa,800 m o.h.
Foss0 i Stonndalen,mellom Vetledalen og Stunndalen

turisthytte, 700 m o.h.
FossP - flere fosseri Stonndalselvimellom Stonndalenog

Vassbygdi,300 - 600 m o.h.
FossQ - i Låvidalen,500 m o.h.
FossR - ved Fornastøli Kleåelvi,900 m o.

3.3 Berggrunnsgeologi

Hovedtrekkenei berggrunnsgeologiener vist i figur 2. I de lave-
religgendeområdene består berggrunnen av grunnfjell og domi-
neresav granittiske til granodiorittiske bergarter. Her ligger loka-
litetene M, 0, P,Q, Rog S, se figur 1. Bergartenei jotundekket
omfatter sureog intermediære gneisserog massivebergarter av
meget variabel sammensetning av amfibolittiske og gabbroide
bergarter.Pådenne type berggrunn ligger lokaliteteneB, E,F,G,
H og I. Kambro-siluriskefyllitter har innen vassdragetsin største
utbredelsei fjellområdene. Her ligger lokalitetene D, J, K, L, M
og N.

3.4 Klima

Klimaeti de indre deleneav Sogn er mer kontinentalt enn det en
ellers finner på Vestlandet. Interpolert mellom de nærliggende
stasjonenei Lærdal,Leikangerog Sogndal kan en anta en midle-
re julitemperatur på 16 °C og en januarmiddeltemperatur på -
2,5 °C. Årsnedbøreni lavlandet ligger rundt 700 mm. Klimafor-
holdenevarier sterkt med høyden over havet (Skaar1976, Før-
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Figur 2
Forenklet geologisk kart over Aurland, etter Fareth (1969).
Simplified geologicalmap overAurland, after Fareth (1969).
1 = Jotundekket (TheJotun Nappe)
2 = Grunnfjell (Precambrianbasement)
3 = Kambro-siluriskefyllitter (Cambro-Silurianphyllites)
4 = Bergdalsdekket(TheBergdalenNappe)

land 1979). Temperaturen synker med ca 0,57 °C for hver 100
m økning av høyden i juli, og ca 0,44 °C i januar (Laaksonen
1976).

3.5 Hovedtrekk i vegetasjonen

Aurlandselvasnedbørsfelthar en variert vegetasjonsom spenner
fra varmekjære tørrbakker og edelløvskogerved Aurlandsvang-
en til Geiteryggenmed alpin snøleie-og rabbevegetasjon.

Aurlandsdalener et utpreget løvskogsdal,der og furu (og gran)
har liten utbredelse, noe som er typisk for mange bratte vest-
landsdaler.Gråor og bjørk er de treslagenesom danner det aller
meste av skogene. I de bratteste partiene i fjell- og dalsidene
finnes det lite vegetasjon,vesentligenkelttrær på berghyllene.
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Figur 3
Kart overAurlandsutbyggingen. - Map showing the Aurland river regulation.

Tørrbakkeneer en karakteristiskvegetasjonsutforming i de nedre
delene av Aurlandsdalen. De er nesten utelukkende funnet på
søreksponerteberg, knauserog rasmarker hvor det bare finnes
et tynt jordsmonn. Vegetasjonen her preges av små urter og
grasarter som blomstrer tidlig på sommeren. De er på denne
tiden fargesprakendeog dekorative, men senerepå sommeren, i
turistsesongen,er de for det meste nedvisnet og grå. De mest
vanligeartere her er:

kvitbergknapp Sedumalbum
bitterbergknapp Sedumacre
småbergknapp Sedumannum
vanlig tjæreblom, Lychnisviscaria
bakkemynte Saturejaacinos
lintorskemunn Linariavulgaris
gulmaure•Galium verum
kvitmaure Galiurnboreale
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sandarveArenariaserpyllifolia
stemorsblomst Violatricolor
sølvmure Potentillaargentea
lodnebregne Woodsiailvensis
smalkjempe Plantagolanceolata
sauesvingelFestucaovina

PÅ lokaliteter med noe dypere jordsmonn finnes kratt av rose-
busker (Rosaspp.), einer (Juniperuscommunis) og hassel(Cory-
lusavellana).VedVassbygdvokserdet også kratt med begerhag-
torn (Crataegus calycina ssp. curvisepala). På bergvegger og
berghyller i tilknytning til slik vegetasjon opptrer også sølvasal
(Sorbus rupicola), dvergmispel (Cotoneaster integerrimus) og
krossved(Viburnum opulus). Tørrbakkeneer best utviklet og er
mestartsrike under 200 m o.h., men arter som tjæreblom, sølv-
mure, piggstarr og bakkemynte inngår i tørrbakker opp til 500
m o.h. i de gunstigste områdene. I søreksponerte,tørre lier og
rasmarkerfinnes en relativt varmekjær vegetasjon opp til nær
800 m o.h. Vegetasjonenher er frodigere og mer høyvokstenn i
rasmarkene.Karakteristiskearter er:

skogvikke Viciasylvatica
fliglevikke Viciacracca
gjerdevikke Viciasepium
krustistel Carduuscrispus
hundegras Dactylisglomerata

'hundekveke Roegneriacanina
mørk kongslys Verbascumthapsus
kratthumleblorn Geumurbanum
kransmynte Saturejavulgaris
burot Artemisiavulgaris
gulmaure Galiumverum
kvitmaure Galiumboreale
kung Origanumvulgare
rødknapp Knautiaarvensis

Bestandermed edelløvskog finnes i den sørvendte dalsida fra
Aurlandsvangenog innover til Almen i Aurlandsdalen.Pågrunn
av de bratte dalsideneog kulturmarkene i dalbunnen er edelløv-
skogenefortrengt til smale border ved bergroten eller i urer og
bratte skorer. Hassel(Corylusavellana)og ask (Fraxinusexcelsior)
er de mest utbredte artene, mens lind (Tilia cordata) og alm
(Ulmusglabra) forekommer mer spredt og sjelden bestandsdan-
nende. Ved bergroten finnes ofte en frodig edeløvskogsvegeta-
sjon. Her vokserblant annet hengeaks(Melicanutans), lundrapp
(Poanemoralis),kransmynte(Saturejavulgaris),kantkonvall (Po-
lygonatum odoratum), myske (Galium odoratum) og vårmari-
hand (Orchismascula).

På skrinn eller blokkrik mark er vegetasjonsdekketglissent og
usammenhengende,men likevel ofte artsrikt. Påblokkrik mark,
f.eks. ved Vassbygdvatneter myske(Galium odoratum), skogfiol
(Violariviniana)og hengeaks(Melicanutans) de viktigste artene i
bestandermed hassel'ogalm.

Mellom Belleog Almen vokser flere stederen sværtfrodig gråor-
skog hvor det inngår edelløvskogsarter,spesielt alm og hassel.
Her dominerer mer fuktighetskrevende høystauder og bregner,
bl.a. skogsvinerot(Stachyssylvatica),krustistel (Carduuscrispus),
storklokke (Campanulalatifolia), brunrot (Scrophularianodosa),
springfrø (Impatiensnoli-tangere), trollurt (Circaeaalpina), myske
(Galiumodoratum) og skogsalat(Mycelismuralis).

I de moderat bratte dalsidenemellom 300 og 800 m o.h. er grå-
orskogervanlige. Dissekan være sværtfrodige, ofte dominert av
bregnene strutseving (Matteuccia struthiopteris) og skogburkne
(Athyrium filix-femina). I områder som har eller har vært påvirket
av beite eller slått, er sølvbunke (Deschampsiacespitosa) og
bringebær (Rubusidaeus) de viktigste artene. Slike utforminger
er vidt utbredt i Midjedalen og Stonndalen.Gråorskogensutbre-
delseavtar gradvismed høyden,men spredte bestanderer regis-
trert opp til 850 m o.h. ovenfor Turrli og ved 860 m 6.h. i Kleå-
dalen. Ovenfor dette dominerer bjørka, men den er også vanlig
på laverenivå, ofte sammenmed gråor. Slikeblandingsskogerer
ofte rike, spesielt i moderat bratte lier med et velutviklet jords-
monn. I høyder mellom 500 og 800 m o.h. opptrer krattfiol
(VioIamirabilis) ganskevanlig sammenmed arter som hengeaks
(Melica nutans), skogfiol (Viola riviniana), jordbær (Fragaria
vesca),skogvikke(Viciasylvatica),fjellfiol (Viola biflora), tyrihjelm
(Aconitum septentrionale)og trollbær (Actaeaspicata).

Påhøyere nivå (800-1100 m o.h.) finnes frodige høystaude-og
storbregnedominerte enger og bjørkeskoger. Karakteristiske
arter i et høyt og tett feltsjikt er:

tyrihjelm Aconitum septentrionale
skogburkne Athyrium filix-femina
mjødurt Filipendulaulmaria
geitrams Epilobiumangustifolium
vendelrot Valerianasambucifolia
myskegrasMilium effusum
setergråurt Gnaphaliumnorvegicum
taggbregne Polystichumlonchitis
kvann Angelicaarchangelica
fjellminneblom Myosotisdecumbens
fjellfiol Violabfflora
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Liknende utforminger, men med et buskjkikt av vierarter er

vanlig mellom 900 og 1200 m o.h. Lappvier (Salixlapponum),
sølwier (Salix glauca) og ullvier (Salix lanata) er de vanligste

artene. Vierkrattene har størst utbredelse i områder med høy

jordfuktighet, og hvor det er mye snø og snøras om vinteren. I

tillegg til høystauder og storbregner (spesielt tyrihjelm (AcOnitum
septentrionale) og fjellburkne (Athyrium distentifolium) inngår

ofte fuktighetskrevende arter som skogstjerneblom (Stellariane-
morum), fjellfiol (Viola biflora), kvitmjølke (Epilobium lactifio-
mm), setermjølke (Epilobium hornemannii), kildemjølke (Epilobi-
um alsinifolium), fjellpestrot (Petasitesfrigidus) og fjellstjerne-
blom (Stellariacalycantha).

Vierkratt finnes i Aurlandsdalen opp til over 1300 m o.h. i sør-

vendte fjellsider. De blir skrinnere og mer lawokste med høyden,

og høystaudene utgår rundt 1200 m o.h. Qver dette dominerer

vesentlig gras- og lyngarter feltsjiktet i vierkrattene. I fyllittområ-

dene finnes endel svært rike vierkratt, hvor ofte myrtevier (Salix
myrsinites)er den dominerende arten. Feltsjiktet er lawokst og

artsrikt. Her inngår kalkkrevende fjellarter som knoppsildre (Saxi-
fraga cernua), flekkmure (Potentillacrantzii), rynkevier (Salbcreti-
culata), bakkesøte (Gentiana campestris), svartstarr (Carex
atrata), sotstarr (Carexatrofusca), hårstarr (Carex capillaris) og
jåblom (Parnassiapalustris).

Vegetasjonen i Aurlandsfjellene er for det meste meget rik. I

ulike fjellplantesamfunn kan det inngå kalkkrevende arter, ofte

som dominanter. På relativt tørre lokaliteter opptrer reinrosehei-

er, oftest med innslag av bergstarr (Carexrupestris), flekkmure
(Potentilla crantzii), rynkevier (Salix reticulata) og fjellsmelle
(Sileneacaulis).På dypere jordsmonn, med noe tilgang på fuktig-
het er rike engsnøleier vanlige. Her opptrer arter som fjellrapp

(Poaalpina), bakkesøte (Gentianellacampestris),setermjelt (As-
tragalus norvegicus), fjellfrøstjerne (Thalictrumalpinum), fjellfiol
(Viola biflora) og dvergjamne (Selaginellaselagionides).På kal-
krik, fuktig mark i høyfjellet (over 1400 rn o.h.) opptrer flere

steder bestander med snøgras (Phippsiaalgida). Her inngår ellers
brearve (Cerastiumcerastioides),høyfjellskarse (Cardaminebelli-
difiora), dvergsoleie (Ranunculuspygmaeus),bekkesildre (Saxifra-
ga rivularis),mjukrapp (Poaflexuosa)og fjellrapp (Poaalpina). På
mer avblåste rabber er rabbesiv (Juncus trifidus), buefrytle
(Luzulaarcuata), aksfrytle (Luzulaspicata), sauesvingel (Festuca
ovina) og stedvis svartaks (Trisetum spicatum) de viktigste
artene. Kalkkrevende atrer som fjellbakkestjerne (ErigeronbOrea-
le), snøbakkestjerne (Erigeron uniflorus), knoppsildre (Saxifraga•
cernua), tuesildre (Saxifraga cespitosa) og fjellsmelle (Silene
aculis)finnes her spredt.

4 Karplantefloraen i
Aurlandsdalen

Aurlandsdalen er relativt godt floristisk undersøkt, uten at det er

publisert noen sammenfattende liste over floraen i området. I

vedlegget er det satt sammen en liste over registrerte arter innen

nedbørsfeltet. Denne omfatter både arter registrert ved disse un-

dersøkelsene, og en del tidligere registreringer. Det er ikke fore-

tatt noen systematisk gjennomgang av herbariebelegg, og listen

er derfor trolig ikke fullstendig.

Nyfunn, eller plantegeografisk interessante registreringer er

belagt ved herbariet i Bergen.

Nedenfor blir floraen diskutert i relasjon til plantegeografi og ut-

byggingens virkning på floraen.

4.1 Plantegeografiske hovedtrekk


Aurlandsdalen og fjellene omkring har lenge vært kjent som bo-




tanisk svært rike, noe som henger sammen med at berggrunnen


for en stor del Utgjøres av kalkholdig fyllitt. I tillegg er de relativt


høye sornmertemperaturene i dalbunnen gunstie for de varme-




kjære plantene. De relativt små nedbørsmengdene og de lave


vintertemperaturene gjør at de typiske kystplantene mangler


eller opptrer svært sparsomt, mens flere østlige, kontinentale


arter som ellers er sjeldne på Vestlandet finnes. Grovt sett kan


en inndele karplantefloraen i 5 grupper eller plantegeografiske


elementer etter deres utbredelsesmønster i Skandinavia ellers.

4.1.1 Kystplanter

Følgende arter har sin hovedutbredelse i de oseanisk påvirket

delene av Norge og kan regnes som kystplanter:

bjønnkam Blechnumspicant
grønnstarr Carextumidicarpa
skogkarse Cardamineflexuosa
knegras Danthonia decumbens

Dette er et meget lite antall kystplanter sammenlignet med det

en finner i dalfører lenger vest, og i tillegg er de alle meget sjeld-

ne i området, bare funnet ett eller få steder.

12



nina forskningsrapport 015

4.1.2 Nemorale, sørvestlige arter

Til denne gruppen regnesarter som både utbredelsesmessigog
økologisker nært knyttet til edelløvskogeneog dereskantsoner.
Disseartene har en sørvestligutbredelse i Skandinavia,benren-
set til områder med høy sommertemperatur og relativt lang
vekstsesong.Disseopptrer ganskevanlig i varme søreksponerte
lierover det mesteav Vestlandet. Hit regnes:

laukurt Alliaria petiolata
vårmarihand Orchismascula
myske Galiumodoratum
begerhagtorn Crataeguscalycinassp.curvisepala
hassel Corylusavellana
ask Fraxinusexcelsior
alm Ulmusglabra
englodnegras Holcuslanatus

4.1.3 Varmekjære, sørøstlige arter

Til denne gruppen hører arter som vokser på varme og tørre lo-
kaliteter. I Skandinaviahar de en sørøstligutbredelseog opptrer
sjeldeni vestlige,humide strøk. PåVestlandet har de sitt tyngde-
punkt i indre fjordstrøk. De finnes ofte sammen med arter fra
den nemoralegruppen, men da i kanten av edelløvskogeneeller
i åpne tørrbakker og berghyller. I motsetning til forrige gruppe
er de fleste av dissesjeldnepå Vestlandet.

kantkonvall Polygonatumodoratum
piggstarr Carexmuricata
krattslirekne Polygonumdumetorum
vanlig tjæreblom Lychnisviscaria
kvitbergknapp Sedumalbum
bakkemynte Saturejaacinos
kung Origanumvulgare
bakkekløver Trifolium medium
skogskolm Lathyrussylvestris
rødkjeks Toriisjaponica
prikkperikum Hypericumperforatum
mørk kongslys Verbascumnigrum
filtkongslys Verbascumthapsus
dvergmispel Cotoneasterintegerrimus
rødhyll Sambucusracemosa
lind Tfflacordata
hengebjørk Betulapendula
musehale Myosurusminimus
åkermåne Agrimonia eupatoria

vårarve Cerastiumsemidecandrum
tofrøvikke Viciahirsuta
nøstepiggknopp Sparganiumglomeratum

4.1.4 Kontinentale arter

Endel arter med en til dels ulik økologi har en østlig utbredelsei
Norge. Dette gir seg utslag i at de mangler eller har svært be-
grenset utbredelsepå Vestlandet. De er her for det meste knyt-
tet til de indre fjordstrøkene, spesielt Indre Sogn. Lenger nord i
landet går flere av dem ut til kysten.

huldregras Cinnalatifolia
tysbast Daphnemezereum
krattfiol Violamirabilis
småvass-soleie Ranunculustrichophyllus
vassreverumpe Alopecurusaequalis
berggull Erysimumhieraciifolium
sibirbjønnkjeks Heracleumsibiricum
tyrihjelm Aconitum septentrionale
handmarinøkkel Botrychiumlanceolatum
takhaukeskjegg Crepistectorum
hengepiggfrø Lappuladeflexa

4.1.5 Fjellplanter

Fjellplanténeomfatter en gruppe arter som har sin hovedutbre-
delseover skoggrensa.Dennegruppen er meget tallrik og omfat-
ter de' fleste av de ca 200 fjellplantene som finnes i Sør-Norge.
Spesieltinteressanter den storeutbredelsenav kalkkrevendefjell-
planter og forekomsten av en rekkearter med en østlig utbredel-
se i Norge. Disseer alle mer eller mindre sjeldnei vestnorskefjell.
Som utpreet østlige eller nordøstlige fjellplanter kan følgende
regnes(atrer merket * er regnetsomkalkkrevende):

bleikmyrklegg Pedicularislapponica
reinmjelt Oxytropislapponica *
hengefrytle Luzulaparviflora
fjellok Cystopterismontana *
fjellnøkleblom Botrychiumboreale *
polarkarse Cardaminenymannii
setermjelt Astragalusalpinus *
fjellstjerneblom Stellariacalycantha
blindurt Silenewahlbergella *
polarvier Salixpolaris *
'dvergsoleie Ranunculuspygmaeus*
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snømure Potentilla nivea *
gullmyrklegg Pedicularisoederi *
rabbetust Kobresiamyosuroides*
finnmarkssiv Juncusarcticus
lappøyentrøst Euphrasialapponica *
fjellpestrot Petasitesfrigidus *
syartaks Trisetumspicatum
rypebunke Vahlodeaatropurpurea
snøgras Phippsiaalgida *
fjellkveke Roegneriaborealis *
dvergsnelle Equisetumvariegatum *
skoresildre Saxifragaadscendens*
agnorstarr Carexmicroglochin *
jervrapp Poaarctica

I tillegg til de kalkkrevendeartene nevnt ovenfor finnes i tillegg
følgende relativt vanlig:

reinrose Dryasoctopetala *
myrtevier Salixmyrsinites*
sotstarr Carexatrofusca *
kastanjesiv Juncuscastaneus*
hårstarr. Carexcapillaris*
fjellrapp Poaalpina *
bergveronika Veronicafruticans *
fjellnøkleblom Primulascandinavia*

4.2 Forekomst av "sjeldne arter"
før og etter regulering

Forekomstav sjeldne arter innen et område blir ofte brukt som
et viktig kriterium i forbindelse med vernevurderinger (NOU
1983).

Å gi en entydig definisjon av begrepet "sjeldne arter" er ikke
enkelt. Bruken av dette begrepet blir i mange tilfeller skjønns-
messigog subjektiv, og avhengig av skalaen i den sammenhen-
gen det blir brukt. En art kan f.eks. være sjelden i den aktuelle
regionen eller landsdelen, mens den er vanlig ellers i andre
landsdeler.

Ingen av karplantene som er registrert i Aurlandsvassdragetkan
regnessom spesieltsjeldneeller truet dersom en vurderer flora-
en ut fra landet som helhet (nasjonal sammenheng). En rekke
arter kan imidlertid regnessom sjeldnei vestlandsmålestokk.Det
vil si at de har relativt få forekomster på Vestlandet, mens de i
andre landsdelerkan opptre relativt vanlig.

I tabell 2 er listet opp en del arter som forekommer sparsomtpå
Vestlandet, og de forekomstene som finnes er vesentlig knyttet
til indre fjordstrøk. I tabellen inngår også arter som er registrert
fra området fra tidligere.

Tabell 2 Registreringav "sjeldne" arter før (F)og etter (E)
reguleringen.- Occurrenceof "rare" vascularplants before (F)
and after (E)the regulation.

Fjellkveke
Skogkarse
Firfrøvikke
Tysbast
Vassreverumpe
Krattfiol
Fjellmarinøkkel
Søterot
Fjellok
Fjellpestrot
Vårerteknapp
Skogskolm
Polarvier
Gullmyrklegg
Blankstorkenebb
Fjellsnelle
Krattslirekne
Engnellik
Vårarve
Åkermåne
Svartaks
Jervrapp
Snøgras
Rabbetust
Agnorstarr
Småvassoleie
Lgesteinfrø
Finnmarkssiv
Skoresildre
Fuglereir
Hunldregras
Handmarinøkkel
Høstmarinøkkel
Blindurt
Snømure
Lappøyentrøst
Hengefrytle
Musehale

Roegneriaborealis
Cardaminefiexuosa
Vicia tetrasperma
Daphnemezereum
Alopecurusaequalis
Viola mirabilis
Botrychium boreale
Gentiana purpurea
Cystopterismontana
Petasitesfrigidus
Lathyrusvernus
Lathyrussylvestris
Salixpolaris
Pedicularisoederi
Geranium lucidum
Equisetumvariegatum
Polygonumdumetorum
Dianthusdelthoides
Cerastiumsemidecandrum
Agrimonia eupatoria
Trisetum spicatum
Poaarctica
Phippsiaalgida
Kobresiamyosuroides
Carexmicroglochim
Ranunculustrichophyllus
Lithospermumofficinale
Juncusarcticus
Saxifragaadscendens
Neottia nidus-avis
Cinna latifolia
Botrychium lanceolatum
Botrychium multifidum .
Silenewahlbergella
Potentillanivea
Euphrasialapponica
Luzulaparviflora
Myosurusminimus
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Tabellenviserat en rekke relativt sjeldnearter ikke er gjenfunnet
underdisseundersøkelsene.Deter imidlertid ingengrunn til å be-
grunne dette som en konsekvensav reguleringensvirkninger da
de fleste av artene ikke er knyttet tikelve vassdraget.Det somer
mestinteressanti dennesammenhengener at vannplantenevass-
reverumpe(Alopecunisaequalis)og småvassoleie(Ranunculustri-
chophyllus)bareer registrert i vassdragetetter reguleringen.Sted-
vis kan nå disseopptre i relativt store mengder. Etableringenav
disseartene er trolig betinget av en redusert vannføring i Aur-
landselva.På grunn av.mindre vanngjennomstrømming blir nå
mer organisk materialesedimentert i vatn og beskyttetesteder i
selveelva.Dettegir bedrevekstmuligheterfor arter somvassreve-
rumpeog småvassoleie.Oppblomstring av vassreverumpei regu-
lerteelverer ogsåbeskrevetav Nilsson(1978: 233).

4.3 Sammenlikning med
Flåmsvassdraget og
Undredalsvassdraget

Under vurderingen av vassdrag i forbindelse med verneplan III
for vassdrag(NOU 1983) var en av de viktirgeforutsetningene at
det skulle vernes representativevassdrag i samtlige av landets
naturgeografiskeunderregioner. Som grunnlag for utvelgelsen
av "typevassdrag" ble det valgt å bruke en modifisert utgave
"Naturgeografiskregioninndelingav Norden" (NU B 1977).Aur-
landsvassdraget,Flåmsvassdragetog Undredalsvassdragettilhø-
rer ifølge denne inndelingen underregionen 37e "Sogn og Fjor-
danes indre fjordstrøk". Flåmsvassdragetble vurdert å ha stor
verdi som typevassdragfor denne regionen, mens Undredals-
vassdragetsverdi som typevassdragvar relativt liten.

Det kan i dennesammenhengenvære av interesseå sammenstil-
le data fra Aurlandsvassdragetmed Flåmsvassdragetog Undre-
dalsvassdragetsom ligger geografisk meget nær hverandre,og
tilhører sammeregion. En skulle såledesforvente at de floristisk
setter svært like.

I tabell 1 er sammenstilten del topografiske, klimatiskeog geo-
logiske data fra nedslagsfeltene.Tabellen viser at det er en ve-
sentligforskjell i areal mellom vassdragene,men topografisk sett
er de relativt like, med det mesteav arealet over 900 m o.h. Kli-
matisksett har de også store likhetstrekk, men innen Flåmsvass-
draget finnes det områder med relativt høy årsnedbør(Myrdal).
Geologisk sett skiller Undredalsvassdragetseg markert fra de
andre med en berggrunn som vesentlig bestårav harde og sure
bergarter. I Aurland og Flåm finnes relativt store arealer med

kambro-siluriskebergarter som forvitrer lett og inneholder kalk.

Floraen i FlåmsVassdragetvar svært artsrik (Odland 1981a) og
det ble derfor vurdert som botanisk meget verneverdig. Det ble
her registrert 503 arter karplanter. Undredalsvassdragetvar mye
fattigere, og bare 300 arter karplanter ble registrert (Odland
1981b). Beggevassdrageneble varig vernet mot kraftutbygging.

I Aurlandsvassdrageter det registrertca 440 arter.

For å kvantifisere likheter og forskjeller mellom vassdrageneer
Jaccardslikhetsindeksberegnet ut fra følgende formel:

2c x 100

a + b

der a og b er antall arter i de vassdragenesom sammenliknesog
c er antall arter de har felles.

Dette gir følgende likhetsindekser:

Aurland - Flåm89,6 %
Aurland - Undredal76,5 %
Undredal - Flåm74,4 %

Aurland og Flåmer i hovedtrekk ganske like floristisk, med nær
400 arter felles. Fjellfloraen, relativt stort innslag av termofile
sørøstligearter og nordøstligearter, samt et sparsomt innslagav
kystplanter er karakteristiskfor begge vassdragene.Den største
forskjellen viser seg å være at myr- og fuktmarksarter er bedre
representert i Flåmsvassdraget,samt at det inngår noen flere
kystplanter. Dette skyldesnok både topografiske og klimatiske
.forskjeller.Devestligedeleneav Flåmsvassdragethar et merose-
ansik preget klima, med høyere årsnedbør. Her er det blant
annet registrert smørtelg (Thelypterislimbosperma)og kystmau-
re (Galium saxatile) som ikke finnes i Aurland. Tabell 3 viser

arter som bare er funnet i henholdsvisAurland eller Flåm.

Undredalskillerseg markert fra de andre. Dette hengervesentlig
sammen med at det finnes lite kalkholdige bergarter i området
og at topografien er relativt ensartet, med bratte fjellsider helt
opp til fjellplatået som ligger rundt 1200 m o.h.

Dette viser at det kan være relativt store forskjeller på floraen i
vassdragsom geografisk ligger nær hverandre, og som tilhører
samme naturgeografiske region. Dersom en skulle vurdere den
rent botaniske verneverdientil Aurlandsvassdrageti relasjontil
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Høstmarinøkkel
Kjertelvier
Engnellik
Musehale
Smøyassoleie
Tysbast
Rødkjeks
Stolt Henrik
Skogkløver
Legesteinfrø
Gullmyrklegg
Nøstepiggknopp
Finnmarkssiv
Hengefrytle
Rabbetust
Jervrapp
Knegras
Smørtelg
Skredarve
Maigull
Vårerteknapp
Linmjølke
Skogjamne
Skavgras
Murburkne
Kalktelg
Ørevier
Krypvier
Grannarve
Nyresoleie
Vanlig lerkespore
Snørublom

Botrychiummultifidum
Salixglandulifera
Dianthusdelthoides
Myosurusminimus
Ranunculustrichophyllus
Daphnemezereum
Torilisjaponica
Chenopodium bonus-henricus
Trifolium medium
Lithospermumofficinale
Pedicularisoederi
Sparganiumglomeratum
Juncusarcticus
Luzulaparviflora
Kobresiamyosuroides
Poaarctica
Danthonia decumbens
Thelypterislimbosperma
Arenaria nOrvegica
Chrysospleniumalternifolium
Lathyrusvernus
Epilobiumdavuricum
Diphasiumcomplanatum
Equisetumhyemale
Asplenium ruta-muraria
Gymnocarpiumrobertianum
Salixaurita
S. repens
Minuartia stricta
Ranunculusauricomus
Corydalisintermedia
Drabanivalis

Engkarse

Rognasal
Villin
Tusenblad
Furuvintergrønn
Olavsstake
Tranebær
Fjellflokk
Gåsefot
Bakkeminneblom
Dikeminneblom
Åkermynte ,
Hgøfjellsveronika
Kystmaure
Blankbakkestjerne
Myrsaulauk
Sivblom
Smårørkvein
Mannasøtgras
Hjertegras
Breiull
Strengstarr
Sverdlilje
Smalsoldogg
Kvitbladlyng

Cardaminepratensis
Sorbushybrida
Linum catharticum
Myriophyllurn alterniflorum
Pyrolachlorantha
Monesesuniflora
Oxycoccusquadripetalus
Polemoniumcaeruleum
Asperugo procumbens
Myosotis ramosissima
M. cespitosa
Mentha arvensis
Veronica pumila
Galium saxatile
Erigeronpolitum
Triglochin palustre
Scheuchzeriapalustris
Calamagrostisstricta
Glyceriafluitans
Brizamedia
Eriophorum latifolium
Carexchordorrhiza
Irispseudacorus
Droseraanglica
Andromeda polifolia

Flåmog Undredal i dag, ville det bli et skjønnsspørsmålom hvil-
ket at Aurland og Flåmsom skulle ha størst verdi. Flåmer rikere
på arter, men i Aurland er det registrert flere relativt sjeldnearter
som ikke er funnet i Flåm.Innen Flåmsvassdragetfinnes det også
en rekke fosser, men vegetasjon og flora knyttet til disseer lite
kjent, og en sammenlikninger derfor ikke mulig.

Tabell 3. Forskjeller i flora mellom Aurlandsvassdragetog
Flmsvassdraget.- Floristicaldifferences between Aurland and
Flåm.

Aurland Flåm

Tabell3. forts.

Aurland Flåm

(forts.)
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5 Endringer i flora og
vegetasjon ved fosser

Vegetasjonsøkologisksett utgjør fossenehelt ekstremebiotoper,
og ikke uventet er det her utviklet vegetasjonstypersom ellers
ikke finnes. De faktorene som virker på vegetasjonenkan grovt
inndeles i de hydrologiske:vannstandsvekslinger,erosjon, sedi-
mentasjon,erosjonsvirkningav sterk fossesprut og is om vinte-
ren. Av mer indirekte faktorer inngår klimatiske faktorer som
nedbør, vanntemperatur, vind og tåke. Hver av dissefaktorene
påvirkervegetasjonen,men dereseffekt variereravhengigav av-
standenfra elva/fossen.I slike lokaliteter finner en derfor sterke
gradienter i vegetasjonog flora.

I en del utvalgte områder ble det før regulering lagt ut vegeta-
sjonsprofileri gradienter fra sterkt til mindre sterkt fossesprutpå-
virketeområder. I tilknytning til disseble det også i periodermålt
mengdenav fosserøyknedbørinnen,dissegradientene.

Vannføringen i elva er en avgjørendefaktor for fossenesstørrel-
se. I et nedslagsfelthvor store arealer ligger i høyfjellet, blir det
store variasjoner i vannføringen på grunn av snøakkumulering
og snøsmelting.Middelvannføringenved utløpet av Aurdalsvatn
for perioden 1952-76 er vist i figur 4. Denne viser at middel-
vannføringen fra november til april lå under 5 m3/s,mensden i
juni var 65 m3/s.

Aurdalsvatnet får tilførsel fra tre hovedelver, Langedøla,Grøna
cig Stodmerdøla.Nedslagsfeltenetil disse utgjør henholdsvisca
25 %, 25% og 50% av det totale nedslagsfeltettil Aurdalsvatn.
Enkan grovt regne at vannføringen i hver av disseelvenetilsva-
rer den samme prosentviseandelen av vannføringen ved Aur-
dalsvatn.

Etter reguleringen er vannføringen i elvene sterkt redusert eller
nær 0. I selveAurlandselvaer det pålegg om en minstevannfø-
ring om sommeren,og denne ligger rundt 2 m3/sved Aurdals-
vatn. Grønaog Langedølaer nestenhelt tørrlagte under elveinn-
takenesom liggerved ca 1000 m o.h.

Vevle (1970) undersøkteogså vanntemperaturen i Aurlandselva
(vedfoss A i Grøna).Dette viste at vanntemperaturen i perioden
5.7 -2.8.1967 varierte mellom 2.8 og 5.0 °C.
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Figur 4
Vannføringen (midlere-, maksimums- og minimumsverdier)
Aurlandselvaved Aurdalsvatn. - Mean, maxirnum and minimum
dischargein the Aurland riverat the Aurdalsvatn water gauge.

5.1 Foss i Aurlandselva, 860 m o.h.
- Profil 1

FossB, transekt 22 hosVevle(1970)

Oppoveren raskjegle,ca 40 m fra fossenanalyserteVevle(1970)
et profil. 1m x 1m-ruter ble analysertkontinuerlig i 25 m, fra el-
vekanten og oppover raskjegla.Dekningenav artene ble angitt i
prosent. Langsdette profilet ble det også foretatt målinger av
fosserøyknedbør(figur 5 og 6).

\ '. max.

middel
min.
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Figur 5
Profil 1 i Aurlandselva. Figuren viser midlere verdier for fosserøyknedbøri perioder før (A og A1) og etter (B) reguleringen sommeren
1988. - Transect 1 in the Aurland river. The figure shows mean valuesfor spraypredpitation in periods before (A and A1) and after (B)
the regulation during summer 1988.

5.1.1 Fosserøykmålinger

Ved fossen faller Aurlandselva fritt ca 20 rn ned i en fossehøl
som ligger omgitt av bratte fjellvegger. Forvitringog erOsjonhar
erodert en stor hule i fjellet sør for elva.

Det ble foretatt målinger av fosserøyki to perioder i 1968: 3-11
august (A) og 27-30 august (A1).Midlere vannføring i disseperi-
odene var henholdsvis33,0 + 2,1 m3/sog 22,9 + 1.5 m3/s.Disse
verdiene lå nær middelvannføringenfor periodenjuni-september
(33,4 + 16,0 m3/s),men langt under rniddelvannføringen i juni
(48,9 m3/s).Det er ikke mulig ut fra bare disse målingene å gi
eksakte verdier for hvor mye fosserøyknedbørsom falt ned på
de ulike delene av profilet gjennom året, men de gir grunnlag

for noen omtrentlige berekninger. Ved vannføringer rundt mid-
delet for juni falt det ca 4 mm/døgn ved måler 5a, mensdet ved
måler 8 falt 70-80 mm/døgn. Dette utgjør grovt regnet et årlig
nedbørstilskuddved måler 5a på ca 800-1000 mm, og ved måler
8 ca 15 000 mm. Ved småvannføringer var forskjellen betydelig
mindre.

Resultateneer vist i figur 5. Det var en meget markert minsk-
ning i fosserøyknedbørenmed økende avstand fra fossen. Figu-
ren viser store forskjeller i fosserøyk i de to periodene, men ho-
vedtrekkene i kurveneer noenlunde like.

Pågrunn av at det er pålegg om minstevannføring i elva, er det
fortsatt en vissfosserøyki området.
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Figur 6
Detalikartover lokaliseringenav profil 1. Ringeneangir målestasjonerfor fosserøyknedbør.- Detailedmap of the position of transect 1.
Thecirclesindicatestations for measurementsof sprayprecipitation.

I perioden27 juli til 2 august 1988 ble det også foretatt målinger
av fosserøyknedbørlangsprofilet. Firemålere ble etablert: Måler
1 inne i ovennevntehule, ca 10 m fra fossen(ble ikke målt før re-
gulering). Måler 2 ved rute 4 i profilet (sammested som måler 8
hosVevle).Måler 3 ved rute 8 i profilet (sammestedsom måler7
hosVevle),og måler 4 i rute 19 (sammested som måler 5b hos
Vevle). Figur 5 viser at det har vært en meget stor reduksjon i
fosserøyknedbøri forhold til før regulering. I rute 4 ble det i 1988
bare målt 0,2 mm nedbør pr. døgn, og fra rute 8 og oppover
profilet er det nå sågodt som ingen fosserøyknedbør.

5.1.2 Vegetasjonsforholdene før regulering

Artenes dekning og fordeling i profilet før regulering er vist i

tabell 4. De 4 nederste rutene var sterkt påvirket av elveero-

sjon, og her vokste bare epilitiske kryptogamer, vesentlig Blindia
acuta, Placyntium cf. pannariellum, og Brachythecium plumo-
sum. Først i rute 5 opptrådte karplanter som stjernesildre(Saxi-
fraga stellaris), bekkesildre (S. rivularis) og kildemjølke (Epilobi-
um alsinifoloium). Fra rute 8 og innover i profilet ble vegeta-
sjonsdekket, spesielt bunnskiktet, gradvis tettere. Vanligst var
Hylocomium pyrenaicum, H. splendens, Climacium dendroides,
og Sphagnum nemorum. Ved rute 14-15 var det en markert
grense. Ovenfor denne inngikk subalpine høystaudearter som
tyrihjelm (Aconitum septentrionale), fjellkvann (Angelica ar-
changelica), skogstorkenebb (Geranium sylvaticum), fjellminne-
blom (Myosotis decumbens) og gullris (Solidago virgaurea).
Glattmarikåpe (Alchemilla glabra) hadde stor dekning i rutene
mellom 15 og 19, noe som trolig var betinget av at det her kom
ned en liten bekk.
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Tabell 4. Artenes fordeling og dekning.i profil 1 før reguleririg. Artenes dekning er angitt i prosent. - Thedistribution and cover of
specieswithin transect 1 before the regulation. Coverisgiven in percentage.

Rute nr. - Quadrat no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Hygtohypnum alpinum
Lecanoralacustris
Scapaniasp.
Blindia acuta
Placopsisgelida
Placyntiumcf. pannariellum
Stereocaulon coniophyllum
Brachythecium plumosum
Calliergon sarmentosum
Bryum sp.
Hylocomium pyrenaicum
Hylocomium splendens
Climacium dendroides
Stellarianemorum
Saxifragastellaris
Saxifragarivularis
Epilobiumalsinifolium
Poanemoralis
Cerastium cerastoides
Cerastiumalpinum
Saxifraganivalis
Festucavivipara
Rumex acetosa
Poaalpina var. vivipara
Saxifargacernua
Thelypteris phegopteris
Aulacomnium palustre
Poa pratensis
Campanula rotundifolia
Alchemilla glabra
Valerianasambucifolia
Sphagnum nemorum
Dicranum bonjeani
Deschampsiaalpina
Stellariacalycantha
Sedumrosea
Viola palustris
Selaginellaselaginoides
Oxyria digyna
Carex bigelowii
Festucarubra

1

1 1 10 1 10 10 10 1 10 10 10 20 1 10 - 10 1 1 1 1
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Tabell4. forts.

Rute nr. - Quadrat no 2 3 4 5 6 7

Cystopterisfragilis
Saxifragaoppositifolia
Deschampsiaflexuosa
Ranunculusacris
Deschampsiacespitosa
Angelica archangelica
Cerastiumfontanum
Agrostis canina
Saussureaalpiha

Rhytidiadelphus squarrosus
Aconitum septentrionale
Geumrivale
Geraniumsylvaticum
Phleumalpinum
Myosotis decumbens
Polygonum viviparum
Cirsiumhelenioides
Solidagovirgaurea
Pleuroziumschreberi
Racomitrium lanuginosum
Epilobium palustre
Potentilla crantzii
Veronicaalpina
Alchemillaalpina
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostispurpurea
Vacciniumvitis-idaea

-

-

8 9

---------

--------------

10 11 12 13 14

1
1

.1

15 16

1
- 1
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5.1.3 Vegetasjonsforholdene etter regulering

Vegetasjonsforholdenelangs profilet etter reguleringen er vist i
tabell 5. Figur 5 viserat de nederste4 rutene i profilet i en viss
grader påvirketavfosserøykogsåetter reguleringen.MoseneBra-
chytheciumplumosumog Blindiaacuta ervanligepåsteineneher.
I tillegg inngår det en rekke makro- og mikrolav. Karplanterog
bladmosergjør segogsågjeldendefra rute 2. Hylocomiumsplen-
densdanneret relativt tett bunnskikt, men fra rute 18 er Pleurozi-
umschreberidenviktigstearten. Frarute 5 er det et gjevntøkende
antall av moser og karplanter. De vanligste er rosenrot (Sedum
rosea),vendelrot (Valerianasambucifolia),hengeving (Thelypteris

phegopteris), gullris (Solidagovirgaurea),enghumleblom (Geum
rivale), flekkmure (Potentilla crantzii), sølvbunke (Deschampsia
cespitosa)ogtyrihjelm (Aconitumseptentrionale).

5.1.4 Endringer i flora og vegetasjon etter regulering

Figur 7 viser hovedtrekkene i endringene i vegetasjon og flora
etter reguleringen. Den sonen som før reguleringen ble domi-
nert av hygrofile moser og karplanter (rute 6-15) er forsvunnet
og erstattet av mer tørketålende arter, samt mye reinlav-arter
(Cladoniaspp.) som tidligere ikke fantes.
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Tabell 5. Artenes fordeling og dekning langsprofil 1etter reguleringen.Dekninger angitt i %. - Thedistribution and coverof speci-
eswithin transect 1after the regulation. Coverof the speciesisgiven in precentage.

Rute nr. - Quadrat no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Placyanthium sp. 1






Brachythecium plumosum 20 30 30 30 1 1





Blindia acuta 5 15 5 10 5 1 5 	





Verrucaria laevata 5 - 1





Polyblastia cruenta 1 1 1





Thelidium sp. 1 1





Porpidia sp. 5 1 -------- - -





Porpidia pseudomelinodes 1







Leprariasp. 1 1 - 1





- 1 - 1 1
Stereocaulon coniophyllum




111.5111111




1




1




Cladonia sp. 1 1 1 1





1
Cladonia coccifera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




1




Cladonia subulata 1 1 1 1 1 1 1




1




1 1 1
Vestergrenopsiscf. isidata




1 1 1 1 1 1 1 1






Cladonia stricta




1 1 1 1 1






Lecideasp.




1 1 1 il





1 1




Peltigera leucophlebia




1 1 1 1 1 1 1 li




11




111 1 1
Baeomycesrufus




1 1 i 1 1 1 1






Pannariapraetermissa




1 1






Peltigerasp.




1 i 5. 1 - i i 1






Cladonia uncialis




1






Cladonia pyxidata




115511111111 i 11 1 - - 11111
Pogonatum urnigerum




1 - 1 1 10 5 5 1 - - -




-- - ---- - 1
Sedumrosea




1 1 2 5 5 5 5 5 2 2 1 2 20 2 1 1 1 1 5 5 5 4 10 20
Saxifragacernua




1 1 - 1 2 2 - 1 1






Saxifragacespitosa




1 1





- - •-------------




Leprarianeglecta




1 1 1 1 1 1





1 1 - -
Placopsisgelida




1 - ' 1






Cladonia amaurocraea




1 1 	 1





1 - 1




Cladonia rangiferina




1 1 1 1 1 1 1





1 1




Rhytidium rugosum




1 1 - 1




2 	





Racornitriumcanescenscoll.




1 1 - 1 1 1 5 5 10 5 10





- 1




Hylocomium splendens




- 25 30 20 35 30 30 70 20 20 20 30 10 20 30 50 30 i 5 4 10 2 25
Cladonia squamosa




1 1 1 1





1 1 -

Cladonia gracilis




1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1




- 1 1 1 1 1
Dicranoweisiacrispula




1





1 - - 1 1 1
Cladonia mitis




1 1 1 1 1






Pannaria pezizoides




1 1 --------




1




-- - 1 -

Cladonia acuminata




1 1 1 1 1 1 - - - 1




1




Cladonia furcata




1 1 1 1•




1




1




Saccomorphaicmalea




- 1 -





-- ---







(forts.)
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5b
5a

=>fosserøyk

Sphagnum nemorum Angelica archangelica
Fårregulering- Placyntium sp. Calliergon sarmentosum Epilobium palustre
Beforeregulation Blindia acuta Saxifraga spp. Festucarubra

Brachythecium Deschampsia alpina Agrostiscanina

Forandringer- Changes:

Høydeavvegetasjonen(cm) 0 0 +2 +3 -0
Heightof vegetationlayer
Antallkarplanter- 0 +1 +3 +5 +1
No of vascularplants
Antallmosearter- -1 0 -1 +9 +7
No of bryophytes

6 7 8 9 10

22 32 18 24 22

22 32 33 30 26

2 5 5 15 20

10 10 10 17 11

7 7 9 8 7

2 2




0 0

10 15 20 20 20

10 13 15 20-14

9 11 9 5 5

31 16 17 10 13

+5 +4+15 +5 0

0 +3 +5 +3 +3

+2 +4 0 -3 -20

Festucaovina
Cladonia spp.
Peltigera spp.
Dicranoweissia crispula

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

22 15 22 30 -6 8 18 13 9 -4 4 -2 -7 -8 -2

26 25 30 37 15 12 25 25 12 30 22 30 8 30 22

15 20 20 30 40 60 80 60 60 70 90 70 50 120 140

11 15 17 17 17 17 15 16 18 20 23 19 15 18 12

7 8 6 4 5 4 4 6 7 8 7 6 5 6 2

2 2 0 0 2 0 0 0




1 0




1 0 0

30 30 30 50 70 70 80 90 100 110 120 140140 150 150

15 12 15 15 13 19 18 20 23 18 18 14 15 16 15

7 6 7 6 3 5 5 4 7 9 10 7 7 9 8

11 10 11 9 13 4 5 0 5 8 6 13 12 12 0

+15+10+10+20+30+10 0+30+40+40 +30+70+90+30+10

+4 -3 -2 -2 -4 +2 +3 +4 +5 -2 -5 -5 0 -2 +3

0 -2 +1 +2 +1 +1 +1 -2 0 +1 +3 +1 +2 +3 +6

+9 +8+11 +9+11 +4 +5 0 +4 +7 +6+11+11+12 0

Placyntium sp. Blindia acuta
Etterregulering- Blindia acuta Brachythedum
After regulering Brachythecium plumosum

plumosum Cladonia spp.

Rutenr. - Quadratno 1 2 3 4 5

Hellingmot fossen 30 30 30 35 40
Slopetowardsthe waterfall
Helling- Slope 30 30 30 35 40

Førregulering- Beforeregulation:

Høydeavvegetasjonen(cm) 0 0 2
Heightof vegetationlayer
Antallkarplanter 0 0 0 0 5
No of vascularplants:
Antallmosearter- 3 4 7
No of bryophytes:
Antall lav- No of lichens: 3 3 1 1

Etterregulering- Afterthe regulation:

Høydeavvegetasjonen(cm) 0 0 2 3 5
Heightof vegetationlayer
Antallkarplanter- 0 1 3 5 6
No of vascularplants
Antallmosearter- 2 4 2 11 14
No of bryophytes
Antall lav- No of lichens: 16 19 20 21 28

Antall lav- No of lichens: +13+16+19+19+27+29+14+15+10+13

Figur 7
Hovedtrekkenei vegetasjonsforandringeni profil 1. Endel karakteristiskearter langsprofilen er angitt. - Main vegetation changeswithin
transect 1after the regulation. Somecharacteristicspecieswithin the transectare indicated.
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Tabell 6. Endringer i frekvensenav arter i profil 1 'etter reguleringen. P angir antall fore-
komster og D midlere dekning (i rutene arten finnes i). - Changesin floristical composition
within transect 1 after the regulation. P = number of quadrats in which the speciesoccur,
and D = mean cover (wherepresent).




1968
n = 25

P

1988
n = 25

D

Cladonia pyxidata 21 1.2
Festucaovina 17 4.4
Cladoniacoccifera 16 1.0
Peltigeraleucophlebia 16 1.0
Cladoniagracilis 15 1.0
Cladonia rangiferina 13 1.0
Racomitriumcanescens 11 3.7
Peltigeracanina 10 1.0
Vestergrenopsiscf. isidata 10 1.0
Cladoniasubulata 11 1.0
Dicranumscoparium 10 1.9
Cladoniaacuminata 10 1.0
Baeomysesrufus 9 1.0
Polytrichumalpinum 9 1.6
Lecideasp. 9 1.0
Rhizocarpongeographicum 9 1.0
Leprariasp. 8 1.0
Leprarianeglecta 8 1.0
Pogonatumurnigerum 8 3.1
Verrucariasp 3. 8 1.0
Rhizocarponsp. 8 1.0
Porpeliamelilodes 8 1.0
Peltigerasp. 8 1.5
Cladoniaarbuscula 7 1.0
Barbilophoziabarbata . 7 1.0
Luzulaspicata 7 1.0
Aspiciliasp. 7 1.0
Cladoniafurcata 7 1.0
Polyblastiacruenta 7 1.0
Lecanorapolytropa 6 1.0
Luzulafrigida 6 1.2
Luzulamultiflora 5 1.0
Cladoniasquamosa 5 1.0
Dicranoweisiacrispula 5 1.0
Verrucariasp 4. 5 1.0

(forts.)
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Tabell 6. forts.




1968
n = 25

Anthoxanthumodoratum 2 1.0
Oxyriadigyna 1 1.0
Cystopterisfragilis 1 1.0
Deschampsiacespitosa 10 4.1
Deschampsiaflexuosa 5 1.0
Geraniumsylvaticurn 1 ,1.0
Geumrivale 10 6.8
Hylocomiumpyrenaicum 20 6.0
Hylocomiurnsplendens 21 9.9
Lecanorasp. 2 1.0
Myosotisdecumbens 3 1.0
Calamagrostispurpurea 4 1.0
Aulacomniumpalustre 11 3.5
Alchemillaalpina 1 1.0
Placopsisgelida 3 1.0
Stellarianemorum 3 ' 2.3
Poaalpina 2 1.0
Veronicaalpina 1 1.0
Festucavivipara 17 2.2
Brachytheciumplumosum 9 10.6
Stereocaulonconiophyllum 13 2.0
Thelypterisphegopteris 13 1.3
Valerianasambucifolia 15 3.1
Poanemoralis 15 1.3
Alchemillaglabra 15 8.0
Polygonumviviparum 2 1.0
Potentillacrantzii 5 1.0
Rhytidiadelphussquarrosus 9 8.3
Rumexacetosa 17 2.2
Saussureaalpina 5 1.0
Saxifragacernua 3 1.0
Saxifraganivalis 7 1.0
Dicranumcf. bonjeani 7 3.6
Violapalustris 7 1.0
Cirsiumhelenioides 7 2.1
Stellariacalycahtha 9 2.4
Placyntiumsp. 10 6.0
Blindiaacuta 12 8.8
Angelicaarchangelica 12 10.3
Climaciumdendroides 20 3.7
Carexbigelowii 1 1.0

1988
n = 25

6 1.2
5 ' 1.8
4 1.5

12 8.7
7 2.4
2 2.0

11 3.4
16 2.8
22 23.5

5 1.0
5 1.0
4 1.5
9 4.8
2 5.5
3 1.0
2 2.0
1 1.0
1 5.0

11 5.0
6 18.7

13 1.3
12 7.0
19 7.9
9 12.3

12 1.6
2 1.0
9 2.2
7 2.3

17 4.5
11 12.4
7 1.3

5 1.0
3 1.0
3 1.3
2 3.5
2 1.0
1 1.0
6 6.8
3 2.7

12 1.7

(forts.)
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Tabell 6. forts.
1968 1988
n = 25 n = 25

P D

Cerastiumcerastoides




5.0
Saxifragaoppositifolia 1 1.0
Hygrohypnumalpinum 2 1.0
Phleumalpinum 2 1.0
Selaginellaselaginoides 2 1.0
Scapaniasp: 3 1.0
Sphagnumnemorum 4 10.5
Cerastiumalpinum 4 1.0
Epilobiumpalustre 4 1.0
Poapratensis 4 1.0
Saxifragastellaris 5 1.0
Cerastiumcerastioides 5 1.0
Calliergon,sarmentosum 5 4.6
Deschampsiaalpina 6 1.0
Agrostiscanina 7 1.0
Bryumsp. 8 2.1
Saxifragarivularis 8 2.0
Festucarubra 13 1.0
Epilobiumalsinifolium 14 3.3

5.2 Foss nederst i Grøna, 900
m o.h.

FossA hos Vevle (1970)

Ved elvebreddensør for fossen nederst i Grønavar det en sterk
gradient i fosserøykpåvirkningen.Her ble det lagt ut vegetasjons-
profiler for å undersøkevariasjoneni floraen i relasjontil gradi-
enten i fosserøyk(figur 1310).

Figur 8
Kart over fossennederst i Grønahvor profil 2, 3 og 4 samt frek-
vensundersøkelseneav Mnium spp., Sphagnumspp., Empetrum
hermaphroditum, og Vaccinium myrtillus er utført. Sirkleneangir
målestasjonerfor fosserøyknedbør.- Map showing the position
of transect 2, 3 and 4, and the site in which the frequency of
Mnium spp., Sphagnum spp., Empetrurn hermaphroditum and
Vaccinium myrtillus have been investigated. The circles indicate
stations where sprayprecipitation havebeenmeasured.
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Ved fossen drev fosserøykenover Aurlandselvaog innover det
somvar en setervollpå HeimsteVestaforstølen.Aurlandselvahar
skåret seg inn i de avsetningenesom setra ligger på. Elvebred-
den vis-a-visfoss A er en 6-9 m nokså bratt (25-300)skråning,
somer svakt buet langselva. Dener eksponert mot nord og mot
fossen.Avstandentil fossener ca 80 m (sefigur 8).

5.2.1 Fosserøykmålinger

,Fosserøykenble målt i et snitt lagt normalt på hovedretningen
for fosserøyken.Det ble satt ut 8 målebegersom ble avlesthvert
døgn i måleperiodene. Plasseringenav målebegerne er vist i
figur 10. Det ble gjort målinger i flere perioder i 1967 og 1968.
Fosserøyknedbørenvarierte sterkt avhengig av værforhold og
vannføring. Hovedtrekkenei fordelingen langs transektet var in-
idlertid relativt konstant. Maksimum nedbør låg mellom måler
3a og 2b. I periodene 14-15.7, 27-29.7 og 30.7-2.8.1967 var
den en midlere vannføring i Grøna på 20,9 + 3,3 m3/s.I perio-
den 28.7-2.8. 1968var vannføringen 13,6 + 0,5 m3/s.Dissever-
diene representertevannføringer både under og over midlet for
juni og juli. Midlere vannføring i perioden juni-september var
11,3 m3/s.Variasjoneni fosserøyknedbørvar mye'mindre innen
dette profilet enn ved foss B.Ved en middelsjuni-vannføring falt
det mindre enn 3 mm nedbør/døgn i de distale deleneav profi-
let, mensdet i maksimumsområdetfalt ca 5 mm/døgn. Påårsba-
sisutgjorde dette henholdsvisca 100-200 mm og 500-600 mm
(figur 9).

14.07-15.07.1967

27.07-29.07.1967

30.07-02.07.1967

middeljuni

middeljuli

28.07-02.08.1968

12.5

10.0

Etter reguleringen har foss A vært helt tørr, unntatt i ekstreme
tilfeller med mye regn eller sterk snøsmelting (f.eks. i 1989 og
1990).

5.2.2 Vegetasjonen 1elvebredden før regulering

Vegetasjoneni skråningen ned mot elva var en lav- og moserik
engvegetasjon, noe fuktigere enn oppå sætervollen. Viktige
arter var gullris (Solidagovirgaurea), fjellsvæve (Hieraciumalpi-
nurn), gulaks (Anthoxanthum odoratum), smyle (Deschampsia
flexuosa),sølvbunke(D. cespitosa),fjellkrekling (Empetrumher-
maphroditum), blåbær (Vacciniummyrtillus), blokkebær(Vaccini-
um uliginosum), engsyre (Rumexacetosa), harerug (Polygonum
viviparum),setergråurt (Gnaphaliumnorvegicum),engsoleie(Ra-
nunculusacris),Nephromaarcticum, Hylocomiumsplendens,og
Pleurozium schreberi. Til forskjell fra i vegetasjonen oppe på
sletta ingikk flere arter som krever høy og jevn tilgang på fuktig-
het. Det gjelder arter som fjellf[ol (Violabiflora), småtveblad(Lis-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fosserøyknedbør

mm/døgn

Figur 9
Forholdet mellom vannføring i Grøna og Målt fosserøyklangs
profil 2 og 3. - Relation between discharge in the river Grøna
and the measured amount of spray precipitation within tran-
sects2 and 3.

tera cordata), samt kryptogameneSphagnum spp. Rhizomnium
spp.,Bazzaniatricrenata, og Plagiopusoederi.

Marikåpearter (Alchemillavulgariscoll.) dannet en markert sone
nederst i skråningen.Nedenfor dette beltet dominerte evjesoleie
(Ranunculusreptans)og mosenMarchantia polymorpha. Påstei-
ner ute i vatnet voksteSchistidiumagassizi.
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12


11


10

9

cn 8 30.07- 02.08.1967'

"C$ 7
14.07.-15.7.1967

E 6
E 27.07.- 29. 7.1967

5

4

3

2

28.07-02.08.1968

10 15 20

10 20 30 40

5 40 45 o 50 Ill

70 79
Profil2 1970

Profil2 1988

o

1

25 30

50 60

1 10 20 30

10 20 30 40 52

1 9

Profil3 1970


Profil3 1988

Figur 10
Målt fosserøyknedbørlangs profil 2 og 3 i tre perioder somrene 1967-68. - Measuredamount of spray precipitation along transects2
and 3 during three periods in 1967-68.

Det ble lagt ut 2 linjeprofiler i dènne skråningen, parallelt med
Aurlandselva.Ved disseundersøkelseneble profilet markert med
en snor (målband). Denne tenkes projisert normalt ned mot un-
derlaget, og for hver 20 cm ble "dekning" av artene som skjæ-
res av projeksjonen vurdert etter en prosentskala. Bare hver
tredje 20 cm er analysert,slik at det er 60 cm mellom hvert ana-
lysesegment. Profilet ble lagt 1,3 m fra daværende vannivå.
Startpunkt var 3 m vest for og noe nedenfor nedbørsmåler1b.
Endepunktet lå mellom måler 3b og 4. De hyppigste årtene i
snittet var harerug (Polygonumviviparum), musøre(Salixherba-
cea),engsoleie(Ranunculusacris)og Drepanocladusuncinatus.

Profil 3 ble lagt parallelt med profil 2, 2 m ovenfor i sammeskrå-
ning. Startpunkt var ved måler 1b, og analysensluttet mellom
måler 3a og 3b.

Floristisk var det forskjeller mellom disse profilene. En rekke
mose- og lavarter, Hylocomium splendens, H. umbratum, Ne-
phroma arcticum, Cetraria islandica, Pleurozium schreberi, og
karplanter som gullris (Solidago virgaurea, smyle (Deschampsia
flexuosa), fjellsvæve (Hieracium alpinum), fjellkrekling (Empe-
trum hermaphroditum), skogstorkenebb (Geranium sylvaticum),
og småtveblad (Listeracordata) ble vesentlig funnet i profil 3,
øverst i skråningen.I profil2 fantes det en rekke hygrofile mose-
arter som Marchantia polymorpha, Anthelia julacea, Racomitri-
um fasciculare,som ikke ble registrert i profil 3.

Forskjellenemellom profilene skyldtes neppe forskjeller i fosser-
øyknedbør, men heller at profil 2 ble tilført mer sigevannfra de
høyereliggendedeleneav elvebredden.
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5.2.3 Vegetasjonen i elvebredden etter regulering

I tillegg til tørrleggingen av Grøna har det også skjeddandre en-
dringer i naturen i dette området. I hovedelva, nedenfor samlø-
pet med Grøna, er det bygget en liten terskel som har hevet
vannstandenmellom 30 og 40 cm i forhold til normalvannstan-
den før reguleringen. I elvebredden hvor profilene ble lagt, har
det blitt gravd, noe som har ødelagt de vestlige deleneav profi-
lene. Bare ca 20 m av profilene kunne analyserespå grunn av
dette.

Tabell 7 viser frekvensenav artene i profil 2 før og etter regule-
ringen. Viktige arter både før og etter reguleringen er mosene
Drepanocladusuncinatus og Polytrichumalpinum, samt harerug
(Polygonumviviparum) og musøre (Salixherbacea).Størst tilba-
kegang har moseneTritornariaquinquedentata, Marchantia po-
lymorpha,Racomitriumheterostichum,Andraea obovata,Anthe-
lia julacea og Rhizomniumpseudopunctatum, samt karplantene
fjellrapp (Poaalpina), fjellfiol (Viola biflora), og løvetann (Taraxa-
cum spp.), hatt. LevermoseneBarbilophoziabarbata, Orthocaulis
floerkii, og Lophozia ventricosa har blitt mye vanligere etter re-

guleringen. Lavarterog mer tørketålende arter har naturlig,nok
også hatt stor økning.

Blåbær (Vacciniummyrtillus), smyle (Deschampsiaflexuosa),øy-
entrøst (Euphrasia spp.) og laven Cetraria islandica har både
størredekning og frekvens.

Et påfallende trekk er at snøleiearterhar blitt betydelig vanligere
i profilet. Det gjelder f.eks. musøre(Salixherbacea),dvergmjølke
(Epilobiumanagallidifolium), dverggråurt (Gnaphaliumsupinum),
fjellmarikåpe (Alchemilla alpina) og lavene Cladonia ecrnocyna
og Nephrornaarcticum.

Tabell 8 viser frekvensenav artene i profil 3 før og etter regule-
ringen. I dette profilet har Drepanocladusuncinatus, Hylocomi-
um splendens, Cetraria islandica, musøre (Salix herbacea) og
gullris (Solidagovirgaurea)høyfrekvensbåde før og etter regule-
ringen. Fjellfiol (Viola biflora) og fuktighetskrevende moser har
gått sterkt tilbake. Sterkestøkning har Lophozia ventricosa,Or-
thocaulis floerkii, Barbilophoziabarbata og harerug (Polygonum .
viviparum)hatt.

Tabell 7. Forskjelleri frekvensog dekning av arter i profil 2 før og etter regulering. F % an-
gir frekvensenlangsprofilen, og D midlere dekning de segmentenede finnes). - Changes
in speciesfrequency and cover within transect 2 after the regulation. F% = frequency in
percentage,and D = meancover in percentage (wherepresent).




1968
n = 79

F% D

1988
n =-34

F%

Tritomaria quinquedentata 34.2 4.9




Salixspp. 22.8 4.2




Marchantia polymorpha 22.8 7.7




Racomitriumheterostichum 17.7 3.9




Poaalpina 17.7 10.7




Viola biflora 16.5 8.8




Andraeaobovata 15.2 5.7




Taraxacumsp. 12.7 5.5




Anthelia julacea 12.7 8.3




Rhizomniumpseudopunctatum 12.7 2.8




Massalongeacarnosa 11.4 6.2




Racomitriumfasciculare 10.1 24.0




Oxyriadigyna 7.6 8.3




Psoromahypnorum 7.6 1.0




Mnium serratum 5.1 1.0 (forts.)
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Tabell 8. forts.




1968
n = 52

F%




1988
n = 9

F%




Nephromaarcticum 48.1 11.2 11.1 10.0
Drepanocladusuncinatus 53.8 4.8 33.3 11.7
Kiaeriastarkei 11.5 1.0 11.1 5.0
Euphrasiasp. 5.8 5.3 11.1 5.0
Rumexacetosa 3.8 5.0 11.1 5.0
Alchemillaalpina 5.8 5.0 11.1 15.0
Hieraciumalpinum 5.8 5.0 22.2 12.5
Barbilophozialycopodioides 3.8 1.0 22.2 5.0
Pleuroziumscherberi 5.8 1.0 33.3 6.7
Hylocomiumsplendens 65.4 24.7 88.9 18.8
Salixherbacea 55.8 15.5 77.8 18.6
Empetrumhermaphroditum 11.5 5.0 44.4 36.3
Cetraria islandica 25.0 3.8 55.6 19.0
Cladoniarangiferina 13.5 2.9 77.8 8.7
Cladoniabacillaris 26.9 1.6 77.8 5.9
Deschampsiaflexuosa 36.5 12.6 66.7 11.0
Solidagovirgaurea 25.0 5.8 44.4 17.5
Dicranumscoparium 1.9 1.0 55.6 9.0
Polytrichumalpinum 50.0 3.6 100.0 12.8
Vacciniummyrtillus 9.6 7.0 100.0 22.9

Cladoniafurcata




11.1 5.0
CladoniamacrocHorophaea




11.1 1.0
Deschampsiacespitosa




11.1 25.0
Gnaphaliumnorvegicum




11.1 10.0
Gnaphaliumsupinum




11.1 10.0
Huperziaselago




11.1 20.0
Phleurnalpinum




11.1 5.0
Pyrolaminor




11.1 15.0
Ptiliumciliare




11.1 1.0
Campanularotundifolia




22.2 5.0
Cladoniacoccifera




22.2 3.0
Cladoniagracilis




22.2 3.0
SalixglauCa




22.2 37.5
Cladoniapyxidata




44.4 7.8
Festucaovina




44.4 5.3
Betulapubescens




44.4 7.8
Lophoziaventricosa




55.6 41.0
Orthocaulisfloerkei




66.7 30.0
Barbilophoziabarbata




66.7 12.5
Polygonumviviparum




77.8 10.7
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5 3 Endringer i frekvensen av
fagermoser, torvmoser,
krekling og blåbær i
elvebredden

Frekvensenav noen fuktighetskrevende og tprke.tålende arter
langsfosserøykgradienteni elvebreddensør for fossen i Grøna,
sammested som profil 2 og 3 (sefigur 8 og 10), ble undersøkt
avVevle(1970, 1979).

Fagermoser(Mnium spp. s.lat.) og torvmoser (Sphagnum spp.)
er fuktighetskrevende arter som må ha en relativt høy og kon-
stant tilgang på vann for å trives,

Iet profil langs nedbørsgradientenble frekvensenav fagermoser
og torvmoser angitt ved å telle i hvor mange småruter (1 dm2) i
en m2rute artene fantes. Av fagermoser (Mnium) fantes vesent-
lig Rhizomniumpunctatum, R.pseudopunctatum og Pseudobry-
um cinclidioides. Av torvmoser (Sphagnum) fantes vesentlig
Sphagnum girgensohnii, men også noe S. nemoreum. Frekven-
sen er angitt i figur 11. Markerte sprang i kurvene skyldesve-
sentlig lokale edafiskeforhold, stein og bar humus. BådeMniurn

og Sphagnumviser at deres frekvens ligger innenfor den sonen
hvor fosserøykener høyest,og begge gruppene har en begren-
sing mot beggesiderhvor fosserøykener mindre.

Torvmosenehar en mer begrenset utbredelse enn fagermoser,
noe som indikererat torvmosene kreveren størretilgang på fuk-
tighet. Fagermosenehar sin største frekvens utenfor området
med høyestfosserøyknedbør.Dette skyldestrolig at torvmosene
fortrenger fagermosene.

Etter reguleringen er det ikke registrert verken fagehmosereller
torvmoser i denne elvebredden. Etter at fosserøykenforsvånt,
har det såledesikke vært tilstrekkelig fuktighet her til ,at disse
artene kunne overleve.Fuktighetstilgangenbegrensesnå til ned-
børen, som her ligger rundt 800 mm årlig. Denne elvebredden
får heller ikke tilførsel av sigevannfra de ovenforliggende dalsi-
dene.

Frekvensenav krekling og blåbær i profilet ble angitt som antall
frie skudd i 1 m2 ruter (det kan ofte være vanskelig å avgjøre
hva som er frie skudd og hva som er sidegrenerav en morplan-
te).
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Figur 11
Frekvensen av Mnium spp. og
Sphagnum spp. langs elvebredden
(se figur 8, 9 og 10) sør fossen
Grøna før reguleringen. - The fre-
quency of Mnium spp. and Sphag-
num spp. along the river bank south
of the waterfall in the river Grøna
(see Figs. 8, 9 and 10) before the
regulation.

35 40 50 m
1 3

38



rfa,fors'k gsr_appor1615

rekvense:n'avbådekrekfh og vp4;.rerte.:Isterktinnen
,

.• • •
et ut 12 og 13). 1,NOVedtrekk...hadd
eb gge Mye Javere2frelo:/ers.,.':i.Men:: r.11-Qtt9:,meSt•


fosser, nedbor,.. tore forSkeller mellomr•nagtliggende-ruter
veSeritlfg--drekOrnstav stein•inhen•rutene,

Registreringeneetter regulerin9e
krekling ,ow I .1a,*...:j.nften:.-rOfge
äv

,
¥...•:f.OSSer •ar

ket re 1r,1 erlMot.ister

	

" •

r den hadd

overrasken e,a rekli-ngen.harfått redusertfrékvens,vgd.1.,3
mil•pet:er blitt tørreré.. bl#1.3r
-a‘ssetforhål ste?jet Dette'er-,d1,ndr;vendt skrå-

.,:ningmed et-relativt langv.arig,-shksekke, og ette:begunstigr
b.1.».wrmerenn krekftri•

r
PrOfil7 os•Vevle(1970Y

Figur
.?roMe lå •nrmalt på fosserøykrtringen .

flgS pt.,Ofilet.ler:.•x-•Z.:0,rn••••ri:uter•• •anålysert•. . ,
et,O.r.r4derneci.'-en.meget sterk gradinti

fôsserk påvirkning, og ikke mihst•Vat•:.eroSjonn:»•,..in
sespIU terk i de delene sorn]å nærmest elva. Pr6fil te
relatj*f-fl• •rnr, eiler mirdre. blankskurt.berg.ared
el,11...4.,(ktes.•-et:•‘jorndf)i.1-:'•o, et En flat helle lå opp•
erget .rne im•Irl•ne...(....p:rofilet-.,

føfilet...ble~sert.J>åde .ett«

re

antyder at frekvensen-4V.-,W,de
ar jevnt seg ut oin ep føl e

s :4:6:;ie.tt:swr
fosserøykpåyir-

usert,
vens, r

ntall,
s u

12

110'

100.

90

70.


60-

Figiir 1
FrekVensenav krekling mpetrIlm.;, . „
nermakfirodrturn).-Ia'rigs:eiveliredden
ved "fosen i G:rønå-(sefigur,8, 9 og ,
10) strek)'Og':ettej.(sti#e,t)

regu-lerit1gek.:ThefreciiienCy
petruM herhipbroditum along.;the,

„ riverbanks-sojt of the waterfdll fn
the river Grøna(5eeFigs.,8; 9 and '
16)before.(sOlidfie)'ånd:åfter <dbt-

) dd 1-,)

40
, 30

. 15

gi

3 50 in‘ •

39

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



nina forskningsrapport015

Antall

skudd


150

140

rt

III • ;

Figur 13
Frekvensen av blåbær (Vaccinium
myrtillus) langs elvebreddenved fos-
sen i Grøna (sefigur 8, 9 og 10) før
(hel strek) og etter (stiplet) reguler-
ingen. - The frequencyof Vaccinium
.myrtillusalong the river bank sout of
the waterfall in the river Grøna (see

50 M Figs.8, 9 and 10) before (solid line)
0 and after (dotted line) the regula-

tion.
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5.4.1 Vegetasjonen før regulering

Vegetasjonsforholdenefør reguleringener vist i tabell 9. I de 10
første rutene i transektet var vegetasjonensterkt påvirketav ero-
derendefossesprut.Her dominerte småtuedannende levermoser
og mikrolav, spesieltMarsupella boeckii, M. sparsifiora,Ephebe
spp. og Anthelia julacea. Oppå steinhellen (rute 11-16) var det
mye Ephebespp. og en alge som dannet en rød skorpe. Mellom
steinhellenog erosjonskanten i bakken innenfor dominerte mi-
krolavog fuktighetskrevendemoser.somRacomitriumfasciculare,
Pertusariachiodectonoides, Tritomaria quinquedentata, Racomi-
trium heterosticumog Pohliasp. Ierosjonskanten(rute 30-32) do-
minerteSphagnumquinquefarium og Racomitriumlanuginosum.
Denindredelenav profilet haddeenvegetasjonmed heiartersom
stivstarr(Carexbigelowii), fjellsvæve(Hieraciumalpinum), blokke-
bær (Vaccinium uliginosum) og gulaks (Anthoxanthum odora-
tum).Vegetasjonenher virket relativt lite påvirketavfosserøyk.

5.4.2 Vegetasjonen etter regulering

Vegetasjonsforholdeneetter reguleringen er vist i tabell 10.
Med unntak av mikrolav er denne flaten nå nestenhelt uten ve-
getasjon. Bare noen tuer med smyle (Deschampsiaflexuosa),
fjellmarikåpe (Alchemillaalpina) og blåklokke (Campanularotun-
difolia) hadde etablert seg i sprekker i berget i de første 18
rutene. Bladmoserog levermoservar hqlt borte, mens mikrolav
karakteristiskefor tørrberg hadde etablert seg. Mellom rute 18
og 26 fantes endel gråmose (Racomitrium canescenscoll.) og
spredteforekomster av sølvbunke(Deschampsiacespitosa),lapp-
vier (Salix lapponum), bjørk (Betula pubescens) og fjellkvein
(Agrostismertensii). I erosjonskanten(rute 30-32) dominerte Po-
gonatum urnigerum. Innenfor denne fantes en typisk fjellheive-
getasjon med blokkebær (Vaccinium uliginosum), tyttebær (V.
vitis-idaea), rosenrot (Sedum rosea), fjellsvæve (Hieracium alpi-
num), Racomitriumlanuginosum og Pleuroziumschreberi.
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Tabell 9. Artenes fordeling og dekning langsprofil 4 før regulering. Dekningener angitt i %. - Thedistribution and coverof species
within transect4 before the regulation. Coverof the speciesis given in percentage.

Rute nr. - Quadrat no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Marsupeliaboeckii 30 30 10 1 1 10 10 10 10 	








Marsupellasparsiflora 3030 - 1 10 20 20 1 1 	








Ephebe hispidula/lanata 30 30 60 70 1 1 1 1 1 140 40 40 30 10 10 1






Blindia acuta 1010 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




1 1






Anthelia "julacea 10 10 1 20 60 60 60 60 50 70 10 - 1




- - 1 1 1 10 10 - -10 - - 1 -





Pohlia sp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





1 1 10 60 30 10






Cephaloziellasp. -20 10 - - -10 1 1









Scapaniaspp. - 1 1 1 1 - 1









cfr. Verrucariasp.




1 1 - 1




1




1 1







Lecanoramacrocarpa




1






1 1 1 1





Thelidium sp.




- 1 1 1










Alge (rød skorpe)




- - 1 1 - - - 1 30 30 30 30 30 30 1 - - - - 130 130 30 	





Polytrichum alpinum





1 -------------





1 - - 1 1




1




Drepanocladus exannulatus,




1 1 1





1 1 10 10 	






Barbilophozia lycopodioides --- - 1 - - -




---- - -- 1




1 1






Lecanoralacustris - - - - - 1 ---




- - 1 - -10




----- 10






Philonotis tomentella




1





1 1 10 1 10 	 1





Cephalozia bicuspidata




1





1




1





Racomitriumfasciculare






30 1 -30 -10




1




Plectocolea hyalina






10 1 1 10 -




1




Cardaminebellidifolia







1 1






Alchemillaalpina







1






Ranunculusacris







1




1 1




Epilobiumsp.







1




1 1




1

Bryum pseudotriquetrum







1





- 1 1




Pogonatum urnigerum







1 1






Blasiapusilla








1





Leprocaulon microscopicum







1





1




Brachythecium plumosum







1






Pertusaria chiodectonoides







70 30 	






Vestergrenopsisisidata










Placyntiumpannariellum







1 1




-•




Plagiochilaasplenioides







1






Andraea obovata - - ----






1 11




-- ---

Anomobryum julaceum







1 1





Bleparostoma trichophyllum







1






Racomitrium canescens







10




1 1 - - - 11 1

Polytrichum commune







1




1 1 - 1 1

Dicranoweisiacrispula







1





1 1

Massalongiacarnosa







1






Festucavivipara








- 1 1 10











(torts.)
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Tabell 9. forts.

Rute nr. - Quadrat no

Polygonum viviparum

Tritomaria quinquedentata

Campanula rotundifolia

Vaccinium vitis-idaea

Racomitrium heterosticum

Peltigera aphtosa

Cladonia foliacea

Cladonia amaurocraea

Cladonia rangifer'ina

Conostomum tetragonum

Dicranum scoparium

Paraleucobryum enerve

Sphagnum quinquefarium

Rhytidiadelphus squarrosus

Polytrichum juniperinum

Pleurozium schreberi

Pohlia sp.

Salix herbacea

Selaginella selaginoides

Euphrasia sp,

Veronica alpina

Agrostis mertensii

Carex bigelowii

Psoroma hypnorum

Festuca ovina

Hieracium alpinum

Aulacomnium palustre

Racomitriurn lanuginosum

Vaccinium uliginosum

Saussurea alpina

Cladonia macrophyllodes

Rumex acetosa

Anthoxanthum odoratum

Melampyrum sylvaticum

Vaccinium myrtillus

Hylocomium pyrenaicum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

___________________

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

24

1


1

25 26 27

- - 1

10

1

1

20

-10

1

1

1

1

1

28

1

1

1

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10 	

29

10

1

1

1

10

1

1

1

10

1

1

1

_
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30 31 32 33 34 35

1 1 - - 1

10 1

1 1 1

- 1 1

1 1 1 -

- 7 - -

- 1 - - 1 -

60

	

1 1

1

	

1 1

1 20 1 - -

1

- - 1

20 90 80 1

1 1 -20 10

1

1 10


1 10


1 1

1

5.4.3 Endringer i profil 4

Hovedtrekkenei endringene langs profilet er vist i figur 14. Flo-
ristisk har det skjedd meget store endringer i de delene som før
var sterkt påvirket av foSserøyk.Samfunnenedominert av fuktig-
hetskrevendekryptogamer som Marsupellaboeckii, M. sparsiflo-

ra, Blindia acuta, Anthelia julacea, og Cephaloziellaer helt for-
svunnetog erstattet av tørketålende epilitiske mikrolav.
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Tabell 10. Artenes fordeling og dekning langsprofil 4 etter reguleringen.Dekningen er angitt i %. - Thedistribution and coverof
specieswithin transect4 after the regulation. Coverof the speciesis given in percentage .

Rute nr. - Quadrat no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3435

Mikrolav totalt (+ indet.) 5 5 10 10 -




-10 1 -30 2 5 5 5 15 10 -80 5 10 80 60 5 50 80 40 -10 	




Rhizocarpon spp. 1





10 1 1 1 5






Lecideas.lat. 1




10 1




1




1 80





Lecanorapolytropa




-----




-10 - 1 1 1




5 	




1 20 	




Umbilicaria torrefacta





---




-10 1 1 1 1




5 	






Ephebesp.




1 10 10 	











Andraea obovata





1











Deschampsiaflexuosa





40




1









Huperziaselago





1










Cladonia pyxidata







10









Alchemillaalpina







20







2 5




Campanula rotundifolia







5






5






.Umbilicaria cylindrica







1









Umbilicariahyperborea








1








Stereocaulon coniophyllum













Peltigeraspuria










3






Cladoniabellidiflora













Cladonia chlorophaea agg.











10





Cladoniagracilis












5




Cladonia coccifera











10




5 5 	




• Oxyria digyna










20






Deschampsiacespitosa










5




10 1 -20 	




Racomitrium canescens










30 70 -40 - -20 2 - 1 --- ---

Salixlapponum










1




20





Beula pubescens


Agrostis mertensii











2 2

•2 2, -10 	




Viola palustris











2




1 1 	




Euphrasiasp.











2
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Tabell 10. forts.

Rute nr. - Quadrat no

Racomitrium lanuginosum

Vacciniurn uliginosum

Pleurozium schreberi

Vacciniurn vitis-idaea

Sedum rosea

Hieracium alpinum

fosserøyk

Humus
einhe e

Fjell

0.8 m

Før regulering -
Before regulation

0 m 1 m

Marsupella boeckii
M. sparsiflora
Blindia acuta
Anthelia julacea

2 m

Ephebe sp.
Blindia acuta

4 m

Pohlia drurnmondii
Philonotis tomentella
Anthelia julacea
Racomitrium fasciculare

6 m 7 m

Sphagnum Vaccinium
quinque- uliginosum
farium

Rhizocarpon spp.
Etter regulering - Lecidea spp.

After regulation

Rhizocarpon spp.
Umbilicaria spp.
Lecidea spp.
Lecanora spp.

Racomitrium canescens
Deshampsia cespitosa
Agrostis mertensii

Pogonatum Vaccinium
urnigerum uliginosum

Rute nr. - Quadrat no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Før regulering - Before regulation:

AntaH karplantearter - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No of vascular plants
Antall mosearter - 5 7 6 6 6 8 8 5 5 6 3 1 2 1 1 1
No of bryophytes

Etter regulering - After the regulation:

Antall karplanter -
No of vascular plants
Antall mosearter -
No of bryophytes

Forandringer - Changes:

Karplanter -
No of vascular plants
Moser -
No of bryophytes

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2


0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 +2 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0

-7 -6 -5 -6 -8 -8 -5 -5 -6 -3 -1 -2 -1 -1 -1

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0 0 1 4 0 4 1 1 0 0 4 12

6 5 5 9 4 10 6 8 3 1 5 10

0 0 4 06.6  0 3 0 0 0 0

0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0

0 0 +3 -4 +6 +2 -1 +2 0 0 -4 -12

-6 -5 -4 -8 -4 -8 -5 -7 -1 0 -5 -10

29 30 31 32 33 34 35

10 5 5 2 1 5 8

5 6 5 2 2 6 6

2 0 2 2 4 3 3


1 1 3 1 3 3 3

-8 -5 -3 0 +3 -2 -5


-4 -5 -2 -1 +1 -3 -3

Figur 14
Endringeri flora og vegetasjonlangsprofil 4 (sefigur 8) etter reguleringenav Grøna.Endelkarakteristiskearter langsprofilet ar angitt. -
Changesin flora and vegetation within transect 4 (seeFig. 8) after the regulation of the river Grøna.Some characteristicspeciesbefore
and after the regulation along the transectare indicated.
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De noe mindre ekstremt påvirkete samfunnene med Pohlia sp.,
Racomitrium fasciculare,Pertusariasp., Tritomaria quinqueden-
tata, Drepanocladusexannulatus,og Phionotis tornentellaer er-
stattet av Racomitrium canescens,sølvbunke (Deschampsiaces-
pitosa) og fjellkvein (Agrostis mertensii). I overgangen mellom
bart fjell og lyngheien innenfor dominerte Sphagnumquinquefa-
rium før reguleringen, mens der nå vokser Pogonatum urnige-
rum. I lyngheieninnenfor har det også skjeddendringer. Blokke-
bær (l%acciniumuliginosum) og Racomitrium lanuginosum er
fortsatt viktige arter her. Nyetablerter imidlertid tyttebær (Vacci-
nium vitis-idaea)og Pleuroziumschreberi.

5.5 Endringer i mose- og
lavsamfunn ved noen fosser

5.5.1 Endringer i kryptogamfloraen

Det er foretatt en floristisk undersøkelseav 15 fosser innen om-
rådet, både regulerteog uregulerte. Det har imidlertid ikke vært
mulig å ferdigstille disse dataene innenfor rammen av denne
rapporten, men noen resultaterkan trekkesut.

I tabell 11 er vist forekornst av en del "sjeldne" kryptogamer re-
gistrert før og etter reguleringen.Dennelistenomfatter ogsåarter
funnet, i fosser som ikke er regulert, f.eks. Turrlifossennederst i
Aurlandsdalen.Tabellenviserat en rekkearter ikke er gjenfunnet.
Av de somfortsatt finnes haren del gått sterkt tilbake. Detgjelder
f.eks. Campylopusschwarzii som er i ferd med å bli overvokstav
Racomitriumlanuginosum, og det er trolig bare et tidsspørsmål
når den vil dø ut. Anastrepta orchadensisog Douiniaovata finnes
fortsatt, påfallendenok, selvom fossenedefantesveder regulert.

55.2 Endringer i kryptogamsamfunn

Førregulering ble det av Vevle (1970, 1979) foretatt analyseav
endel kryptogamsamfunnsomvokste i sterkt fossesprutpåvirkete
områder. Av en del utvalgte arter ble det analysertsmå kvadra-
ter (synedrieanalyser)(20 x 20 cm) der dekningen er angitt etter
Hult - Sernandersskala. Synedrie-begtepet er definert av Lid
(1964) som sameksistensenav arter innenfor prøveflater som
velgesut på grunnlag av en art. Rutenetrenger ikke å være ho-
mogene(Nordhagen1943).

Følgendearter ble undersøkt: Marsupella boeckii, Blindia acuta,

Marsupellarevoluta, Anthelia julacea, Ephebespp., Bazzaniatri-

Tabell 11. Registreringav endel "sjeldne" kryptogamer fr (F)
og etter (E)reguleringen. - Occurrenceof some "rare" cyp-
togams before (F)and after (E)the regulation.

Antitrichia curtipendula
Amphidium lapponicum
Dicranodontium denudatum
Grimmia apiculata
Campylopusatrovirens
Campylopusswarzii
Mylia taylorii
Heterodadium heteropterum
Onchophorum virens
Onchophorumwahlenbergii

Anastreptaorcadensis
Bazzaniatricrenata
Douiniaovata
Herbertaadunca
Metzgeria pubescens
Frullaniafragilifolia
Frullaniajackii
Marsupellaboeckii
Marsupellarevoluta

Bryoriabicolor
Pertusariachiodectonoides
Placopsisgelida
Stereocaulonconiophyllurn
Vestergrenopsisspp.

crenata, Peltigeravenosa,Alectoria (Bryoria)bicolor, og Placop-
sis gelida - Placyntiumpannariellum - Vestergrenopsisisidata-
samfunn.

Marsupella boeckii var. stolonaceavar en karakteristiskart for
de mest fossesprut-eksponertestedene.Den var ofte oversvømt
store deler av sommeren. Sammenmed den vokste som regel
Blindiaacuta, Anthelia julacea, Marsupellasphacelata,Scapania
undulata, Ephebe spp. og Placyntium pannariellum. De fleste
analyseneble tatt ved fossA, og noen fra foss Bog C.
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Det har ikke vært mulig å gjenfinne Marsupella boeckii i Aur-
landsdalen. Selv om det eksisterer en viss fosserøykpåvirkning

ved foss B,er dette ikke tilstrekkelig for at denne arten skalover-
leve. Heller ikke ved fossene i Berdalenog Turrlifossen hvor det

periodevisfinnes sterk fosserøyk,har det vært mulig å finne M.
boeckii.

Blindiaacuta danner bestanderpå stederdervegetasjonener noe
mindre utsatt for vannerosjonenn der Marsupellaboeckii vokser.
Vevle(op cit.) skiller mellom utforminger på forholdsviseksponer-
te steder hvor Blindia acuta som regel var steril (forma fluitans,
Persson1915), og mer beskyttete steder hvor Blindia acuta er

fertil. Denvokser på bratte berg og på steiner. I de ekstreme be-
standeneinngikk få andre arter, men Marsupellarevoluta kunne

væreco-dominant. I de mindre eksponertestedeneinngikk Philo-
notis tomentella, Pohliacruda,Anthelia julacea og Marsupellare-

voluta jevnt. Vevleanalyserte22 bestanderfra fossC.

Ved foss A og C har det ikke vært mulig å gjenfinne Blindia
acuta. Ved foss B vokserdet imidlertid fortsatt mye Blindiaacuta
i den eroderte hulen like ved fossen, hvor det nå er en,moderat

fosserøykpåvirkning.

Marsupellarevoluta vokste ofte i tilknytning til de ekstremeBlin-
dia acuta-samfunnene. Ved noen av fossene (B, C, E og N)
dannet rene bestander av Marsupella revoluta en egen sone.
Vanlige arter sammen med Marsupella revoluta var Blindia

acuta, Phionotis tomentella, Pohlia drummondii, Anthelia jula-,
cea, Ephebe sp., Placopsisgelida og Placyntium pannariellum.
Vevle undersøkte 24 bestander,de fleste fra foss C. Marsupella

revo/uta-bestanderer ikke registrert etter reguleringen, unntatt

spredtefunn på steiner i elvaved foss B.

Anthelia ju/acea-bestander vokste i oversvømmingssonerved
Aurlandselva.IfølgeVevlevar den trolig ikke så avhengig av fos-

serøyk, men mer avhengig av elvas nærhet og fuktighet gene-
relt. Den vokste på relativt beskyttete steder, mindre utsatt for
erosjon. Vevle undersøkte 10 bestanderved fosseneA, 0 og N.

Vanlige arter i bestandene var Blindia acuta, Drepanocladus
exannulatus, Philonotis tomentella, Pohlia drummondii, Marsu-
pella spacelataog Scapaniaundulata. Etter reguleringen er ikke

bestandermed Anthelia julacea registrertved fosseneA, 0 og N.
Men mindre bestanderfinnesved fossenei Berdalen.

Bazzania tricrenata ble før reguleringen registrert flere steder

langs Aurlandsvassdraget,spesielt ved fossene, men generelt

sett var den ikke vanlig. Ifølge Vevle fantes 8. tricrenata på et 5-

15 cm dypt organisk lag, vesentlig bygget opp av døde moseres-

ter. B. tricrenatavokste ikke i de mestekstremt fosserøykpåvirke-

te områdene da den ikke tåler mye erosjon. 16 bestander(20 x
20 cm) fra fosserøykpåvirketeområder ble ahalysert av Vevlefør

regulering. Etter reguleringen finnes det fortsatt en del bestan-

der med Bazzaniatricrenata. De fleste finnes i den nordvendte

fjellsidenved foss B.Ved foss C hvor den før var megetvanlig, er
det bare registrert en liten bestand. Ellerser den funnet ved foss

0 og i Berdalen,på nordvendte blokker. Bazzaniatricrenata kan
klare seg i områder uten fosserøykpåvirkningi Aurlandsdalender
den finner egnete nordvendte, humide voksesteder.

Ephebe sp. - bestander (E. lanata og E. hispidula) var vanlige

innen vassdraget. Både i og utenfor fosserøyksonenog over-
svømmingsbeltetkunne de dominere store flater, ofte sammen

med mikrolav. Vevleundersøkte26 bestander,de fleste ved foss
A og C. Bestandenefantes alltid eksponert mot fossen, på rela-
tivt flatt underlag. Sammenmed Ephebesp.vokste Blindiaacuta,

Bryum pseudotriquetrum, Schistidium agassizi,Anthelia julacea,
Marsupellajulacea, Marsupellaboeckii, M. revoluta, M. sphacela-
ta, Scapaniaundulata, Lecanoralacustrisog Placyntiumpannari-

ellum. Ephebe sp.-bestander er registrert ved foss A (se kap.
5.4.1 ), foss B og foss C. Bestandeneer imidlertid små, og den
floristiske sammensetningen av disse er helt forandret. De
mosenesom tidligere ble registrert sammen med Ephebesp. er
nestenhelt borte, og istedet inngår mye tørketånende mikrolav.

Biyoria bicolor vokste blant moserog lav på blokker og knauseri

fosserøyksonen,over erosjonsområdetved foss C, 0 og P. Den
var ganskevanlig fra elvemøtet mellom Stonndalselv-Aurlandselv

til foss 0 i Stonndalen(700 m o.h.). FraStonndalentil Rausmes-
dalen fantes den spredt på nordsiden av store blokker med de

karakteristiskeornitocoprofile samfunnene nær toppen (Nordha-
gen 1928).Vevle undersøkte 12 bestanderfra foss C og 3 fra en

stor blokk i Stonndalen.Vanlige arter sammenmed Bryoriabico-
lor var Arctoa hyperborea, Paraleucobryumenerve,Racomitrium
lanuginosum, Cladoniaspp., Hypogymniaphysodes,Parmeliasa-

xatilis og Platismaticaglauca. Bryoriabicolor er ikke-avhengigav

fosserøykfor å overleve,men utenfor fosserøykområdenefinnes
den helst på nordeksponertesteder. Bryoriabicolor finnes sPredt
i Aurland fortsatt, både ved foss C og f.eks. på blokker ved øs-

terbø.

Stereocaulonconiophyllum (cf. Vevle 1975) finnes fortsatt rela-

tivt vanlig i de nedredeleneav profil 1 (Tabell 5) ved foss B.
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6 Vegetasjonsetablering
på blottlagt mark

Ethvert område som blir blottlagt vil etter hvrt invaderes av

planter. Hvor fort etableringen av nye planter vil gå, og hvilke

arter som skal inngå, bestemmes av en rekke faktdrer. Men de

mest avgjørende er substratets karakter og dets geografiske

plassering. Fra et floristisk og plantegeografisk synspunkt kan

slike områder være verdifulle og interessante. Mange arter er

svært konkurransesvake og utvikles bare på lokaliteter hvor

andre, mer konkurransesterke arter ikke har fått etablert seg. I
naturlige omgivelser finnes slike arter ofte på ustabil mark, f.eks.

rasmarker eller berghyller hvor de ikke blir utskygget av andre.

Ved en utbygging som i Aurlandsdalen vil det selvsagt bli inn-

grep som blottlegger mark. Det kan skje ved f.eks. tørrlegging,

sprenging, graving eller masseutfylling. Det er foretatt undersø-

kelser på en del slike lokaliteter for å beskrive vegetasjonsetable-

ringen på disse.

6.1 Steinfyllinger og

veiskjæringer

Omfattende vei- og tunnelbygging vil produsere store steinfyl-

linger, og i de bratte dalsidene vil det bli lange strekninger med

veiskjæringer. Det er nå vanlig å dekke slike områder med jord

for så å gjødsle og så til med grasfrø. Dette er en rask og effektiv•

måte å skjule inngrep i naturen på, men fra et botanisk syns-

punkt er det ikke alltid den mest ideelle måten. I områder hvor

berggrunnen vesentlig består av kalkholdig fyllitt vil slike fyllinger

kunne ha stor botanisk verdi dersom de får ligge blottlagt. På

slikt substrat vil en rekke pionerplanter etablere seg meget raskt.

Men vt,d å så slike lokaliteter til vil de miste sin funksjon som et

fristed for de konkurransesvake artene. På fyllinger som består
av sure og harde bergarter vil vegetasjonsetableringen gå mye

senere, og artene som inngår representerer sjelden plantegeo-

grafisk interessante arter. På slikt substrat er tilsåing nok den

beste løsningen.

I Aurland finnes det noen få, nyere steinfyllinger og veiskjæring-

er av fyllitt som ikke er tilplantet. Tabell 12 (lokalitet 3 og 4)

viser arter registrert på to slike sommeren 1989. Artene står

spredt, uten å danne noe sammenhengende vegetasjonsdekke.

Tabell 12. Arter registrert som på blottlagte avsetningerog steinfyllinger. - Vascularplants
recordedon exposedsoils. Undersøktelokaliteter - InvestigatedIocalities 1: Låvidalen760
m, 2: Vetlevatn750 m o.h. 3: Vargevatn 1430m, 4: 1340m.

Lokalitet (Locality) 3

Achillea millefolium

Agrostis capillaris

Agrostis mertensii

Agrostis stolonifera

Alchemilla alpina

Alchernilla vulgaris coll.

Alopecurus geniculatus

Angelica archangelica

Angelica sylvestris

Antennaria alpina

Antennaria dioica

Anthoxanthum odoratum

Anthriscus sylvestris

Arabis alpina

Ryllik

Engkvein

Fjellkvein

Krypkvein

Fjellmarikåpe

Vanlig marikåpe

Knereverumpe

Kvann

Sløke

Fjellkattefot

Vanlig kattefot

Gulaks

Hundekjeks

Fjellskrinneblom x x x

(forts.)
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Tabell 12. forts.

Lokalitet (Locality) i 2 3

Gnaphalium sylvaticum Skoggråurt x

Gnaphalium supinum Dverggråurt x

Hieracium sp. Svæve-art x

Hypericum maculatum Firkantperikum x

Juncus alpinoarticulatus Skogsiv x

Juncus filiformis Trådsiv x
Juniperus communis Einer x x
Leontodon autumnalis Følblom x x

Lotus corniculatus . Tiriltunge x

Luzula arcuata/confusa Vardefrytle/buefrytle x

Luzula frigida Seterfrytle x
Luzula spicata Aksfrytle ' x x x

Luzula sudetica Myrfrytle x x

Lychnis alpina Fjelltjæreblom . x x x

Milium effusum Myskegras x

Minuartia biflora Tuearve
Myosotis decumbens Fjellminneblom x

Oxyria digyna Fjellsyre x x

Petasites frigidus Fjellpestrot x

Phleum alpinum Fjelltimotei x x

Pingukula vulgaris Vanlig tettegras X x

Poa alpina Fjellrapp x x x

Poa flexuosa Mjukrapp x x

Poa glauca Blårapp x

Poa nemoralis Lundrapp x

Polygonum viviparum Harerug x x

Potentilla crantzii Flekkmure x

Prunella vulgaris Blåkoll x

Pyrola minor Perlevintergrønn x

Ranunculus acris Engsoleie x

Ranunculus glacialis Issoleie x

Ranunculus repens Krypsoleie x

Ranunculus reptans Evjesoleie x x

Ranunculus trichophyllus Småvassoleie x x

Rhinanthus groenlandicus Fjellengkall x

Roegneria canina Hundekveke x

Rumex acetosa Engsyre x

Rumex acetosella Småsyre x

Sagina saginoides Seterarve , x

Salix glauca Sølwier x x


Salix glandulifera  Kjertelvier x

Salix hastata Bleikvier x

Salix herbacea Musøre x x

(forts.)
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Tabell 12. forts.
Lokalitet (Local ity)

Salix lanata

Salix lapponum

Salix myrsinites

Salix nigricans

Salix reticulata

Saxifraga aizoides

Saxifraga cernua

Saxifraga cespitosa

Saxifraga cotyledon

Saxifraga oppositifolia

Saxifraga rivularis

Saxifraga stellaris

Saussurea alpina

Sedum annuum

Sedum rosea

Sibbaldia procumbens

Silene acaulis

Silene dioica

Silene rupestris

Silene vulgaris

Solidago virgaurea

Stellaria calycantha

Stellaria nemorum

Taraxacum spp.

Thalictrum alpinum

Trifolium pratense

Trifolium repens

Trisetum spicatum

Valeriana sambucifolia

Veronica alpina

Veronica fruticans

Veronica serpyllifolia

Viola palustris

Vaccinium uliginosum

Ullvier

Lappvier

Myrtevier

Svartvier

Rynkevier

Gulsildre

Knoppsildre

Tuesildre

Bergfrue

Rødsildre

Bekkesildre

Stjernesildre

Fjelltistel

Småbergknapp

Rosenrot

Trefingerurt

Fjellsmelle

Rød jonsokblom

Småsmelle

Engsmelle

Gullris

Fjellstjerneblom

Skogstjerneblom

Løvetann-arter

Fjellfrøstjerne

Rødkløver

Kvitkløver

Svartaks

Vendelrot

Fjellveronika

Bergveronika

Snauveronika

Myrfiol

Blokkebær

2

x x

6.2 Vegetasjonsutvikling på

fluviale avsetninger

Elver transporterer store mengder med sand, grus og stein langs

elveløpet. Ved endringer i vannføring blir det også store endring-

er i denne bunntransporten. Elva blir ikke i stand til å forflytte så

store mengder med materiale som tidligere. Når så elva blir helt

eller delvis tørrlagt vil materiale bli blottlagt, og det blir ofte lig-

gende mer eller mindre stabilt Slike sandbanker (fluviale avset-

ninger) finnes spredt i Aurlandselva, spesielt i flatere partier eller

i mindre vatn. På stabilisert fluvialt materiale kan en suksesjon

starte meget raskt. I perioder med flompåvirkning vil nok vegeta-

sjonen nærmest elva bli erodert, men den som ligger på høyere

nivå vil gradvis utvikles. Substratets beskaffenhet, høyde over
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"normalt" vannivåog tidsaspekteter de viktigste faktorene som
bestemmervegetasjonsutformingen.

Det bunntransporterte substratet i Aurlandselva karakteriseres
ved stort innslag av kalkholdig fyllitt, og er såledesmeget gun-
stig for vegetasjonen.To slike blottlagte avsetningerer under-
søkt,og arter registrert er vist i tabell 12 (lokalitet 1 og 2).

6.2.1 Vegetasjonssonering på stabilisert fluvial avset-

ning i Låvidalen

Denne avsetningen er relativt liten og ligger i den mer eller
mindretørrlagte elvafra Låvidalen.Profilet strekkersegfra vann-
kanten og 16 m innover deltaet. Det er inndelt i 5 soner etter
hovedtrekkene i vegetasjonen (se tabell 13). Høydeforskjellen
mellomytterste og innerste sone er ca 40 cm, med en jevn stig-
ning mellom.

Sone 1, nederst, består av fine sedimenter med et visst innhold
av organisk materialesom avsettesmed mindre vannstandsveks-
linger.Vannstandenstår trolig ofte over denne sonen i sommer-
halvåret.Vegetasjonsdekketer sparsomt og domineresav evje-
soleie (Ranunculusreptans) som ofte finnes på lokaliteter som
periodevisligger under vann. Ellers inngår bare skogsiv(Juncus
alpinoarcticulatus),snøull (Eriophorumscheuchzen)og åkersnel-
le (Equisetumarvense)som alle er karakteristiskepionerarter på
avsetningernær elveløp(jf. Odland et al. 1989).

Sone 2 ligger ca 10 cm over vannivå, og strekker seg fra 0,94-
2,00 m innover avsetningen. Substratet bestårvesentlig av fine
sedimenterogså her. Sonen domineres av skogsiv(Juncusalpi-
noarcticulatus)og av mosen Blasia pusilla. Andre arter finnes
baresparsomt.Blasiapusilla er en typisk pionerart på fuktig og
fint substrat. Ut fra vegetasjonen kan en anta at begge disse
soneneperiodevissettesunder vann.

Sone 3 ligger mellom 2,00 og 6,30 m fra vannkanten.Vegetasjo-
nenherer tett og representerernok et relativt tidlig suksesjonssta-
dium mot en mer stabil vegetasjon. Den settestrolig under vann
Nedhøyevannstander,men uten at dette ikke ødeleggervegeta-
sjonsdekket.Lappvier(Salixlapponum) og svartvier(S.nigricans)
danneret 30 cm høyt busksjikt.Feltsjiktetdomineresav slåttestarr
(Carexnigra), gråstarr (C canescens)og med et jevnt innslag av
trådsiv(Juncusfiliformis), fjellkvein (Agrostismertensii),engkvein
(A. capillaris)og sølvbunke (Deschampsia.cespitosa).Bunnsjiktet
ertett og domineresav moseneCalliergonstramineum,Drepano-
cladusuncinatus,Philonotistomentella og Hypnum sp.

Sone 4 ligder mellom 6,30 og 9,50 m fra vannkanten, ca 30 cm
over vannivå. Sedimenteneher er noe grovere, vesentlig grus.
Lappvier (S. lapponum) danner også her et busksjikt. Feltsjiktet
er mer glissent.Dvergbuskersom fjellkrekling (Empetrumherma-
phroditum), blokkebær (Vaccinium uliginosum) og dvergbjørk
(Betula nana) er vanlige, noe som viser at dette er en relativt
stabil vegetasjonsutforming.Bunnskiktet er tett og domineresav
moseneCalliergonstramineumog Drepanocladusuncinatus.

Sone 5 utgjøres av de høyestliggende partiene av deltaet, og
ligger ca 40 cm over vannivå. Substratet er grus og stein. Små
bjørketrær (Betula pubescens) (ca 10 cm høye) sammen med
svartvier(S.nigricans)danner et glissent buskskikt. Feltskikteter
sparsomt, med fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum) og
blokkebær (Vaccinium uliginosum) som de viktigste artene.
Bunnskiktet er tett og domineres helt av saltlav (Stereocaulon
sp.). Ellers inngår mosene Racomitrium canescenscoll., Callier-
gon stramineumog Marsupellasp.

6.2.2 Vegetasjonssonering på stabilisert fluvial avset-

ning i Vetlevatn

Ved Aurlandselvasutløp i Vetlevatn er en avsetningetter regule-
ring blitt stabilisert på grunn av mindre vannføring i elva. Avset-
ningen er ca 1600 m2. Det er her beskrevetet vegetasjonsprofil
fra vannkanten og oppover mot det høyeste punktet på avset-
ningen (setabell 14). Det utgjør en høydeforskjellpå ca 80 cm.

Sone 1 utgjør de nedre 2,5 m av profilet. Denne har en høyde-
forskjell på ca 30 cm. Substratet er grusig fyllitt. Denne sonen
settes ofte under vann ved de vekslendevannstandene. Sonen
karakteriseresved at moserdekker hele bunnsjiktet. De viktigste
artene er Philonotis tomentella, Racomitrium canescenscoll. og
Pogonatum urnigerum. Karplantenefinnes bare spredt.

Sone 2 ligger mellom 2,5 og 13,0 m fra vannkanten, med en
høydeforskjellpå ca 40 cm. Den har et mer glissentvegetasjons-
dekke, ca 50 % av arealeter bar stein og grus. Småbuskermed
bjørk (Betulapubescens)og sølvvier(Salixglauca) danner et glis-
sent, 0,4 m høyt busksjikt. Urter og grasarter finnes spredt og i
bunnsjiktet er det mest Racomitrium canescenscoll. og Stereo-
caulon sp.

Sone 3 ligger mellom 13 og •19m fra vannkanten, ca 70-80 cm
over vannivå. Den har et noe•tettere vegetasjonsdekke.Små
buskerav bjørk og vierarter danner et glissentbusksjikt. Spredte
urter og grasarterdanner et glissent feltsjikt. Bar grus dekker ca
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Tabell 13. Vegetasjonssonering på et delta i elva i tåvidalen, 760 m o.h. Dekning angitt i %.
- Vegetation zonation on a fluvial delta in the t-iver in Låvidalen, 760 m a.s.l. Cover is given in
percentage.

Sone - Zone 1 2 3

Evjesoleie Ranunculus reptans
Skogsiv Juncus alpinoarcticulatus
Snøull Eriophorum scheuchzeri
Åkersnelle Equisetum arvense
Fjellkvein Agrostis mertensii
Sølvbunke Deschampsia cespitosa
Mjølke Epilobium sp.
Lappvier Salix lapponum
Flaskestarr Carex rostrata
Flekkmose Blasiapusilla
Grannkildemose Philonotis tomentella
Torvmoser Sphagnum sp.
Myrfiltmose Aulacomnium palustre
Trådsiv Juncusfiliformis
Slåttestarr Carex nigra
Fjelltimotei Phleum alpinum
Engkvein Agrostis capillaris
Svartvier Salix nigricans
Myrfrytle Luzula sudetica
Gråstarr Carex canescens
Fjellkrekling Empetrum hermaphroditum
Grastjønnmose Calliergon stramineum
Bleikklo Drepanocladus uncinatus
Flettemose Hypnum sp.
Bjørk Betula pubescens
Harerug Polygonum viviparum
Fjelløyentrøst Euphrasia frigida
Blokkebær Vaccinium uliginosum
Stivstarr Carex bigelowii
Vegkrukkemose Pogonatum urnigerum
Tvebladmose Scapania sp.
Saltlav Stereocaulon glaerosum ,
Sauesvingel Festucaovina
Gråmose Racomitrium canescenscoll.
Hutrernose MarsupeHasp.
Fjellbjørnemose Polytrichum alpinum
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Arter i tillegg, dekning 1: Sone 2: Rhytidiadelphus squarrosus, Sone 3: Luzula frigida, Viola palus-
tris, Climadum dendroides, Salix myrsinites, Sone 4: Betula nana, Drepanocladus exannulatus, Pin-
guicula vulgaris, Sone 5: Festuca vivipara, Luzula spicata, Festuca rubra, Ptilidium ciliare, Polytri-
chum junierinum, Conostomum tetragonum.
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30 % av arealet og resten dekkesav lav og moser, hvoravRaco-
mitrium canescenscoll., Pogonatum urnigerum, Stereocaulon
sp.og levermosearterer de viktigste.

I en beskyttet vik, like over vannkanten ble en frodig høgstaude-
eng på 4 m2 analysert. Dekningangis i %. Salixnigricans 5 (1,5
m høy), Geranium sylvaticum 1, Stellaria nemorum 20, Rumex
acetosa 10, Stellaria calycantha 10, Ranunculusrepens 50, An-
gelica archangelica 40, Anthoxanthum odoratum 20, Ranuncu-
lus acris 10, Alchemilla vulgaris 10, Festucarubra 1, Deschamp-
sia cespitosa30, Milium effusum 1, Roegneriacanina 1, Poane-
moralis 1, Calamagrostispurpurea 1, Silene vulgaris 1, Cirsium
helenioides5, Cirsiumpalustre, Campanularotundifolia 1, Gale-
opsistetrahit 5, Betulapubescens1, Valerianasambucifolia 1 og
Lotus corniculatus 1. Dette er en meget frodig høgstaudeeng
som er utviklet etter reguleringen.

7 Endringer i flora og ve-
getasjon i og langs vass-
dragene

Reguleringenehar i stor grad endret de økologiske forholdene i
og langs vassdragene.Den sterke reduksjonen i vanngjennom-
strømmingen har medført tørrlegging av deler av elveløpene,og
en reduksjon i elvens eroderende kraft. Dette har også ført til
mindre utvaskingav suspendert materiale med påfølgendesedi-
mentasjoni partier hvor elvaer mer stilleflytende.

7.1 VetLevatn (762 m o.h.)

Vatnet er for en stor del omgitt av stein og bart berg, med det
finnes mindre bestander med vegetasjon ned til vannkanten. I
selvevatnet er det ikke registrert bestandermed vegetasjon.Føl-
gende arter er registrert: stolpestarr (Carexjuncella), polarkarse
(Cardaminenymannii),vassoleie(Raunuculustrichophyllus),evje-
soleie (R. reptans), fjellbunke (Deschampsiaalpina) og knereve-
rumpe (Alopecurusgeniculatus).

7.2 Nesbøvatn (807 m o.h.)

Vegetasjonen rundt vatnet er sterkt preget av beite, og består
stort sett av grasmarksom går helt ned til vannkanten.

Bunnsubstrateti vatnet utgjøres for det mesteav stein, og vege-
tasjonen i og langsvatnet er sparsom.Devanligsteartene er po-
larkarse(Cardaminenymannii), stolpestarr (Carexjuncella), små-
vasshår(Callitrichepalustris), evjesoleie(Ranunculusreptans) og
trådsiv (Juncusfiliformis).

Vannhøydener holdt noenlunde konstant etter reguleringenved
en terskel ved utløpet, men vanngjennomstrømmingen er mye
mindre enn tidligere. Vannvegetasjonenble ikke undersøkt før
reguleringen,men det har trolig ikke skjeddstore endringer.

7.3 Aurdalsvatn (813 m o.h.)

Områdene rundt vatnet er sterkt preget av beite, og grasenger

går helt ned til vannkanten. Det finnes lite vegetasjon i og langs

vatnet. Følgendearter er registrert: flotgras (Sparganiumangus-
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tifolium), evjesoleie(Ranunculusreptans), småvasshår(Callitriche
palustris), polarkarse (Cardamine nymannii), stolpestarr (Carex
juncella), elvesnelle(Equisetumfluviatile), sennegras(Carexvesi-
caria)og trådsiv (Juncusfiliformis).

7.4 Øyestølvatn (964 m o.h.)
Dette vatnet er oppregulert ca 0,5 m ved en terskel der Grøna
renner ut i Aurlandselva(foss A). Dette er et lite vatn, egentlig
bareen utvidelse av elva i et flatere parti. Vanngjennomstrøm-
mingen er betydelig mindre enn før reguleringen, noe som har
medført sedimentasjonav både organisk og uorganiskmateriale
i vatnet.

Fra undersøkelsenefør regulering er det nevnte vierbestander
ved vatnet og kalkkrevendearter i vannkanten. Noenvelutviklet
vannvegetasjonvar imidlertid ikke nevnt. Fraelvekantenved ut-
løpet beskriverVevle (1970) vegetasjon med marikåpearter (A1-
chemillaglabra, A. murbecianaog A. subcrenata).Viervegetasjo-
nenfinnes fortsatt ved vatnet, men vegetasjonenmed marikåpe-
arter er börte. Påøstsidaav vatnet finnes kalkkrevendei vann-
kanten. Her inngår kastanjesiv(Juncuscastaneus),trillingsiv (1.
tdglumis), tvillingsiv (J.biglumis) og lodnebergknapp (Sedumvil-
losum).

I vatnet finnes det i dag større bestander med vassreverumpe
(Alopecurusaequalis),stolpestarr (Carexjuncella), flaskestarr(C.
rostrata)og trådsiv (Juncusfiliformis). Ellersinngår evjesoleie(Ra-
nunculus reptans), polarkarse (Cardaminenymannii), krypkvein
(Agrostisstolonifera), åkersnelle (Equisetumatvense) og skog-
rørkvein(Calamagrostispurpurea).

8 Sammenlikning med
andre undersøkelser .

I motsetning til i Norge har det i Sverigevært utført en rekke un-
dersøkelsersom belyservirkninger på den terrestre flora og ve-
getasjon av vassdragsreguleringer.Andersen & Fremstad(1986)
gir en oversikt over relevante arbeider som omhandler dette
temaet. De temaene som er mest relevante i forbindelse med
denne undersøkelsenbeskriver endringer i vegetasjonen langs
regulerteelver.

FraNord-Sverigeer det beskrevetforskjeller i erosjon langs regu-
lerte og uregulerte elver (Grelsson 1981). I uregulerte elver er
erosjonen i elvebreddenestørst under vårflommer og etter perio-
der med mye regn. Størreerosjoner er sporadiskeog knyttet til
ekstremebetingelser.Dette medfører at det langselveløpenefor
det mestefinnes vegetasjonstypersom er kommet langt i sukse-
,sjonen. Langsen regulert elv med store daglige fluktuasjoner i
vann-nivået,blir det en mer eller mindre kontinuerlig erosjon i el-
vebredden.Vegetasionsdekketblir derfor stadig undergravd, og
deler faller ut i elva. Paralleltmed dette invadererpionerarter de
nylig,blottlagte feltene. Undersøkelserviserat vegetasjonsdekket
spiller en stor rolle i stabiliseringav sedimentene i elvebredden.
Planterøtterforankrer og stabiliserersubstratetog gjør at det blir
mer resistent mot erosjon.Vegetasjonsendringerog erosjon i to
typer elvebredder ble undersøktover en 5-års periode (Grelsson
1986). Henholdsvis0,6 og 1 m av elvebredden ble erodert i
denne perioden. Detvar en kontinuerlig graving i vannlinjensom
førte til dannelseav overhengendematter av vegetasjonsom ble
holdt sammen av røttene i vegetasjonen. Etter som erosjonen
fortsatte, ble dissemattene oppdelt og forsvant ned i elva.

Det er antatt at elvebreddersom blir permanent tørrlagt mister
sin opprinnelige vegetasjonog blir invadert av trær, og det star-
tes en suksesjonmot et terrestrisk skogssystem.Nykolonisering
av furu (Pinussylvestris)i midtre deler av en tidligere strandsone
ved en tørrlagt elv ble sammenliknet med en tilsvarendeved en
uregulert elv (Grelsson& Nilsson 1980). Undersøkelsenviste at
det ble en sterk økning av furu ved den regulerte elva, like over
den nye høyvannsstanden.Undersøkelseneher gir ingen indika-
sjoner på at regulering har gitt større langtidseffekter i den ter-
restre delen ved bredden av magasinet. Ingen signifikante en-
dringer ble påvist 2 m vertikalt over høyvannsnivå.Endringer
bestod i en øket variabilitet i vekst sammenlignet med før regule-
ring. Dette indikerer større ustabilitet i omgivelsene, noe som
trolig hengersammenmed økt fluktuasjon i grunnvannsnivå.

55
© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  

Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



nina forskningsrapport015

Ved den regulerte elva Bævrai Møre og Romsdalble virkningen
på grunnvannsnivåog avlingsmengdepå tilstøtende jordbruksa-
realer undersøkt (Myhr 1970). Undersøkelsenviste at grunn-
vannsnivåetom sommerenvar sterkt korrelert med vannstanden
i elva, men det ble ikke påvist noen sikker avhengighet mellom
endret grunnvannsnivåog avlingsmengde.

Et viktig spørsmålsom angår forholdet mellom akvatisk og ter-
restriskvegetasjoner hvor langt fra vannkanten endrete vannre-
gimer kan påvirke det terrestre økosystemet. Årringer av gran
(Piceaabies), som vokste i kanten av et magasin med en årlig
vannivå-fluktuasjon, og furu (Pinussylvestris)ved kanten av et
magasin med ukentlige eller daglige fluktuasjoner, ble målt. Hy-
potesen var at en regulering av vannivået ville endre grunn-
vannsstandenog derfor påvirke treveksten(Grelsson1987).

Ved magasinetmed en årlig fluktuasjon var det ingen signifikan-
te endringer i veksten av gran før og etter reguleringen. Furut-
rærne i de nedre delene av det korttidsfluktuerende magasinet
viste en signifikant økning i vekstvariasjonene.Ingen andre for-
skjellerble påvist i vekst for periodenefør og etter regulering.

I SierraNevada,USA,ble det foretatt en undersøkelseav effekten
påvegetasjonenlangselvebredden(Harriset al. 1987). Flereelver
vistesignifikanteforskjeller i vegetasjonsdekke,floristisk sammen-
setning eller vegetasjonsstrukturmellom sammenliknete par av
regulerteog uregulerteelver.Ved noenelvervar trolig andreøko-
logiske faktorer enn elva grunnen til forskjellene. Undersøkelsen
indikerte at vegetasjoneni elvebreddeneresponderte meget for-
skjellig på en regulering.Enrekkeforskjeller ble påvist,og mange
av disseskyldtesandre økologiske faktorer enn selveregulering-
en. Det ble her spesieltpekt Påat det enda ikke er mulig å gi noen
generell modell for å forutsi hvilke endringer som vil skje som
følge aven regulering.1-iverlokalitet måvurderesindividuelt.

Fossersom økosystemer dessverresvært lite undersøkt i Skandi-
navia, selvom mange, spesielt i Norge er blitt tørrlagt som følge
av reguleringer.

I forbindelse med planene for reguleringen av Churchill River,
som ville medføre store endringer ved Churchill Falls,påpeker
Kallio (1969) at det bør utføres naturvitenskapeligeundersøkel-
ser i dette økologisk meget særegneområdet før reguleringen.
("They have a last opportunity to study the effect of Churchill
Fallson the surrounding ecosystem" (Kallio 1969). Somet resul-
tat av dette ble det satt i gang et biologisk forskningsprogram
for å undersøkespraysonenfør regulering (Brassardet al. 1971).
Disseundersøkelseneer, jf. kap. 1, ikke blitt fulgt opp.

9 Sammendrag

I denne rapporten sammenliknesbotaniske data fra Aurlandsel-
vasnedbørsfelt innsamlet før og etter reguleringen.Forandringe-
ne diskuteres i relasjon til inngrepene i forbindelse med vann-
kraftutbyggingen som ble utført på slutten av 1960-tallet. I til-
legg til generelleflorainventeringer er det foretatt detaljundersø-
kelseri fastprofiler som ble utlagt før reguleringen. Detaljunder-
søkelseneer vesentlig knyttet til områder som var sterkt påvirket
av fosserøyk.Her ble det også foretatt målingerav fosserøykned-
bør.

Aurlandsdalen og fjellene omkring var kjente som botanisk
meget rike, og disseundersøkelseneviserat området fortsatt har
høy botanisk diversitet. I alt er ca 440 karplantearter registrert.
Endel arter som var registrert i området før reguleringener ikke
gjenfunnet, men det skyLdesneppe virkninger av reguleringen.
Flerearter er registrert som nye i området, bl. a: firfrøvikke (Vicia
tetrasperma), krattslirekne (Polygonum dumetorum), engnellik
(Dianthus deltoides), vårarve (Cerastiumsemidecandrum),kne-
gras (Danthonia decumbens), jervrapp (Poastricta) og junkerb-
regne (Polystichumbraunii). Spesieltinteressanter de nye fore-
komstene av bestander med vassreverumpe(Alopecurusaequa-

og småvassoleie(Ranunculustrichophyllus). Dissehar trolig
blitt begunstigetav mindre vannføring i vassdraget.

Foruten de direkte berørte områdene er de største forandringe-
ne skjedd i tilknytning til de fossenesom er blitt mer eller mindre
tørrlagt. I fosserøykpåvirketelokaliteter finnes de Mest særegne
og ekstreme biotopene. Innen disseer det påviststore floristiske
forandringer, og relativt sjeldne mosearterog plantesamfunner
forsvunnet og erstattet av andre. Flere sterkt hygrofile krypto-
gamsamfunn er forsvunnet eller sterkt redusert. Men undersø-
kelsenviserogsåat det skal meget storeendringer i fosserøykpå-
virkning til før det skal være mulig å påviseendringer som følge
av reguleringen. Selv innen fosserøykpåvirketeområder viser en
del vegetasjonstypersmå forandringer etter reguleringen. Både
høystaudeengerog lyngsamfunn som ble påvirket av fosserøyk
(ca800 mm/år), har endret seg lite etter reguleringen.Ved å be-
holde en minstevannføringhar noen av de typiskefosserøyksam-
funnene blitt beholdt nOenlundeintakt.

Fosserøykpåvirketebiotoper er i stor grad blitt ødelagt på Vest-
landet som følge av vannkraftutbygging, og de er svært lite un-
dersøkt. Envet derfor lite om hvordan slike biotoper er sammen-
satt og hvor mange som fortsatt finnes intakt.
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I områder som er blitt direkte berørt av utbyggingen, f.eks. ved
veibygging, steinfyllinger og oppdemminger, har en del vegeta-
sjongått tapt. Forundersøkelsenindikerer imidlertid ikke at'noen

,sjeldnearter eller plantesamfunn har gått tapt. I veiskjæringer,
tippområder og blottlagte elveavsetningerhar det etablert seg
en meget artsrik vegetasjon.

Hvilkeendringer som vil skje i et område som blir regulert ved
vannkraftutbygging, avhenger av mange faktorer. Mest avgjø-
rendeer selvsagtde utbygningstekniske inngrepene,men topo-
grafiskeforhold innen nedbørsfeltet er også av stor betydning. I
et vestlandsvassdragsom Aurland, renner elvene for det meste
bratt og dypt nedskåret i berggrunnen, og det er som regel lite
vegetasjoni og langselveløpet. I slikeområdervil en minskning i
vannføringen oftest få liten virkning da vegetasjonen får sin
vanntilgang fra dalsideneovenfor. I flatere områder kan imidler-
tid en minskningav vannstanden i elva føre til laveregrunnvann-
standmed påfølgendeendringer i flora og vegetasjon.

10 Summa ry

This report dealswith botanical data collected within the Aur-
land Rivercatchment before and after the river was regulated
for hydroelectric development. The floristical changes are dis-
cussed in relation to impacts of the regulation, which was car-
ried out during the late 1960s. In addition to general floristical
surveys,detailed investigationshavebeen undertakenon perma-
nent vegetation transectsanalysedbefore the regulation. These
transectswere situated within the sprayzonesof the waterfalls.
The amount of spray precipitation has also been measured in
those zones.

The Aurland valley and its surrounding mountains were known
to be rich in vascular plant species.The present investigations
show that the area still hasa high floristical diversity.Totallyap-
proximately 440 vascular plants have‘been recorded within the
catchment area. Some speciespreviously known from the area
have not been found during these investigations,but this is not
assumedto reflect any effect of the regulations. Severalspecies
havebeen found for the first time in Aurland, i.e. Viciatetrasper-
ma, Polygonumdumetorum, Dianthusdeltoides, Cerastiumsem-
idecandrum, Danthonia decumbens,Poastricta and Polystichum
braunii. Most interesting is, however, the new recordsof stands
of the aquatic plants Alopecurus aequalis, and Ranunculustri-
chophyllus.Thesehave probably benefitted from the lower dis-
charge in the rivers.

The major changes have been found within sites influenced by
spray precipitation from waterfalls. Such areas representone of
the most extremevegetation types, and here major vegetational
changes have occurred. Several hygrophilous bryophytes and
bryophyte communities have becorne extinct, and they have
been replacedby more drought tolerant species.

The investigationshave also shown that only the most extreme
plant communities havechanged as a result of the river regula-
tion. Evenwithin areasinfluenced by spray,there is little change
in some plant communities. Both tall herb vegetation and heath
communities which were slightly influenced by spray (approxi-
mately 800 mm/year) are almost unchanged. It has also been
demonstrated that if a small discharge remains in the waterfall
this may be sufficient to maintain some of the sprayvegetation
within the waterfall area.

Sprayinfluenced siteshave, to a large extent, been destroyedin

W Norway as a result of river regulation, and they have been
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poorly investigated. Little information is therefore availablecon-
cerning the floristic composition and distribution of suchsites.

In areas directly influenced by the regulation, some vegetation
hasbeen destroyed,but no rarevascularplants havebecomeex-
tinct. On artificially exposed phellitic soils, plants invade very
quickly, and a rich flora hasbeen recordedat suchsites.

The extent of floristical change following river regulation is de-
pendent on severalfactors. The most important of theseare the
hydroelectric development constructions themselves, but the
topographic and geological conditions within the catchment are
alsosignificant. TheAurland Riverruns rapidly through steepval-
leys,surrounded by steep hillsides,and there isvery little vegeta-
tion within the river.

In such riversa reduction in dischargewill have little or no effect
on the vegetation along the river banks as its supply of water is
obtained from the slopesabove. However, in flat areasa reduc-
tion in dischargemay bring about a lowering of the water-table
which may lead to changesin the flora and vegetation.
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Ved legg

Karplantefloraen i Aurlandsdalen

Kråkeffotfamilien

Lusegras(Huperziaselago)Vokser på steinete mark. Er registrert
i lavlandet, men hovedutbredelsenligger mellom 600 og 1500
m o.h.

Mjuk kråkefot (Lycopodiumclavatum) Opptrer sjelden i Aurland.
Bareregistrert i fattig bjørkeskog- ca 950 m o.h.

Strid kråkefot (Lycopodium annotinum) Vokser i fattig
bjørkeskogog lynghei. Barefunnet mellom 700 og 1000 m o.h.

Fjelljamne (Diphasium alpinum) Finnes vanlig i områder med
langvarigsnødekke.Bareregisrertover 900 rn o.h.

Dvergjamnefamilien

Dvergjamne (Selaginellaselaginoides)Vokser i fuktige sig med
kalkpåvirkning.Ganskevanlig mellom 800 og 1400 m o.h.

Snellefamilien

Åkersnelle (Equisetumarvense)Opptrer vanlig. Inngår ofte som
pionerart på fuktig og leirholdig substrat f.eks. i reguleringsson-
en langsAurlandselva.

Engsnelle(Equisetumpratense)Finnesspredt opp til 800 m o.h.,
ved Østerbø.Vokser vesentlig på rik skogsjord, ofte i bregnerik
gråorskog.

Myrsnelle(Equisetumpalustre) Bareregistrert på en myr ovenfor
Sinjarheimi Aurlandsdalen,720 m o.h.

Skogsnelle(Equisetumsylvaticum)Vokser i skog og myr. Vanlig
under 1000 m o.h., men er registrert opp til ca 1250 m o.h.

Elvesnelle(Equisetumfluviatile) Bestanderfinnes i vatn og tjern
mellom 100 og 700 m o.h.

Fjellsnelle(Equisetumvariegatum) Bare funnet i Steinbergdalen
ca 1300 m o.h.

Marinøkkel (Botrychium lunaria),Få registreringer i enger i Aur-

landsdalenmellom 800 og 1100 m o.h.

Høstmarinøkkel (Botrychium multifidum) MelCom Nesbø og
Østerbø,820 m o.h. (Lid 1955).

Fjellmarinøkkel (Botrychium boreale) Flere registreringer i
dalføret mellom Østerbø og Steinbergdalenca 800 og 1200 m
o.h. (Lid 1960).

Handmarinøkkel(Botrychiumlanceolatum)Herbariebelegg(HbB,
HbO) fra Østerbø(812 m o.h.) og Steinbergdalen(1200 m o.h.)
(jf. kart Toppe 1981).

Hestesprengfamilien

Hestespreng(Cryptogrammacrispa)i blokkrik snøleiemarki fjel-
let, men også i berghyller i lavlandet. Relativtsjelden i området.
Ved StoreLiahovdenopp til ca 1550 m o.h.

Einstapefamilien

Einstape(Pteridium aquilinum) I gjengrodd kulturmark og i fat-
tig, tørr skog. Opptrer vanlig opp til 700 m o.h.

Hengevingfamilien

Hengeving (Thelypteris phegopteris) Vanlig i bjørkeskoger og
vierkratt opp til over 1250 m o.h.

Småburknefamilien

Olavsskjegg (Asplenium septentrionale) Vokser i varme,
sørvendteberg i lavlandet,opp til ca 500 m o.h.

Grønnburkne (Asplenium viride) Vanlig i bergskorer i fyllit-
tområdene. Bareregistrert mellom 500 og 1200 m o.h.

Svartburkne(Asplenium trichomanes) På berg i lavlandet, regis-
trert opp til 500 m o.h.

Burknefamilien

Skogburkne (Athyrium filix-femina) Opptrer vanlig på fuktig
skogsmark, i gråor- og bjørkeksoger. Ikke funnet over 900 m
o.h.

Fjellburkne (Athyrium distentifolium) Vanlig i bjørkeskoger og
vierkratt og blokkrik snøleiemarkmellom 700 og 1600 m o.h. I
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nordøst-eksponertedalsider er den funnet ned til 560 m o.h. i
Aurlandsdalen.

Skjørlok(Cystopterisfragilis)Vanlig i bergog urer opp til 1300 m
o.h.

Fjell-lok(Cystopterismontana) Bare funnet i et fuktig sig under
Berdalsfjelleti Berdalen, ca 850 m o.h. Fra tidligere foreligger
det herbariebeleggfra Norddalen (HbB,HbO).

Lodnebrene(Woodsia ilvensis)Vanlig i sørvendteberg i lavlan-
det, men funnet opp til nær 1200 m o.h.

Fjell-lodnebregne(Woodsia alpina) Tidligere registrert i Onstad-
berget,500 m o:h. (Nordhagen 1944 HbB).

Strutseving(Matteuccia struthiopteris) Vanlig og dominant i rik
gråorskog,i Stonndalenog Midjedalen. Barefunnet mellom 300
og 850 rn o.h. Opptrer med større bestanderi gjengrodd kultur-
markved Sinjarheim.

Telgfamilien

Taggbregne(Polystichumlonchitis) Opptrer vanlig på rikere mark
i bjørkeskogerog enger, mellom 700 og 1300 m o.h.

Junkerbregne(Polystichumbraunii) Ble funnet for første gang i
Auriandsdalen 1990 i en ur ved Flatberg, 220 m o.h. Junker-
bregneopptrer sjeldenså langt inne på Vestlandet(Fægri1960),
men ble også registrert i Flåmsvassdraget(Odland 1981a).

Ormetelg (Dryopterisfilix-mas)Vokseroftest i relativt tørr blokk-
rik mark, både i enger og skoger. Funnetopp til 1100 m o.h.

Sauetelg(Dryopteris expanså) Finnesspredt i enger og skoger
mellom300 og 1400 m o.h.

Broddtelg (Dryopteris carthusiana) Finnesspredt opp til 700 m
o.h.

Fugletelg (Gymnocarpium dryopteris) Meget vanlig i skoger og
vierkratt,opp til 1300 m o.h.

Bjønnkamfamilien

Bjønnkam (Blechnumspicant) Denne kystplanten er svært sjel-
den i Aurlandsdalen.Bareregistrert i bjørkeskogca 750 m o.h.

Sisseirotfamilien

Sisselrot(Polypodiumvulgare)Vokser på berg. Vanligst i lavlan-
det, men enkelteksemplarerer funnet 730 m o.h. ved Turrli.

Furufamilien

Furu (Pinussylvestris)Furuer relativt sjelden Aurlandsdalen.En-
del skogsbestanderfinnes oppover langsveien til Lærdal.Spred-
te trær vokseropp til 870 m o.h. ved Turrli.

Sypressfamilien

Einer(Juniperuscommunis)Vokservanlig på tørr og skrinn mark,
ofte kulturmarker. Erfunnet opp til 1600 m o.h.

Pilefamilien

Musøre(Salixherbacea)Vanlig i snøleieri fjellet.

Polarvier(Salixpolaris)Sjelden.Bareregistrert 1150 m o.h.

Rynkevier(Salixreticulata) Opptrer ganske vanlig på kalkholdig
mark, mellom 700 og 1400 m o.h.

Myrtevier (Salixmyrsinites)Opptrer ganskevanlig mellom 700 og
1400 m o.h. Nedreregistrering550 m o.h.

Sølwier (Salixglauca)Danner mange steder store bestandermel-
lom 800 og 1350 m o.h. Vanlig langselverog vassdrag.

Ullvier (Salixlanata) Finnesspredt på rik mark mellom 700 og
1400 m o.h.

Kjertelvier(Salixglandulifera) En relativt sjeldenvierart som bare
er registrert i orfiråder somer blitt blottlagt etter reguleringen.

Lappvier (Salixlapponum) Finnesoftest sammen med sølvvier,
men spredte busker er registrert ned til 500 m o.h. og opp til
over 1500 m o.h.

Bleikvier (Salixhastata) Spredt på fuktig, kalkholdig mark, ve-
sentlig mellom 800 og 1300 m o.h.

Svartvier(Salixnigricans)Vokser spredt langs vatn og vassdrag,
opp til nær 1000 m o.h.

Grønnvier (Salixphyllicifolia). Registrert i AUrlandsdalenog ved
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Hellenuten, 1400 m o.h.

Selje(Salixcaprea)Spredtetrær finnes vanlig opp til 700 m o.h.

Osp (Populustremula) Spredte trær og bestander finnes opp til
600 m o.h.

Bjørkefamilien

Hengebjørk(Betulapendula) Knyttet til lysåpne,skrinne lokal-
iteter i lavlandet. Ved Vassbygdier den registrert opp til 550 m
o.h.

Vanlig bjørk (Betulapubescens)Det vanligste treslaget i Aurland.
Skggrensai området er ganskevariabel, noe som skyldesbåde
eksposisjon, kulturpåvirkning og topografiske faktorer. Høyest
ligger skoggrensai den sørvendtedalsida ved Grønestølen.Den
når her opp i 1150 m o.h. Tregrensa går 20-30 meter høyere.
Lengervest i dalen går grensa noe lavere. I nordvendte dalsider
ligger skoggrensaca 100 meter lavereenn i sørvendte.

Dvergbjørk(Betulanana) Vanlig og ofte dominant i lyngheiene i
fjellet, opp til ca 1350 m o.h.

Gråor (Alnusincana)Vanlig treslag som danner bestanderopp til
vel 800 m o.h. f.eks. ved Turrli. Spredte trær finnes opp til 930
m o.h. i sørvendtefjellsider.

Hasselfamilien

Hassel(Corylusavellana) Danner tette kratt i solvarme lier og
urer opp til 400 m o.h.

Almefamilien

Alm (Ulmusglabra)Vokser i solvarmeberg og urer opp til 500 m
o.h. Vanlig i nedre delerav Aurlandsdalen inn til Almen.

Hampefamilien

Humle (Humulus lupulus) Funnet få steder i lavlandet, ved Aur-
landsvangenog Vassbygd.

Neslefamilien

Stornesle(Urticadioica)Vanlig i rike skoger i de nedre deleneog
i kulturmark på høyerenivå,opp til 1100 m o.h.

Smånesle(Urtica urens) Vokser på kulturmarkene ved Almen i
Aurlandsdalen.

Syrefamilien

Fjellsyre(Oxyriadigyna) Vanlig langs bekker og vassdragog på
fuktig mark i fjellet, vesentligover 1000 m o.h.
Kan spres med vassdrageneog vokse på lavere nivå, f.eks. på
tørrlagte elveavsetninger550 m o.h. i Midjedalen.

Rabarbra(Rheumrhaponticum) Rabarbravar funnet (vill eller for-
villet?) på to lokaliteter i Aurlandsdalen(Nordhagen 1973). Loka-
litetene lå mellom 450-480 m.o.h.), i den nordvendte fjellsida
nederst i Aurlandsdalen. Lokaliteter ved Skaffaskåri ble også
oppsøkt sommeren 1989 (sammen med D.O.Øvstedal),men ra-
barbra ble ikke funnet av oss.

Engsyre(Rumexacetosa)Vanlig i kulturmark og høystaude-og
storbregnedominertesamfunn i fjellet.

Småsyre(Rumex acetosella)Vanlig på skrinn mark i veikanter,
tørrbakker og kulturmarker opp til 1100 m o.h.

Tungras(Polygönumaviculare)Ved veier og kulturmarker opp til
700 m o.h.

Harerug (Polygonum viviparum) Vanlig i enger opp til 1600 m
o.h.

Krattslirekne (Polygonum dumetorum) Registrert i hasselkratt
ved Vassbygda.

Meldefamilien

Meldestokk (Chenopodiumalbum) Finnesi kulturmark nederst i
dalføret.

Stolt-Henrik (Chenopodiumbonus-henricus)Funnetved sauehel-
lereved ca 750 og 1050 m o.h. i Aurlandsdalen.Tidligere regis-
trert i Steinbergdalenog ved Kleådalsseter(HbB,Hb0).

Portulakkfamilien

Kildeurt (Montia fontana) Spredte forekomster i fuktig mark,
opp til 800 rn o.h.

Nellikfamilien
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Ettårsknavel(Scleranthusannuus) Påknauserog tørr bakke i de
nedredeleneav Aurland.

Linbendel(Spergulaatvensis)Ugrasi kulturmark i de nedre deler
avAurlandsdalen.

Tunarve(Saginaprocumbens)Vanlig i stierog kulturmarker.

Seterarve(Saginasaginoides)Vol<seri grasbakker,snøleierog på
grus i fjellet. Funnetflere steder mellom 1000 og 1500 m o.h.

Jøkularve (Sagina intermedia) er registrert i Steinbergdalen
(HbB).

Tuearve(Minuartia biflora) Spredt i enger og på grus i fjellet,
mellom 1000 og 1500 m o.h. Inngår som pionerart på steinfyl-
linger, f.eks.ved Vargevatn (sekap. 6).

Maurarve(Moehringia trinervia) I skogog kratt i de nedre delene
avAurlandsdalen.

Sandarve (Arenaria serpyllifolia) Ganske vanlig i sørvendte
tørrbakker og berghyller i de nedre delene av dalføret, men er
registrertopp til ca 600 m o.h.

Skogstjerneblom(Stellarianemorum) Dannerofte tette bestand-
er i fuktig skog og vierkratt. Funnetopp til ca 1350 m o.h.

Vassarve(Stellariamedia) Ugrassomer funnet opp til Grøna.

Grasstjerneblom(Stellaria graminea) Vanlig, i skoger og gras-
bakkeopp til nær 900 m o.h.

Rustjerneblom(Stellaria longifolia) Finnes spredt i bjørkeskog,
opp til nær 1000 m o.h. Herbariebeleggfra Almen, Stonndalen,
Onstadbergetog Østerbø(HbB).

Bekkestjerneblom(Stellariaalsine)Funnet i et fuktig sig ved Kvi-
tingane.

Fjellstjerneblom(Stellariacalycantha)Vokser på fuktige steder i
fjellet, ofte i vierkratt. Funnet opp tl 1410 m o.h. på Timpelen.
Sjeldenunder 700 m o.h.

Brearve(Cerastiumcerastoides)Vanlig i snøleieri fjellet, fra skog-
grensaog opp til 1700 m o.h.

Fjellarve(Cerastiumalpinum) Finnesvanlig i enger og på berg-

knauser.Mest i fjellet men også spredt ned til ca 150 m.o.h.

Snøarve (Ceråstiumarcticum) Et funn fra ved Hellenuten, ca
1400 m o.h. kan være snøarve,men bestemmelsener usikker.

Vanlig arve (Cerastiumfontanum, inkl. subsp.scandicum)I tørre
bakkerog kulturmarker opp til nær 1300 m o.h.

Vårarve (Cerastiumsemidecandrum)Funnet i en tørrbakke ved
Vassbygda.Dette er første funn av arten i Aurland. Den er tidli-
gere registrert i Flåm(Odland 1981).

Tjæreblom (Lychnisviscaria)Vanlig i enger og tørrbakker opp til
nær 500 m o.h.

Fjelltjæreblom(Lychnisalpina) Vokser spredt på rabber og grus i
fjellet. Funnetfra 1150-1550 m o.h.

•Rødjonsokblom (Silenedioica) Vanlig i enger, sk.ogerog vierk-
ratt fra lavlandetog opp til nær 1500 m o.h.

Kvit jonsokblom (Silenepratensis) Funnet i kultumark ved jord-
bruksskolen.

Blindurt (Silenewahlbergella)Sjelden.Angitt fra Geitnosi (1375
m o.h.) av Spangelo (1959). Blytt (1869: 166) angir den fra
Øyestølen(2900'). Finnesogså mellom Geitryggen og Steinberg-
dalen (K.K.Bergetpers.medd.).

Engsmelle(Silenevulgaris)Funnet i enger og kultumarker opp til
nær 1200 m o.h.

Småsmelle(Silenerupestris)Vokserpå grus og i bergskorer.Van-
ligst under skoggrensa,men registrert opp til 1250 m o.h.

Fjellsmelle(Sileneacaulis)Vanlig på grus og i enger i fjellet. Ofte
pionerart på steinfyllingeog elveavsetninger(sekap. 6) av fyllitt.

Engnellik(Dianthusdeltoides)Funnet i Aurlandsdalen,ca 800 m
o.h. Funnet for første gang i 1989. Den finnes spredt i de indre
deleneav Vestlandet.

Soleiefamilien

SOleihov(Calthapalustris) Barefunnet ved et tjern i Aurlandsdal-
en.

Tyrihjelm (Aconitum septentrionale) Vanlig og stedvisdominant
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på god jord. Mindre vanlig under 300 m o.h. Deøverstebestan-
derne er funnet ved 1300 m o.h.

Trollbær (Actaeaspicata) Spredte forekomster i skog og kratt i
lavlandet.Vanligst i den nordvendte dalsidaved Onstad.

Musehale (Myosurus minimus) Denne sørlige arten er tidligere
registrertved Turrlifossenog Nesbø(HbO)og i Undredal(Odland
1981b). Ellersfinnes den vesentlig i Sørøst-Norge.

Issoleie(Ranunculusglacialis)Finnesspredt på grus og i snøleieri
høgfjellet, mellom 1100 og 1700 m o.h.

Hvitsoleie (Ranunculusplatanifolius) Vokser i frodige skoger og
enger, vesentlig på høyere nivå, mellom 600 og 1000 m o.h.
Men er også funnet i Aurlandsdalen,ca 100 m o.h.

Grøftesoleie (Ranunculus flammula) Bare funnet i et sig/
bekkekantved Låvi- 150 m o.h. Tidligere kjent inn til Fretheimi
Flåm.

Evjesoleie(Ranunculusreptans) I "reguleringssonen" langsAur-
landselvasekap. 6. Funnetopp til 1000 m o.h.

Dvergsoleie(Ranunculuspygmaeus) I snøleierog fuktige steder i
fjellet. Funnetmellom 1100 og 1500 m o.h.

Engsoleie(Ranunculusacris inkl. subsp. borealis) Vanlig i enger
og skogeropp til 1600 m o.h.

Krypsoleie(Ranunculusrepens) I kulturmarker og fuktige enger
opp til 1100 m o.h.

Småvass-soleie(Raunuculus trichophyllus) Registrert i flere
småvann i Aurlandsdalen mellom 700 og 900 m o.h. Arten er
svært sjelden på Vestlandet, og var ikke kjent fra området før
reguleringen. Den synes å ha blitt begunstiget av mindre
vannføring i vassdraget,og danner store bestander f. eks, ne-
denfor dammen i låvidalen.

Korsblomstfamilien

Gjetertaske (Capsellabursa-pastoris)Vanlig i kulturmarker ne-
derst i Aurlandsdalen.

Lodnerublom (Draba incana) Fålokaliteter i urer og bakker mel-
lom 150 og 450 m o.h.

Bergrublom (Draba norvegica) Spredt i bergskorter og rabber
mellom 500 og 1500 m o.h.

Vårrublom (Erophila verna) Få registreringer i sørvendt berg og
bakker, fra Vassbygdaog opp til ca 650 m o.h.

Laukurt (Alliariapetiolata) Funnet i kulturmark ved Aurlandsvan-
gen og i rik skog i de nedre deleneav Aurlandsdalen.

Polarkarse(Cardamine nymanii) Langs de øvre delene av Aur-
landvassdraget,ned til ca 650 m o.h. Opptrer ganske vanlig i
vatna ned til Vetlevatn. Trolig begunstiget av mindre vannføring
i elvene.

Skogkarse(Cardamineflexuosa)I et fuktig sig ved Turrli, ca 600
m o.h. Denne kystplanten er sjelden i de indre delene av Sogn
(Fægri1960).

Høgfjellskarse (Cardamine bellidifolia) Vanlig på grus og i
snøleier i høgfjellet, mellom 1300 og 1600 m o.h. Finnesogså
på elveavsetningerlangsvassdraget,f.eks. ved Vetlevatn s.
Fantesfør reguleringenofte i spraysonenved fossene.

Vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana) Vokser på knauser og
tørre bakker i lavlandet. Funnetopp til nær 700 m o.h.

Tårnurt (Arabis glabra) Funnet to steder på berghyller mellom
500 og 700 m o.h.

Bergskrinneblom(Arabishirsuta) Vokser spredt i berg, men også
i tørre bakker, fra lavlandetog opp til nær 1200 m o.h.

Fjellfrøstjerne(Thalictrumalpinum) Vokser på berghyller og i sig Fjellskinneblom(Arabis alpina) Ganskevanlig på fuktig grasjord
på kalholdig grus.Vanlig mellom 700 og 1400 m o.h. og i snøleieri fjellet. Funnetmellom 750 og 1500 m o.h.

Valmuefamilien Aurskrinneblom (Cardaminol;sispetraea) Vokser spredt på grus
fra Vassbygdog opp til nær 900 m o.h.

Jordrøyk(Fumariaofficinalis) finnes i tilknytning til kulturmarker i
de nedre deleneav vassdraget. Berggull (Erysimumhieracifolium) Spredteforekomster i berg og

urer fra Vassbygdog opp til Stonndalen,ca 850 m o.h.
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Dagfiol (Hesperis matronalis) Forvillet i de nedre delene av
dalføret.

Bergknappfamilien

Rosenrot(Sedumrosea) I berg og engsamfunn i fjellet. Opptrer
vanlig fra lavlandet (150 m o.h.) til høyfjellet 1600 m o.h.

Lodnebergknapp (Sedum villosum) Funnet få steder på fuktig,
kalkrik mark, fra 550 til 1000 m o.h. Denne fjellplanten har en
østlig utbredelsepå Vestlandet.

Kvitbergknapp (Sedum album) Vokser vanlig på berghyller og
tørrbakker, vesentlig i de nedre delene, men den er funnet opp
til nær 800 m o.h. Finnesvanlig i de indre indre delene av Vest-
landet.

Bitterbergknapp(Sedumacre) Har i Aurland stort sett sammeut-
bredelsesom kvitbergknapp.

Srnåbergknapp(Sedum annuum) Vokser vanlig på knauser og
tørre bakker. Fralavlandetog opp til 1200 m o.h.

Sildrefamilien

Bergfrue(Saxifragacolyledon) Vokser i bergskorer.Ganskevan-
lig i fyllittområdene. Fralavlandetog opp til 800 m o.h.

Rødsildre(Saxifragaoppositifolia) Vanlig i berg og på grus i fyllit-
tområdene. Funnetfra 150 til 1500 m o.h.

Snøsildre(Saxifraganivalis)Spredt i berg og på knauser,vesent-
lig i fyllittområdene. Registrertfra 300 m o.h. ved Vassbygdatil
nær 1400 m o.h.

Grannsildre(Saxifragatenuis) Vokser i fuktige snøleierog bergs-
korer. Spredte forekomster mellom 1000 og 1400 m o.h. feks.
ved Kleådalssæter,Geitnosi, Norddalenog Grånosi.

Stjernesildre(Saxifragastellaris) Påfuktig mark, oftest ved bek-
ker.Vanlig mellom 400 og 1600 m o.h.

Gulsildre(Saxifragaaizoides)Opptrer vanlig på fuktige steder in-
nenfyllittområdet. Funnetfra 150-1500 m o.h.

Skoresildre(Saxifragaadscendens)Vokser på tørre steder og i
bergskorer. Funnet ved Vassbygd, Onstadberget, Steinbergdal-
en, Kleådalssæterog Hellenuten (100-1400 m o.h.).

Knoppsildre(Saxifragacernua) Opptrer ganskevanlig i bergskor-
er og fuktige snøleier.Funnetfra 700 og opp til 1400 m o.h.

Bekkesildre(Saxifragarivularis)Vokser på skyggefulle,våte sted-
er. Funnet stpredt mellom 800 og 1500 m o.h. var før reguler-
ingenvanlig i fossesprutområdene.

Tuesildre(Saxifragacespitosa)Finnesspredt på berg og knauser,
vesentligover skoggrensa.Vokser også på elveavsetningerlangs
vassdraget.

Rips(Ribesspicatum) Spredte forekomsyer i Aurlandsdalenopp
til over 700 m o.h.

Solbær(Ribes.nigrum)funnet i Aurlandsdalen.

Stikkelsbær(Ribesuva-crispa)Spredteforekomster i Aurlandsdal-
en opp til 600 m o.h.

Rosefamilien

Hegg (Prunuspadus)Vanlig i skog og kratt, fra lavlandetog opp
til 900 m o.h.

Dvergmispel (Cotoneaster integerrimus) Spredt i sørvendte
bergskorer,fra lavlandetog opp til 1300 m o.h. Vokste før regu-
leringen bare 70 m fra foss B, og tålte således noe fos-
serøykpåVirkning(Vevle1970 95).

Begerhagtorn (Crataegus calycina subsp. curvisepala) Flere,
størrebuskerble funnet i tørrbakkene ovenfor Vassbygd.

Rogn (Sorbusaucuparia)Spredte trær finnes vanlig opp til 1000
m o.h.

Sølvasal(Sorbusrupicola) Små busker er funnet spredt i bergs-
korter i den sørvendtefjellsida, inn til Vassbygd.

Molte (Rubuschamaemorus)Vokser helst på fattigmyrer. Slike
er sjeldne i Aurland og molte har derfor liten utbredelse. Endel
forekomster fra 700 m opp til 1550 m

Teiebær (Rubussaxatilis)Vanlig i enger og skoger fra lavlandet
og opp til nær 1300 m o.h.

Bringebær (Rubusidaeus) Vanlig i urer og skoger opp til nær
1100 m o.h.
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Markjordbær (Fragariavesca)Vanlig enger og tørrbakker under
700 m o.h., men funnet spredt opp til 900 m o.h.

Myrhatt (Potentillapalustris)Påmyrer og i grunt vatn. Bareregis-
trert få steder i Aurland, mellom 1000 og 1200 m o.h.

Snømure (Potentilla nivea) Svært sjelden. Bare funnet i Stein-
bergdalen, 1230 m o.h. Det foreligger også et tidligere belegg
fra denne lokaliteten (Lid 1960).

Sølvmure(Potentillaargentea) Vanlig på knauserog tørrbakker i
lavlandet.Funnetopp til nær 800 m o.h.

Flekkmure (Potentilla crantzii) Spredte forekomster i berghyller
og grasbakker på kalkrik grus. Vanligst i fjellet, men er funnet
ned til 550 m i Aurlandsdalen.

Tepperot (Potentilla erecta)Vanlig fra lavlandet og opp til 1100
m o.h.,

Trefingerurt (Sibbaldia procumbens) Vanlig i snøleier i fjellet,
mellom 1000 og 1600 m o.h.

Enghumleblom (Geum rivale) Vanlig i fuktig grasmark opp til
1400 m o.h.

Kratthumleblom (Geum urbanum) Spredt i urer, skog og tørr
bakke,opp til 600 m o.h.

Reinrose(Dryasoctopetala) Ganske vanlig i fyllittområdene fra
800-1400 m o.h.

Mjødurt (Filipendulaulmaria) Knyttet til fuktige enger og skoger.
Spredteforekomster fra lavlandetog opp til 900 m o.h.

Fjellmarikåpe (Alchemila alpina) Har sin hovedutbredelse i
snøleiepåvirketmark på høyere nivå, men er også funnet i lav-
landet.

Vanlig marikåpe (Alchemilla vulgaris coll.) Marikåpearter finnes
vanlig på kulturmark og fuktige steder. 0.Vevle angir Alchemilla
glabra og A. subcrenatafra foss A og B.A. murbecianavar van-
lig langselvavedifossA, ses.

Åkermåne (Agrimonia eupatoria) Flereregistreringer i tørrbakker
og hasselkratti de nedre deleneav dalføret, inn til Vassbygda.

Nyperoser(Rosaspp.)Vanlig i tørrbakker og sørvendteberghyller

i lavlandet.Funnetopp til nær 700 m o.h.

Ertefamilien

Kvitkløver(Trifolium repens)Vanlig i beitemark opp til nær 1000
m o.h.

Rødkløver(Trifolium pratense) Vanlig i enger og kulturmarker
opp til nær 1000 m o.h.

Skogkløver(Trifolium medium) Spredt i tørrbakker og skogkant-
er i lavlandet.

Rundskolm(Anthyllis vulneraria)Spredteforekomster på sandog
tørr kalkrik grus fra lavlandetog opp til nær 1100 m

Tiriltunge (Lotuscorniculatus)Vanlig i tørrbakker og kulturmark-
er fra lavlandetopp til nær 1300 m o.h.

Setermjelt (Astragalusalpinus) Spredte forekomster på kalkrike
enger i fjellet. Funnet mellom 700 og 1400 m o.h. Vokser også
på elveavsetningerlangsAurlandselva.

Tofrøvikke (Viciahirsuta)Tidligere registr&-tved Aurlandsvangen
og i

Firfrøvikke (Vicia tetrasperma). Bare funnet i en tørrbakke/
rasmarkved Vassbygdvatn.

Skogvikke (Vicia sylvatica) I skogkanter og enger. Mest vanlig i
lavlandet,men finnes i Midjedalenopp til 750 m o.h.

Fuglevikke(Vicia cracca)Vanlig i kulturmarker og skogkanter i
lavlandet,Men spredt opp til nær 800 m o.h.

Gjerdevikke(Viciasepium)Vanlig i kulturmarker og skogkanter i
lavlandet,og spredt opp til ca 700 n o.h.

Knollerteknapp (Lathyrusmontanus) Funnet i en bakke nederst i
dalføret.

Skogskolm (Lathyrussylvestris)Funnet i skogkant ved Aurland-
vangen og ved Vassbygdvatn.

Gulskolm (Lathyrus pratensis) Spredte forekomster i enger og
skogkanter. Mest vanlig i lavlandet, men er funnet opp til 700 m
o.h.
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Lakrismjelt(AstragalusgIycyphyllus)er tidligere funnet ved Aur-
landsvangen(Hatlebakken øst for prestegardeni Aurland, ved
en saueheller,Nordhagen 1929 HbB).

Reinmjelt(Oxytropislapponica) Dennefjellplanten som er meget
sjelden på Vestlandet er funnet på Geitnosi og ved
Kleådalssæter(HbB, Hb0). Den er også funnet i Flåm (Odland
1981a).

Gaukesyrefamilien

Gaukesyre(Oxalisacetosella) Vanlig i fuktig skog opp til nær
1100 m o.h.

Storkenebbfamilien

Skogstorkenebb(Geraniumsylvaticum)Vanlig i fuktig skog, en-
gerog vierkratt opp til 1400 m o.h.

Stankstorkenebb(Geranium robertianum) Vanlig i urer opp til
700 m o.h. Øvreforekomster ved 850 m.o.h.

Blankstorkenebb (Geranium lucidum) Tidligere registrert fra
Tokkvamog Ohnstad (Ekberg& Wendelbo, HeibergHbB).

Tranehals(Erodiumcicutarium) Barefunnet ved Vassbygd.

Springfrøfamilien

Springfrø (Impatiens noli-tangere) Spredte forekomster i fuktig
sl(ogi de nedre delene. Funnetopp til nær 600 m o.h.

Lindefamilien

Lind (Tilla cordata) Spredte trær finnes nederst i den sørvendte
dalsidainn til Vassbygd.

Tysbastfamilien

Tysbast(Daphnemezereum) Det foreligger et herbarieanleggfra
Vassbygdi(HbB).

Perikumfamilien

Firkantperikum(Hypericummaculatum)Vanlig i enger og skoger
opp til nær 1000 m o.h.

Prikkperikum (Hypericum perforatum) Spredt i berg og

tørrbakker i de nedre delene.

lodneperikum (Hypericumhirsutum) Spredt i urer og berg i de
nedredeleneav Aurlandsdalen.

Soldoggfamilien

Rundsoldogg(Droserarotundifolia) Bare funnet på en myr ved
Kvitingane,700 m o.h.

Fiolfamilien

Stemorsblomst(Viola tricolor) Vokservanlig i tørrbakker og berg
i sørvendtedalsider,vesentlig i lavlandet, men er funnet opp til
nær 700 m o.h.

Fjellfiol (Viola biflora) Finnesganskevanlig på fuktig mark innen
fyllittområdet. Vanligst mellom 700 og 1400 m o.h., men er reg-
istrert ned til ca 350 m o.h.

Krattfiol (Viola mirabilis) Vokser i skog, kratt og urer. Ganske
vanlig mange steder i høydeintervallet 500-700 m o.h., f.eks. i
Kvamshagane,overfor Tokkvamog i Midjedalen.

Myrfiol (Viola palustris) Vanlig på fuktig mark fra lavlandet og
opp til 1600 m o.h.

Skogfiol (Violarivinana)Vanlig i skog og eng. Barefunnet under
skoggrensa.

Engfiol/lifiol (Viola canina inkl. subsp. montana) Spredte fore-
komster i enger og steinrike steder. Funnet fra lavlandetog opp
til 1200 m o.h.

Mjølkefamilien

Geitrams(Epilobiumangustifolium) Vanlig i skog og steinrikeen-
ger fra lavlandetog opp til nær 1600 m o.h.

Krattmjølke (Epilobiummontanum) Vanlig i skog og kratt fra lav-
landet og opp til 700 m o.h.

Bergmjølke(Epilobiumcollinum) Spredte forekomster i berghyll-
er og rasmarkenfra lavlandetog opp til 700 m o.h.

Kvitmjølke (Epilobium lactifforum) Vanlig i fuktig skog, vierkratt
og engsamfunn i fjellet. Vesentlig funnet mellom 800 og 1400
m o.h. Vokserpå elveavsetningerved Vetlevatn.
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Kildemjølke (Epilobiumalsinifolium) Vokser i kilder og ved bek-
ker. Funnetmellom 400 og 1400 m o.h.

Setermjølke (Epilobium hornemannii) Samme økologi som
kvitmjølke, men er barefunnet mellom 800 og 1500 m o.h.

Dvergmjølke(Epilobiumanagallidifolium) Vanlig i snøleier i fjel-
let, mellom 1000 og 1500 m o.h.

Myrmjølke (Epilobiumpalustre) Vokser i myr og fuktige steder.
Fåforekomster mellom 200 og 900 m o.h.

Trollurt (Circaeaalpina) Vanlig i fuktig gråorskog. Funnet opp til
700 m o.h.

Kornellfamilien

Skrubbær (Cornus suecica)Vokser i skog og hei. Vanlig bare
mellom 800 og 1000 m o.h.

Skjermplantefamilien

Hundekjeks(Antriscussylvestris)Vanlig i eng og skog opp til nær
1000 m o.h.

Rødkjeks(Torilisjaponica) Ganskevanlig fra Belleog Indre Vass-
bygd inn til Almen, ca 250 m o.h.

Karve(Carumcarvi)Fåsteder i tørrbakker og kulturmark, opp til
800 m o.h.

Gjeldkarve(Pimpinellasaxifraga)Vanlig på tørrbakker i de nedre
delerav dalsidene,opp til nær 700 m o.h.

Sløke(Angelicasylvestris)Ganskevanlig i enger og langsbekker
opp til 1000 m o.h.

Fjellkvann(Angelicaarchangelica)Spredt i fuktige sig og dalsider
med et dypt jordmonn. Funnet mellom 650 og 1350 m o.h.

Sibirbjønnkjeks(Heracleumsibiricum) Finnesspredt i enger og
skogskanter.Funnetopp til nær 700 m o.h.

Vintergrønnfamilien

Perlevintergrønn(Pyrolaminor) Vanlig i skog og hei fra lavlandet
til 1500 m o.h.

Perlevintergrønn(Pyrolamedia) Spredte forekomster i skog fra
lavlandetog opp til 1050 m o.h. i Kleådalen.

Legevintergrønn (Pyrolarotundifolia) Bare registrert i Aurlands-
dalen, ca 500 m o.h.

Norsk vintergrønn (Pyrola norvegica) Registrert flere steder i
området mellom 700 og 1200 m o.h. Bl.a. i Låvidalen(Vevle
1966 HbB), Rausmesdalen(Nordhagen 1929 HbB), Kvammadal-
en, Steinbergdalen,Kleådalssæter(Nordhagen 1943 HbB).

Nikkevintergrønn (Orthilia sectinda) Spredte forekomster i skog
mellom 600 pg 1100 rn o.h.

Lyngfamilien

Greplyng (Loiseleuriaprocumbens),Vanligpå rabber i fjellet mel-
lom 1100 og 1500 m o.h.

Blålyng (Phyllodocecaerulea)Ganskevalig i fjellskog og fjellhei.
Vanligst mellom 800 og 1350 m o.h., men funnet fra 550 til
1500 m o.h.

Moselyng (Cassiopehypnoides) Vanlig i snøleier i høyfjellet, fra
1050 til 1300 m o.h.

Mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi) Spredte forekomster på tørr
mark i skog og fjellhei. Funnetfra 600 til 1500 m o.h.

Rypebær(Arctostaphylosalpinus) Vanlig i tørrhei og rabber fra
700 til 1500 m o.h.

Røsslyng(Callunavulgaris)Vanlig art på skrinn mark fra lavlan-
det og opp til 1100 m o.h.

Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea).Vanlig art på skrinn mark fra
lavlandetog opp til over 1700 m o.h.

Blokkebær (Vaccinium uliginosum) Sammesom utbredelse som
tyttebær.

Blåbær (Vacciniummyrtillus) Vanlig og dominant i skog og fjell-
hei. Stor bestander finnes opp til nær 1400 m o.h., men spredt
finnes arten opp til 1600 m o.h.

Småtranebær (Oxycoccusmicrocarpus) Myrplante som bare er
funnet ved Kvitinganeog i Steinbergdalen,700-1050 m o.h.
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Fjellkrekling(Empetrum hermaphroditum) Vanlig på skrinn mark
i skogog fjellhei. Funnet mellom 1000 og 1600 m o.h.

Nøkleblomfamilien

Fjellnøkleblom (Primula scandinavica) Spredte forekomster på
berg og kalkrik grunn i fjellet, vesentlig mellom 450 og 1200 m
o.h. Det foreligger ogsået belegg fra lavlandet.

Skogstjerne(Trientaliseuropaea)Vanlig i skog og fjellhei fra lav-
landetog opp til nær 1500 m o.h.

Søterotfamilien

Søterot (Gentianapurpurea) Barefunnet ved Øvstebøca 850 m
o.h. Nærmeste funn er ved Kårdal i Flåmsdalen(Nordhagen
1973:81). Ellerser denne arten sjeldeni Indre Sogn.Blytt (1869:
131)har funnet den ved Nesbø,ca 900 m o.h. (3038')
Ogsåregistrert i Langedalen,ca 1000 m o.h. (K.K, Berget pers.
medd.)

Snøsøte(Gentiana nivalis) Spredte forekomster i enger i fjellet.
Funnetmellom 700 og 1500 m o.h.

Bakkesøte(Gentianellacampestris)Funnetfra 790 m i Aurlands-
dalentil 1200 m o.h. i Steinbergdalen.

Bukkebladfamilien

Bukkeblad(Menyanthes trifoliata) Vann- og myrplantesom bar4e
er funnet mellom 700 og 800 m o.h.

Oljetrefamilien

Ask (Fraxinusexcelsior)Edelløvtresom finnes spredt i de nedre
deleneav dalføret.

Rubladfamilien

Hengepiggfrø (Lappula deflexa) Spredte forekomster i urer og
kratt i lavlandet. Funnetopp til 800 m o.h. i Aurlandsdalen.Blytt
(1869: 135)angir den fra Almen.

Fjellminneblom(Myosotis decumbens)Vanlig i rik bjørkeskogog
vierkratt i fjellet. Funnet mellom 550 og 1350 m o.h.

Åkerminneblom (Myosotis arvensis) Spredt i enger og kultur-
markennederst i dalføret, opp til ca 700 m o.h.

Legesteinfrø(Lithosperrnumofficinale) Det foreligget et herbarie-
beleggfra Aurlandsdalenmellom Belleog Almen.

Vasshårfamilien

Dikevasshår(Callitricheintermedia) Vanlig i lune vikér i vatn fra
Vassbygdvatnog opp til Øyestølvatn.

Lepeblomstfamilien

Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) Finnesspredt i enger og kultur-
marker, fra lavlandet og opp til over skoggrensa.Øverstefunn
ved ca 1150 m o.h.

Blåkoll (Prunellavulgaris)Opptrer vanlig i enger og kulturmaker,
fra lavlandetog opp til 900 m O.h.

Kvassdå(Galeopsistetrahit) Stedvisvanlig i kulturmark og bei-
tepåvirket skog fra lavlandetog opp til nær skoggrensa(1000 m
o.h.)

Vrangdå (Galeopsisbifida) Spredte forekomster i kulturmark og
beitepåvirketskog. Funnetopp til 800 m o.h.

Skogsvinerot(Stachyssylvatica)Ganskevanlig i urer og løvskog
med dypt jordsmonn. Hovedutbredelsener under 500 m o.h.,
men den er funnet opp til 830 m o.h. i Aurlandsdalen.

Kransmynte(Saturejavulgaris)Stedvisganskevanlig i tørrbakker,
enger og urer i lavlandet.Øvre forekomst 650 m o.h.

Bakkemynte(Saturejaacinos)Vanlig i tørrbakker og berghyller i
lavlandet, spesieltunder 500 m o.h. Øvre forekomst ved 650 m
o.h.

Kung (Origanum vulgare)Stedvisganskevanlig i urer, berghyller
og tørrbakker opp til 800 m o.h.

Maskeblomstfamilien

Filtkongslys(Verbascumthapsus) Spredte forekomster i urer og
tørrbakker opp til 300 m o.h.

Mørkkongslys(Verbascumnigrum) Spredte forekomster i enger
og veikanter opp til 650 m o.h.

torskemunn (Linaria vulgaris) Ganske vanlig på tørre, steinrike
steder,opp til 800 m o.h.
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Brunrot (Scrophularianodosa)Spredte forekomster i rike urer og

kratt i lavlandet, opp til 300 m o.h.

Bergveronika (Veronicafruticans) Spredte forekomster i berg og

på grus i fyllittområdene. Funnet mellom 650 og 1300 m o.h.

Fjellveronika (Veronica alpina) Vanlig i snøleier i fjellet. Funnet

mellom 800 og 1700 m o.h.

Snauveronika (Veronica serpyllifolia) Spredte forkomster i kul-

turpåvirket eng og skog. Funnet opp til nær 1200 m o.h.

Bakkeveronika (Veronica arvensis) Funnet i en tørrbakke ved

Vassbygd. Dette er en varmekjær art som vesentlig finnes i de

sørlig delene av Skandinavia, men med spredte forekomster

nord til Nordland.

Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) Vanlig i enger og

tørrbakker opp til 500 m o.h.

Legeveronika (Veronicaofficinalis) Vanlig i skog, eng og kultur-

marker, vesentlig under 900 m o.h. Funnet opp til 1050 m o.h.

Stormarimjelle (Melampyrum pratense) Vanlig i lyngmark og

skog fra lavlandet og opp til 1150 m o.h.

Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum) Spredt i skog og eng

opp til 1150 m o.h.

Fjelløyentrøst (Euphrasiafrigida) Vanlig i fjellet, opp til 1600 m

o.h.

Lappøyentrøst (Euphrasialapponia) Angitt av Spangelo (1959)

fra Kleådalen og Skåri, ca 1100 m o.h. Dette er en bisentrisk

fjellplante med få forekomster i Sør-Norge.

Småengkall (Rhinanthus minor) (inkl. fjellengkall Rhinanthus
groenlandicus).Vanlig i eng og hei i fjellet, opp til 1350 m o.h.

Bleikmyrklegg (Pedicularislapponica) Spredt i heier i fjellet, mel-

lom 800 og 1500 m o.h.

Gullmyrklegg (Pedicularisoederi) Er funnet i Steinbergdalen og

ved Hellenuten. Fra tidligere foreligger et herbariebelegg fra

Steinbergdalen, 1300 m o.h. Dette er en sjelden plante i vest-

norske fjell. Foruten i Indre Sogn er den bare funnet i fjellene på

Sunnmøre (Skogen & Odland 1989).

Svarttopp (Bartsiaalpina)Vanlig i fuktige enger og vierkratt i fjel-

let, vesentlig mellom 800 og 1500 m o.h. Funnet i berghyller

ned til 550 m o.h. i Aurlandsdalen.

Blærerotfamilien

Tettegras (Pinguiculavulgaris)Vanlig på fuktig grasmark, fra lav-

landet og opp til 1400 m o.h.

Kjempefamilien

Groblad (Plantago major) Vanlig i veikanter i lavlandet, opp til

nær 900 m o.h.

Smalkjempe (Plantagolanceolata)Vanlig i tørrbakkene nederst i

dalføret, opp til 400 m o.h.

Maurefamilien

Klengemaure (Galium aparine) Vanlig i kulturmark og urer opp

til 300 m o.h.

Sumpmaure (Galium uliginosum) Spredt i fuktig grasmark mel-

lom 300 og 600 m o.h.

Myrmaure (Galium palustre) Bare funnet i elvekanten nederst

ved Aurlandselva.

Myske (Galium odoratum) Spredte forekomster på steinrik mark

i edelløvskog opp til Vassbygdvatn (200 m o.h.).

Kvitmaure (Galium boreale)Vanlig i tørrbakker og enger opp til

800 m o.h. Over dette mer spredt, men registrert opp til 1150 m

o.h.

Gulmaure (Galium verum) Vanlig i tørrbakker og enger opp til

800 m o.h.

Stormaure (Galium album) Vanlig i enger og veikanter i lavlan-

det. Funnet opp til 650 m o.h.

Kaprifolfamilien

Linnea (Linnaeaborealis)Spredt i lyngmark i skog, fra lavlandet

og opp til 1000 m o.h.

Rødhyll (Sambucusracemosa)Finnes spredt i skogkanter i de ne-

dre delene av dalføret.
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Krossved (Viburnum opulus) Spredte forekomster i skog og urer

nederst i dalføret.

Vendelrotfamilien

Vendelrot (Valerianasambucifolia) Vanlig i fukiig eng og skog.

Fra lavlandet og opp til 1000 m o.h.

Kardeborrefamilien

Blåknapp (Succisapratensis)Sjelden. Bare funnet nederst i Aur-

landsdalen.

Reidknapp (Knautia arvensis)Vanlig i tørre enger opp til 700 m

o.h. Øvre funn ved 850 m o.h.

Klokkefamilien

Storklokke (Campanula latifolia) Spredte forekomster i fuktige

lier og skoger i lavlandet. Funnet opp til 400 rn o.h.

Blåklokke (Campanula rotundifolia) Vanlig i berg og enger fra

lavlandet og opp til 1500 m o.h.

Korgplantefamilien

Gullris (Solidagovirgaurea)Vanlig i skog og eng fra lavlandet og

opp til 1600 m o.h.

Bakkestjerne (Erigeronacer) Få forekomster fra lavlandet og opp

til 850 m o.h.

Fjellbakkestjerne (Erigeronborealis)Ganske vanlig på berghyller

og enger i fjellet, fra 800-1500 m o.h.

Snøbakkestjerne (Erigeronuniflorus) Spredt i enger og snøleier i

fjellet, fra 900 til 1700 rn o.h.

Kattefot (Antennaria dioica) Vanlig på berg og i tørrbakker fra

lavlandet og opp til 1700 m o.h.

Fjellkattefot (Antennaria alpina) Spredte forekomster på knauser

og i bakker i fjellet, fra 550 til 1700 m o.h.

Skoggråurt (Gnaphalium sylvaticum) Spredt i kulturmarker og

veikanter opp til 800 m o.h.

Setergråurt (Ghaphalium norvegicum) Ganske vanlig i skog og

eng i fjellet, fra 800 til 1600 m o.h.

Dverggråurt (Gnaphaliurnsupinum) Vanlig i snøleier i høyfjellet.

Funnet fra 1000 til 1700 m o.h.

Ryllik (Achillea millefolium) Vanlig i veikanter og kulturmarker

opp til 1000 m o.h.

Reinfann (Tanacetumvulagare)Spredt i veikanter opp til 500 m

o.h.

Prestekrage (Leucanthemumvulgare) Spredte forekomster i en-

,ger og tørrbakker opp til 700 m o.h.

Burot (Artemisiavulgaris)Spredte forekomster i veikanter og en-

ger opp til 700 m o.h.

Hestehov (Tussilagofarfara) Vokser på fuktig leirjord opp til 800

m o.h.

Fjellpestrot (Petasites frigidus) Spredte forekomster på fuktig

kalkrik mark i fjellet, f. eks i Steinbergdalen, fra 800 til 1600 m

o.h. Denne fjellplanten opptrer ganske sparsornt på Vestlandet.

Åkersvineblom (Seneciovulgaris)Vokser i kulturmark i lavlandet.

Klistersvineblorn (Senecioviscosus)Vokser i kulturmark i lavlan-

det.

Skyggeborre (Arctium nemorosum) Bare registrert i en ur mellom

Belle og Almen.

Fjelltistel (Saussureaalpina) Finnes vanlig i fuktige enger, mest i

fjellet. Funnet fra 400 til 1700 m o.h.

Krusetistel (Carduuscrispus)Spredt i eng og skog fra lavlandet

og opp til 580 m o.h. i Kleådalen.

Veitistel (Cirsiumvulgare)Funnet i de nedre delene av dalføret

ved 160 m o.h. i Kleådalen.

Myrtistel (Cirsiumpalustre) Spredt i våt eng og beitemark, fra

lavlandet og opp til 710 m o.h. i Kleådalen.

Kvitbladtistel (Cirsiumhelenioides)Vanlig i enger og skoger. Fun-

net opp til 1500 m o.h.

Vanlig knoppurt (Centaureajacea) Spredt i enger i lavlandet.
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Fagerknoppurt (Centaureascabiosa)Spredt i tørre enger opp til
300 m o.h.

Føllblom (Leontodon autumnalis) Vanlig i veikanter og beite-
marker. Funnetopp til 1050 m o.h.

Sumphaukeskjegg (Crepis paludosa) Spredt i fuktig skog og
kratt. Barefunnet mellom 700 og 1200 m o.h.

Takhaukeskjegg(Crepistectorum) I tørrbakker og urer i lavlan-
det. Funnetopp til 300 m o.h.

Turt (Cicerbitaalpina)Vanlig i fuktig skog og vierkratt. Mest van-
lig mellom 700 og 1200 m o.h., men også funnet ned til 150 m
o.h. i nordvendte lier.

Skogsalat (Mycelis muralis) Ganske vanlig i veikanter, urer og
kratt i lavlandet.Funnetopp til 600 m o.h.

Løvetann(Taraxacum)Ulike løvetannarter finnes i kulturmarker
og engsamfunnfra lavlandetog opp til 1600 m o.h.

Svæve (Hieracium) Ulike svævearter opptrer vanlig i hele
området, opp til 1700 m o.h. I tørrbakkene nederst i dalføret er
hårsvæve (Hieracium pilosella) en dominant art. Her opptrer
også H. auricula. Ellerser skogsvæve(Hieraciummurorum), bei-
tesvæve (Hieracium vulgatum) og skjermsvæve(Hieracium um-
bellatum) vanlige. I fjellet er fjellsvæve (Hieraciumalpinum) me-
get vanlig opp til 1600 m o.h.

Piggknoppfamilien

Fjellpiggknopp (Sparganiumhyperboreum) Det foreligger et be-
legg fra Aurdalsvatnet(Rui 1953, HbO).

Nøstepiggknopp(Sparganiumglomeratum) Funnet i en dam ved
Tokkvam(Nordhagen1926, HbB).

Grasfamilien

Strandrør (Phalarisarundinacea) Danner bestander ved bekker
og fuktige lier. Funnetopp til 700 m 6.h.

Gulaks(Anthoxanthum odoratum) Vanlig fra lavlandetog opp til
1700 m

Marigras(Hier6chlo odorata) Blefunnet av Nordhagen(Bergens
museumårsberetning 1943-44) mellom Kleåseterog Rusten.

Myskegras(Milium effusum) Spredt i rike enger og skoger, fra
lavlandetog opp til 1200 m o.h.

Timotei (Phleumpratense)Spredt i enger opp til 700 m o.h.

Fjelltimotei (Phleumalpinum) Vanlig i enger og snøleier i fjellet.
Funnet mellom 450 og 1700 m o.h.

Engreverumpe(Alopecuruspratensis)Spredt i enger og veikanter
opp til 600 m o.h.

Knereverumpe (Alopecurus geniculatus) Spredt i fuktige enger
og vannkanteropp til 800 m o.h.

Vassreverumpe(Alopecurusaegualis)Vanlig i Aurdalsvatnet og i
dammen ved Grøna. Dette er en "Østlandsplante" som opptrer
sjelden på Vestlandet. Under forundersøkelseneble ikke denne
arten notert fra vassdraget. Den har trolig blitt begunstiget av
mindre vanngjennomstrømming. Dette medfører at det avsettes
en del sedimenterhvor såvassreverurnpehar etablert seg.
Funnetogså i Flåmsvassdraget.

Huldregras (Cinna latifolia) Huldregraser tidligere funnet i en li
ovenfor Tokkvam (Ekberg og Wendelbo 1968, HBg) Dette
"Østlandsgraset" finnes bare få steder i de indre fjordstrøkene
på Vestlandet (Fremstad1976, Berthelsen& Huseby1981).

Engkvein (Agrostis capillaris) Vanlig opp til skoggrensa. Øvre
funn ved 1150 m o.h.

Krypkvein (Agrostisstolonifera) Spredt på fuktige steder, opp til
950 m o.h.

Hundekvein(Agrostiscanina) I fuktig eng opp til 1150 m o.h.

Skogrørkvein(Calamagrostispurpurea) Vanlig i skog og eng opp
til 1500 m o.h.

Bergrørkvein(Calamagrostisepigeios)Spredteforekomster i urer
og berg opp til 650 m o.h.

Englodnegras(Holcuslanatus) I en fuktig eng nederst ved Aur-
landselva.Dette graset har sin hovedutbredelse i ytre strøk på
Vestlandet,og finnes sjeldeni indre fjordstrøk.

Sølvbunke (Deschampsiacespitosa)Vanlig opp til 1350 m o.h.
Funnetved 1420 m på en steinfyllingved Vargevatn.
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Fjellbunke (Deschampsiaalpina) Spredt på grus og i snøleier i
høgfjellet, vesentlig mellom 1100 og 1700 m o.h. Den finnes
også på elveavsetningerved Vetlevatn (se side ). Fjellbunkevar
vanlig i fosserøyksoneneved foss A, B, I, J og 0. (Vevle 1970:
95). På disse stedene er den ikke registrert under etterun-
dersøkelsene.

Smyle(Deschampsiaflexuosa)Vanlig opp til 1700 m o.h.

Rypebunke(Vahlodeaatropurpurea) Spredt i enger og vierkratt i
fjellet vesentlig mellom 1100 og 1700 m o.h. Vokserogså på el-
veavsetningeri Vetlevatn (sekap. 6).

Dunhavre(Avenulapubescens).Barei en eng ved Vassbygd.

Svartaks (Trisetum spicatum) Spredt i enger og på grus i
høyfjellet. Registrert mellom 1000 og 1700 m o.h. Nedre fore-
komstved en bekk i Midjedalen 580 m o.h. Dette graset opptrer
sjeldenpå Vestlandet,og da bare i indre fjordstrøk.

Knegras(Danthonia decumbens)Barefunnet i en veikant i Aur-
landsdalen,ca 450 m o.h. Dette er første funn av knegras, som
er sjeldeni de indre deleneav Vestlandet(Fægri1960).

Hengeaks (Melica nutans) Ganske vanlig på tørre steder og i
berg fra lavlandetog opp til 1000 m o.h.

Blåtopp (Molinia caerulea) I myr og våt eng. Finnesi lavlandet,
men mest vanlig på høgere nivå hvor det finnes egnete vokses-
teder. Registrertopp til 1100 m o.h.

Hundegras(Daciylisglomerata)Vanlig i tilknytning til kulturmark.
Registrertopp til 700 m o.h.

Engrapp (Poapratensis) Vanlig i kulturmarker og veikanter fra
lavlandetog opp til 700 m o.h.

Mjukrapp (Poa flexuosa) I grus og på knauser i fjellet. Relativt
vanlig mellom 1300 og opp til over 1700 m o.h.

Fjellrapp(Poaalpina) Vanlig i enger, vierkratt og snøleier,vesent-
lig innen fyllittområdet. Vanligst mellom 700 og 1600 m o.h.,
men funnet ned til 450 m i Aurlandsdalen.Var. alpina er også
vanlig. Den inngrikk ofte i fossesprutområdenelangsAurlandsel-
va (Vevle1970). Ved de regulerte fosseneer den nå sterkt redu-
serteller helt utgått.

Jervrapp(Poaarctica) Blefunnet for første gang i Aurlandsdalen
på Store Liahovden,mellom 1600 og 1700 m o.h. Dette repre-
senterer ny sørgrensefor arten i Norge. Tidligere er den kjent

•fra Lærdalog Hemsedal.

Blårapp (Poa glauca) Vanlig på tørre steder og i bergskorer.
Vanligst mellom 400 og 1700 m o.h., men vokserogså i lavlan-
det.

Lundrapp (Poa nemoralis) Vanlig i enger, kratt og skoger, fra
lavlandetog opp til 1300 m o.h.

Markrapp (Poatrivialis)Ved kulturmark i lavlandet.

Tunrapp (Poaannua) Vanlig i kulturmark og stier, fra lavlandet
og opp til 1100 m o.h.

Snøgras(Phippsiaalgida) Funnet flere steder i snøleierinnen fyl-
littområdet, mellom 1400 og 1600 m o.h.

Rødsvingel(Festucarubra) Vanlig i enger, fra lavlandet og opp
til 1300 m o.h. I en fuktig eng ved Turrlifossenvokserogsåvar.
mutica

Sauesvingel(Festucaovina) Vanlig på tørre, skrinne steder fra
lavlandetog opp i høyfjellet.

Geitsvingel(Festucavivipara)Vanlig i heier og enger fra lavlan-
det og opp i høyfjellet.

Engsvingel(Festucapratensis) I kulturmarker opp til 500 m o.h.

Finnskjegg (Nardusstricta) Vanlig i enger og snøleier. Funnet
mellom 400 og 1500 m o.h.

Bladfaks(Bromusinermis) I veikant i Aurlandsdalen.

Lodnefaks(Bromushordeaceus)I en veikant ved Vassbygda.

Hundekveke(Roegneriacanina) Ganskevanlig i enger og urer,
opp til 800 m o.h.

Fjellkveke (Roegneria borealis) Tidligere registrert mellom
Belskårog Lille Berekvam,Raubergnosiog Skårnosi.

Starrfamilien

Torvull (Eriophorum vaginatum) Vanlig i fattige myrer. Slike er
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imidlertid lite utbredt i Aurland, og torvull er derfor bare funnet
mellom 900 og 1400 m o.h.

Snøull (Eriophorum scheuchzeri) I våt sand grus og i snøleier.
Spredte forekomster mellom 800 og 1500 m o.h. Etablert på
tørrlagte avsetningerlangsAurlandselva.

Duskull (Eriophorum angustifolium) Vanlig i myrer og fuktig
mark, mellom 800 og 1700 m o.h.

Sveltull (Scirpus hudsonianus) Funnet for første gang i en myr
ved Kvitingane,ca 700 m o.h.

Bjønnskjegg(Scirpus cespitosus) I myr og fuktig mark. Barefun-
net mellom 600 og 1400 m o.h.

Rabbetust(Kobresia myosuroides,) Funnet spredt på fyllittrabber i
fjellet. Angitt av Spangelo(1959) fra flere steder: Geitnosi 1350
m, Steinbergdalen 1200 m, Skårsnosi, Raunåse, Breidbakka
(1320 m), Låvidalen.Rabbetustfinnes bare få steder på Vestlan-
det, vesentlig indre deler av Hordaland og Sogn.

Tvebostarr(Carex dioica) Barefunnet i en rikmyr ca 1050 rn o.h.

Sveltstarr (Carex pauciflora) På fattigrnyrer i Aurlandsdalen og
ved Kvitingane.

Agnorstarr (Carex microglochin) Registrert fra myr i Steinbergs-
dalenog Breidbakka(Hb0).

Bergstarr(Carex rupestris) Ganskevanlig på berghyller innen fyl-
littområdet, vesentlig mellom 800 og 1400 m o.h. Også funnet
ved Onstadbergeti Aurlandsdalen,250 m, i et nordvendt berg.

Piggstarr(Carex muricata) Spredt i urer og kratt, fra lavlandetog
opp til 500 m o.h.

Harestarr (Carex ovalis) Spredte forekomster i kulturmarker og
veikanter fra lavlandetog opp til 1000 m o.h.

Rypestarr(Carex lachenalii) Vanlig i enger og snøleier, fra 800
meter og opp til 1700 m o.h.

Gråstarr (Carex canescens) Vanlig i myr og fuktig mark. Funnet
opp til 1400 m o.h.

Seterstarr(Carex brunnescens) Vanlig i enger og snøleier,fra 800

m og opp til 1500 m o.h.

Stjernestarr(Carex echinata) Vanlig i myr og fuktig mark. Funnet
fra lavlandetog opp til 900 m o.h.

Fjellstarr (Carex norvegica) Spredte forekomster på fuktig, rik
mark. Funnet mellom 500 og 1400 m o.h.

Svartstarr(Carex atrata) Spredteforekomster i bergskorerog en-
ger, vesentlig mellom 800 og 1500 m o.h. Funnet ned til 550 m
o.h.

Sotstarr (Carex atrofusca) Spredte forekomster på fuktig, kalkrik
mark og fjellhyller, mellom 600 og 1400 m o.h.

Stivstarr(Carex bigelowii) Sværtvanlig i heierog snøleier,vesent-
lig mellom 800 og 1700 m o.h. Funnet også ved 550 meter i
Aurlandsdalen.

Slåttestarr(Carex nigra) Vanlig i myr og fuktig mark, opp til 1100
m o.h.

Stolpestarr (Carex juncella) I tuer i vatn og vannkanter, mellom
700 og 1000 m o.h.

Bråtestarr (Carex pilulifera) Spredte forekomster i enger og ber-
ghyller, mellom 200 og 900 m o.h.

Fingerstarr (Carex digitata) Spredte forekomster på tørr mark i
lavlandet,opp til 600 m o.h.

Gulstarr (Carex flava) Ganskevanlig på fuktig, kalkrik mark, fra
lavlandetog opp til 1100 m o.h.

Beitestarr (Carex oederi) Spredte forekomster på fuktig mark,
opp til 800 m o.h.

Grønnstarr (Carex tumidicarpa) Funnet få steder mellom 600 og
800 m o.h.

Slirestarr(Carex vaginata) Vanlig i skog, veikanter og beitemark.
Barefunnet mellom 800 og 1200 m o.h.

Kornstarr(Carex panice) Vanlig i grasmyrog våt eng opp til 1000
m o.h.

Bleikstarr(Carex pallescens) Vanlig i skog og eng opp til 1000 m
o.h.
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Frynsestarr (Carexmagellanica)Vokser i fattig myr. Bare funnet

mellom 600 og 850 m o.h.

Snipestarr (Carexrariflora) Bare funnet i et fuktig sig ved Turis-

thytten i Steinbergdalen (Nordhagen 1943 HbB).

Hårstarr (Carexcapillaris)Vanlig i rikmyrer, vesentlig mellom 800

og 1400 m o.h., men også funnet ved 650 m o.h.

Flaskestarr (Carexrostrata) Danner bestander i vannkanter. Fun-

net mellom 700 og 1100 m o.h.

Sennegras (Carex vesicaria)Spredte forekomster i vannkanter.

Funnet ved Vassbygda og ved foten av Bjønnstigen ca 850 m

o.h. (Hb0).

Blankstarr (Carexsaxatilis)Vanlig i myr og fuktig eng, mellom

800 og 1400 m o.h:

Sivfamilien

Finmarkssiv (Juncusarcticus)Angitt i kryssliste fra Steinbergdalen

(Wendelbo 1964).

Trådsiv (Juncustiliformis) Vanlig i myr og fuktig mark. Funnet

mellom 700 og 1400 m o.h.

Paddesiv (Juncusbufonius) I veikanter opp til 1300 m o.h.

Skogsiv (Juncusalpinoarticulatus ssp. nodulosus)Funnet i et sig i
bjørkeskog, 750 m o.h.

Rabbesiv (Juncus trifidus) Vanlig på rabber i høgfjellet, men
finnes også i bergskorer på lavere nivå. Registrert ned til 450 m

o.h. i Aurlandsdalen.

Kastanjesiv (Juncuscastaneus)Finnes spredt på fuktig mark in-

nen fyllittområdet. Funnet fra 800 til 1400 m o.h.

Trillingsiv (Juncustriglumis) Finnes spredt på fuktig mark innen

fyllittområdet. Registrert mellom 800 og 1000 m o.h.

Tvillingsiv (Juncusbiglumis) Finnes spredt på fuktig mark innen

fyllittområdet. Registrert mellom 800 og 1400 m o.h.

Hårfrytle (Luzulapilosa) Vanlig i skog og hei, fra lavlandet og

opp til 1200 m o.h.

Hengefrytle (Luzulaparviflora) TidIigere registrert på Torskarnut

(800-900 m o.h. HbB), ved foss B og ved Vestaforstølen (Vevle

1970). Registrert i Steinbergdalen først på 1980-tallet (K.K. Ber-

get pers. medd.). Ikke gjenfunnet under disse undersøkelsene.

Hengefrytle er svært sjelden på Vestlandet, med bare få fore-

komster i Indre Sogn og Nordfjord (Skogen 1985).

Vardefrytle (Luzulaconfusa) (inkl. buefrytle L. arcuata)Vanlig på

rabber i høyfjellet. Funnet mellom 1300 og 1700 m o.h.

Aksfrytle (Luzulaspicata)Vanlig på rabber i høyfjellet, men også

i bergskorer på lavere nivå. Funnet ned til 400 m o.h.

Engfrytle (Luzulamultiflora) Vanlig i enger og beitemarker, fra

lavlandet og opp til 1000 m o.h.

Seterftytle (Luzula frigida) Vanlig i enger i fjellet, mellom 1000

og 1500 m o.h.

Myrfrytle (Luzulasudetica) Vanlig i grasmyrer og fuktig mark i

fjellet. Funnet mellom 700 og 1600 m o.h.

Liljefamilien

Bjønnbrodd (Totieldia pusilla) Spredte forekomster på fuktig

mark innen fyllittområdet. Funnet mellom 800 og 1400 m o.h.

Firblad (Parisquadrifolia) Vokser spredt i rik skog. Funnet fra lav-

landet og opp til 900 m o.h.

Mariblom (Maianthemum bifolium) Ganske vanlig i skog og hei

fra lavlandet og opp til 1100 m o.h.

Kantkonvall (Polygonatum odoratum) Bare få registreringer i

berghyller elter i skog på steinrik mark. Fra lia ovenfor jordbruks-

kolen opp til 400 m o.h.

Kranskonvall (Polygonatum verticillatum) Spredte forekomster i

urer og rik skog. Vanligst mellom 700 og 1000 m, men også

funnet ved 150 m o.h.

Liljekonvall (Convalariamajalis) Spredte forekomster i skog fra

lavlandet og opp til 1000 m o.h.

Marihandfamilien

Vårmarihand (Orchismascula)Funnet 3 steder på dyp moldjord i


lavlandet, opp til nær 300 m o.h. Denne orkideen er relativt van-
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lig lengre ut mot kysten. I indre fjordstrøk opptrer den sjelden
(Fægri1060).

Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata) Funnet spredt i myrer,
mellom 600 og 1000 m o.h.

Skogmarihand(Dactylorhiza fuchsii) Bare funnet i en rik skog i
lavlandet.

Grønnkurle(Coeloglossumviride) Spredteforekomster i enger in-
nen fyllittområdet, mellom 800 og 1400 m o.h.

Vanlig nattfiol (Platantherabifolia) I skog ved Onstadberget,400
m o.h. (Nordhagen1944 HbB).

Kvitkurle (Leucorchisalbida) Spredte forekomster i enger innen
fyllittområdet, mellom 800 og 1000 m o.h.

Brudespore(Gymnadeniaconopsea) Fåforekomster i rike enger.
Funneti lavlandet(100 m) og i fjellet 1150 m o.h.

Småtveblad(Listeracordata) Spredte forekomster i fuktig skog.
Funnetmellom 800 og 1000 m o.h.

Korallrot (Corallorhizatrifida) er sjelden i området, og bare fun-
net mellom Vetledalen og Rausmesdalen,ca 850 m o.h. (Nord-
hagen 1929 HbB).
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