
049' Vassdragsundersøkelser i
Øvre Otta, friluftsliv

og naturfag

Lars Erikstad
Gunnar Halvorsen

Bjørn P. Kaltenborn
Harald Korsmo

Sylvia Smith-Meyer
Tor K. Spidsø

Bjørn Walseng

NINA NORSK NSTITUTI" FOR NATURFORSKNNG



Vassdragsundersøkelseri
Øvre Otta, friluftsliv

og naturfag

LarsErikstad
Gunnar Halvorsen

Bjørn P. Kaltenborn
Harald Korsmo

SylviaSmith-Meyer
Tor K. Spidsø

Bjørn Walseng

NORSKINSTITUffFORNATURFORSKNING



nina utredning 049

NINAs publikasjoner

NINA utgir seks ulike faste publikasjoner:

NINA Forskningsrapport

Her publiseres resultater av NINAs eget forskningsarbeid, i den

hensikt å spre forskningsresultater fra institusjonen til et større

publikum. Forskningsrapporter utgis som et alternativ til inter-

nasjonal publisering, der tidsaspekt, materialets art, målgruppe

m.m. gjør dette nødvendig.

NINA Utredning

Serien omfatter problemoversikter, kartlegging av kunnskapsni-

vået innen et emne, litteraturstudier, sammenstilling av andres

materiale og annet som ikke primært er et resultat av NINAs

egen forskningsaktivitet.

NINA Oppdragsmelding

Dette er det minimum av rapportering som N1NA gir til opp-

dragsgiver etter fullført forsknings- eller utredningsprosjekt.

Opplaget er begrenset.

NINA Notat

Serien inneholder symposie-referater, korte faglige redegjørel-

ser, statusrapporter, prosjektskisser o.l. i hovedsak rettet mot

NINAs egne ansatte eller kolleger og institusjoner som arbeider

med tilsvarende emner. Opplaget er begrenset.

NINA Temahefter

Disse behandler spesielle tema og utarbeides etter behov for å

informere om viktige problemstillinger i samfunnet. Målgruppen

er "almenheten" eller særskilte grupper, f.eks. landbruket, fyl-

kesmennenes miljøvernavdelinger, turist- og friluftlivskretser o.l.

De gis derfor en mer populærfaglig form og med mer bruk av il-
lustrasjoner enn ovennevnte publikasjoner.

NINA Fakta-ark

Hensikten med disse er å gjøre de viktigste resultatene av NINAs

faglige virksomhet, og som er publisert andre steder, tilgjenge-

lig for et større publikum (presse, ideelle organisasjoner, natur-

forvaltningen på ulike nivåer, politikere og interesserte enkelt-

personer).

I tillegg publiserer NINA-ansatte sine forskningsresultater i inter-

nasjonale vitenskapelige journaler, gjennom populærfaglige

tidsskrifter og aviser.

Erikstad, L., Halvorsen, G., Kaltenborn, B. P., Korsmo, H., Smith-

Meyer, S., Spidsø,T.K. & Walseng, B. 1993. Vassdragsundersøkelser

i Øvre Otta, friluftsliv og naturfag. - NINA Utredning 49: 1-86.

Oslo,juni 1993

ISSN0802-3107

ISBN 82-426-0358-8

Klassifisering av publikasjonen:

Vassdragsutbygging og andre tekniske inngrep

Hydro-power construction and other technical development

Copyright C):

Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse

Redaksjon:

Erik Framstad

NINA, Oslo

Design og layout:

Klaus Brinkmann

Cathrine H. Svendsen

NINA, Ås/Oslo

Sats: NINA

Trykk: Melsom, Torp

Opplag: 200

Trykt på miljø papir

Kontaktadresse:

NINA

Tungasletta 2

7005 Trondheim

Tel: 07 58 05 00 (etter 28.10.93: 73 58 05 00)

2



nina utredning 049

Referat
Erikstad, L., Halvorsen, G., Kaltenborn, B. P., Korsmo, H., Smith-

Meyer, S., Spidsø, T.K. & Walseng, B. 1993. Vassdragsundersøkelser

i Øvre Otta, friluftsliv og naturfag. - NINA Utredning 49: 1-86.

Foreliggende utredning gir en vurdering av konsekvensene av en

eventuell kraftutbygging i Øvre Otta for friluftsliv, geofag, botanikk,

dyreliv og jakt og ferskvannsbiologiske forhold. Det berørte området

er godt egnet for ulike rekreasjonsformer som høstingsrekreasjon,

fjellvandring, skiløping, hytterekreasjon, nærrekreasjon og reiseliv.Det

er gitt en kort beskrivelse av de dominerende landskapsformer og av

de berggrunnsgeologiske og kvartærgeologiske forekomster.

Brerandavsetninger med terrasser og De Geer-morener er de faglig

mest interessante forekomstene. Det ble registrert 163 karplanter,

med størst antall langs elvestrekningen Stamåsagi - Heggebottvatn.

Polløyi og øy i Heggebottvatn hadde også relativt stort antall arter.

Disseområdene hadde også størst antall vegetasjonstyper, henholds-

vis 12, 10 og 11. Vegetasjonen er dominert av østlige, nordlige og al-

pine floraelementer. Området har gode bestander av elg og rein, og

middels bestand av rådyr. Hjort har også fast bestand i området. Det

er gode bestander av rev og mår, og i fjellet er det en stabil jervebe-

stand. Det ble observert 62 fuglearter, hvorav 36 hekket eller sann-

synligvis hekket. Pollvatn er den rikeste lokaliteten. Littorale bunndyr

og plankton er undersøkt i 7 innsjøer. Vannkvaliteten er relativt gun-

stig, med pH varierende fra 6,10 til 6,45. Det er påvist 33 arter kreps-

dyr, 8 arter/taxa fåbørstemark, 3 arter døgnfluer og 4 arter steinfluer.

Bunndyrfaunaen var dominert av fåbørstemark, fjærmygg og rund-

ormer. Den foreslåtte kraftutbygging forventes å ha relativt små kon-

sekvenser for de naturfaglige interesser. For friluftsliv vil konsekvense-

ne bli store, spesielt for området ved Billingen med Tora og Føysa,for

Otta mellom Breiddalsvatn og Heggebottvatn og området ved

Dønfoss. Dalalternativet er å foretrekke ved valg av overføringslinjen

for kraften mot Vågåmo.

Emneord: Kraftutbygging - Øvre Otta - Oppland - Friluftsliv - Geofag

- Botanikk - Vilt - Jakt - Ferskvann - Krepsdyr

Lars Erikstad, Gunnar Halvorsen, Sylvia Smith-Meyer og Bjørn

Walseng, NINA, Boks 1037 Blindern, N-0315 Oslo.

Harald Korsmo og Tor K. Spidsø, NINA, NLH Urbygningen, 1432 Ås.

Bjørn P. Kaltenborn, NINA, Fåberggt. 106, N-2600 Lillehammer.

Abstract
Erikstad, L., Halvorsen, G., Kaltenborn, B. P., Korsmo, H., Smith-

Meyer, S., Spidsø, T.K. & Walseng, B. 1993. Water power develop-
ment in upper part of the river Otta, impact on recreation and natu-

ral environments. - NINA Utredning 49: 1-86.

This report presents an assessmentof the consequences of a planned

water power development in the upper part of the river Otta, in the

county of Oppland, for recreation, earth science, botany, birds and
game species, and limnology. The area is well suited for different ty-

pes of recreation like hunting and fishing, mountain hiking and ski-

ing, use of cabins, recreation close to settlements and tourisms asso-

ciated with the road system. The landscape, the geology and quarte-

nary geology are briefly described. Some glaciolacustrine terraces and

De Geer moraines are the most interesting quartenary forms.

Altogether 163 species of vascular plants were found, with the hig-

hest number of species along the Otta river from Stamåsagi to

Heggebottvatn. Two islands in Pollvatn (Polløyi) and Heggebottvatn,

respectively, had also quite high number of species. The number of

vegetation types were also highest in these three areas, 12, 10, and

11 respectively. The vegetation was dominated by eastern, northern,

and alpine flora elements. The area has good stocks of moose and

reindeer, and a median population of roe-deer. Reddeer isalso perm-

anently present. The populations of foxes and martens are also large,

and in the mountain there is a small population of wolverines.

Altogether 62 species of birds were observed, of which 36 species

were nesting or nesting was probable. Pollvatnwas the richest bird lo-

cality. Plankton and the littoral fauna were studied in 7 lakes. The wa-

terquality was quite good, with pH varying between 6.10 and 6.45.

The number of crustacean species was 33, while 8, 3, and 4 species

of oligochaetes, ephemeropterans, and plecopterans were found, re-

spectively. The bottom fauna was dominated by oligochaetes, chiro-

nomides, and nematodes. The environmental consequences of the

planned water power development are expected to be quite small in

these respects.The impact on recreation isgreat, however, and espe-
cially in the area at Billingen with the rivers Tora and Føysa,the area

along the river Otta between Breiddalsvatn and Heggebottvatn, and

the area at Dønfoss. The best track for the new electrical power line

to Vågåmo follows the valley.

Keywords: Hydropower construction - Oppland county - Outdoor re-

creation - Geoscience - Botany - Birds - Game - Hunting - Freshwater

- Crustacean

Lars Erikstad, Gunnar Halvorsen, Sylvia Smith-Meyer, and Bjørn

Walseng, NINA, POBox 1037 Blindern, N-0315 Oslo, Norway.

Harald Korsmo and Tor K. Spidsø, NINA, NLH Urbygningen, N-1432

Ås, Norway.
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Forord Innhold
Side

Disse undersøkelsene er utført i forbindelse med de foreliggende Referat 3

planer for utbygging i Øvre Otta, etter oppdrag fra Berdal Strømme

a.s. Undersøkelsene er bekostet av kraftlaget Opplandskraft, Abstract 3

Lillehammer. Vi vil spesielt takke overing. Helge Flæte, Berdal

Strømme a.s., og sjefing. Willy Nordheim, Opplandskraft, for hyg- Forord 4

gelig samarbeid.
1 Innledning 	 6

Forsker Gunnar Halvorsen har vært prosjektleder, og har også stått

for redigeringen av foreliggende rapport. Friluftslivutredningen er 2 Områdebeskrivelse 7

gjennomført av forskningssjef Bjørn P. Kaltenborn. Den geofaglige 2.1 Beliggenhet 7

utredningen er utført av forsker Lars Erikstad i samarbeid med cand. 2.2 Klima 8

scient. SylviaSmith-Meyer, den botaniske av forsker Harald Korsmo, 2.3 Berggrunn og løsmasser 8

den viltbiologiske av forsker Tor Spidsø og den ferskvannsbiologis- 2.4 Vegetasjon 	 8

ke av avd. ing. Bjørn Walseng i samarbeid med Gunnar Halvorsen.
3 Utbyggingsplanene 10

De ferskvannsbiologiske undersøkelsene er koordinert med Norsk

institutt for vannforsknings (NIVA) undersøkelser. NINA har hatt an- 4 Geofag 13

svaret for undersøkelsene av plankton, litorale krepsdyr og bunndyr 4.1 Innledning 	 13

i vannene, mens NIVA har undersøkt vannkvalitet og bunndyr i ren- 4.2 Materiale og metode 13

nende vann. Av praktiske grunner har NIVA stått for innsamlingen 4.3 Berggrunn 13

av plankton-materialet. Vi vil spesielt takke forskerne Gösta 4.4 Kvartærgeologi 13

Kjellberg og Sigurd Rognerud for hyggelig samarbeid. 4.5 Fluvialgeomorfologi 14

4.6 Landskapets hovedtrekk 16

Avd. ing. Dag Svalastog og Lars Walseng deltok ved feltarbeidet. 4.7 Viktige enkeltområder

Forsker John E. Brittain har artsbestemt og kommentert forekom- - beskrivelse og konsekvensvurdering 16

stene av døgnfluene og steinfluene, mens avd. ing. Svein-Erik 4.7.1 Fjellområdene 16

Sloreid har bearbeidet og kommentert fåbørstemarkene. Vi vil tak- 4.7.2 Mindre enkeltområder 16

ke samtlige for vel utført arbeid. Vi vil også takke sjefsbibliotekar 4.8 Faglig sammendrag 23


Sverre Løkken, Biologisk bibliotek, Universitetet i Oslo, for opplys-

ninger om forhold vedrørende floraen i Øvre Otta's nedbørfelt. 5 Botanikk 24

5.1 Innledning 24

Vi vil også takke Jorid Avdem, Bjørn Dahlen, Randi Rust Haugen, 5.2 Materiale og metoder 24

Arnstein HeIøe, Egil Soglo, Svein Tengesdal, Rolf Kristen Øygard og 5.3 Resultater 25

Stig Åbuen for viktige opplysninger vedrørende friluftsliv. 5.3.1 Lokalitet A: Dønfoss 25

5.3.2 Lokalitet B: Åmotsøyi 29

Oslo 20.12.1992 5.3.3 Lokalitet C: Sørvest for Pollvatn 	 29

5.3.4 Lokalitet D: Vest for Pollvatn 30

Gunnar Halvorsen 5.3.5 Lokalitet E: Nord for Billingen 	 30

(Prosjektleder) 5.3.6 Lokalitet F: Sør for Heimdalsvatn 30

5.3.7 Lokalitet G: Nordøst for Heimdalsvatn 31

5.3.8 Lokalitet H: Øy i Heggebottvatn 	 31

5.3.9 Lokalitet I: Polløyi 32

5.3.10 Lokalitet J: Strekningen Stamåsagi -

utoset av Heggebottvatn 33

5.3.11 Lokalitet K: Pollodden, Pollsætri

og Framrustis delta 34
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1 Innledning
De foreliggende planer om kraftutbygging i Øvre Otta omfatter

overføringer av vassdrag til eksisterende magasin og bygging av to

nye kraftverk, Glitra og Øyberget kraftverk. Det har lenge versert

planer om kraftutbygging i Øvre Otta, med en rekke alternative for-

slag (jf Miljøverndepartementet 1984, Halvorsen & Huseby 1987).

Flere av de aktuelle vassdragene har vært vurdert som viktige type-

og referansevassdrag (Halvorsen 1986). Vi antar at samfunnet gjen-

nom arbeidet med Verneplan IV for vassdrag (Olje- og energidepar-

tementet 1991) og den siste revisjon av Samlet Plan for vassdrag

(Miljøverndepartementet 1991a) har gitt sin avklaring på dette

punkt, og vassdragenes verdi i type- og referansesammenheng blir

derfor ikke vurdert i denne omgang.

Vassdragsreguleringsloven setter relativt strenge krav til de natur-

faglige konsekvensvurderingene ved kraftutbygging. Rammene for

disse er gitt i Nytt rundskriv 36 fra Norges vassdrags- og energiverk

(NVE 1986). Foreliggende undersøkelser innen geofag, botanikk, vilt

og ferskvannsbiologi er utført i henhold til disse retningslinjer.
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2 Områdebeskrivelse

2.1 Beliggenhet

Undersøkelsesområdet ligger i øvre deler av Ottavassdraget som

med et nedbørfelt på 4150 km2 er største sidevassdrag til

Gudbrandsdalslågen. Det ligger på vestsiden av hoveddalføret

med utløp ved tettstedet Otta. Gudbrandsdalslågen nord for

Otta drenerer til sammenligning 2074 km2. I fortsettelsen omfat-

ter områdebeskrivelsen den delen av vassdraget som ligger vest

for Ottavatn. Figur 1 viser de mer sentrale deler av det aktuelle

området.

Otta har sitt utspring i Djupvatn (1016 m o.h.) på vannskillet mot

Vestlandet, som har et areal på ca 2,0 km2. Herfra renner elva

østover gjennom et system av mindre innsjøer, bl a Langvatn, n

Lægervatn og s Lægervatn, før den renner ut i Breiddalsvatn (6,5

km2). Hamsa, et mindre sidevassdrag, renner ut i Hamsevika,

som er en bukt på nordsida av vannet. Bukta er i dag adskilt fra

hovedbassenget på grunn av den nye veitrasen over

Strynefjellet.

En relativt kort elvestrekning skiller Breiddalsvatn fra Grotlivatn som,

til tross for at det ligger bare 35 m lavere, er omgitt av en langt tet-

tere og frodigere vegetasjon enn Breiddalsvatn. Måråi slutter seg til

Otta mellom Breiddalsvatn og Grotlivatn. Dette sidevassdraget lig-

ger sørvest for hovedvassdraget og har et nedbørfelt på ca 75 km2.

Det drenerer høyereliggende områder, og et stort areal er dekket av

breer. Heillstuguvatn er her største innsjø med et areal på i under-

kant av 1 km2.

Fra Grotlivatn har vassdraget jevnt fall ned til Vuluvatn som ligger

116 m lavere. Elvapasserer Heimdalsvatn på denne strekningen, et

grunt vann preget av stor gjennomstrømning.

Vulua i nord, med et nedbørfelt på 64 km2, slutter seg til

hovedvassdraget i Vuluvatn. Også nedstrøms Vuluvatn faller

hovedelva jevnt, og ca 3 km nedstrøms vannet slutter Tora (260

km2) seg til vassdraget fra nord. Store og vesle Føysa er de to

største sideelvene til Tora. Nedstrøms samløpet med Tora ren-

ner Otta i fosser og strie stryk til utløp i Pollvatn, og elva danner

her den kjente Pollfossen. Høydeforskjellen mellom Vuluvatn og

Pollvatn er 169 m.

Figur 1
Undersøkelsesområdetsbeliggenhetog geografiskebegrensning.A: se figur 19.
Thestudy area.A: seeFigure 19.
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De tre elvene Otta, Glitra og Framrusti møtes i Pollvatn og danner

her et stort delta. Framrusti med et nedbørfelt på 181 km2 ligger

lengst sør av disse. Rauddalsvatn som er 10 km langt og har et are-

al på 7,4 km2, ligger sentralt i dette vassdraget. Vannet er regulert

30,3 m. Glitra har et nedbørfelt på i overkant av 50 km2 med

Glittervatn som største innsjø.

Selve Pollvatndeltaet strekker seg fra Pollfoss, som er Ottas utløp

i Pollvatn, og ca 2,5 km østover. Flest loner og sumper fins sør-

øst i deltaområdet. Vannstanden i Pollvatn influerer sterkt på

vannstanden i tjern, sumper etc. inne på selve deltaet.

Etter Pollvatn følger en stilleflytende del av Otta med lite fall ned til

Heggebottvatn som nærmest er en utvidelse av elva. Nedenfor det-

te partiet øker gradienten, og før samløp med Ostri går Otta i stryk.

Ostri med sidevassdraget Tundra er et stort sidevassdrag til Otta i

sørvest, og har et nedbørfelt på 466 km2. Tundra renner sammen

med Ostri like før utløp i Otta. Fra samløp med Ostri til utløp i

Ottavatn faller Otta ytterligere 63 m.

2.2 Klima

Områdene i de øvre deler av Ottadalføret er klimatisk preget av sto-

re øst-vest gradienter, fra de nedbørfattige, sterkt kontinentale strøk

i Vågå til de nedbørrike og mer oseaniske strøk i vest.

Figur 2 viser nedbør og månedsmiddeltemperatur i 1992 (jan.-

sept.) på klimastasjonen Bråtå (712 m o.h.) i Skjåk sammenlignet

med midlene for perioden 1931-60. Både temperaturen og nedbø-

ren i 1992 awiker tildels betydelig fra normalene. Temperaturen var

vesentlig høyere enn normalen i hele perioden januar-juni 1992,

mens den senere har vært noe lavere enn normalen.

Nedbørforholdene varierte også mye, fra mer enn dobbelt så

mye nedbør som normalt i januar til kun en tredjedel av normal

nedbør i juni. Mens juli hadde nær normalt med nedbør hadde

august betydelig mer enn normalt, og dette ga under det fersk-

vannsbiologiske feltarbeidet relativt høy vannføring og over-

svømte strandsoner.

2.3 Berggrunn og løsmasser

Området ligger innenfor det nordvestlandske grunnfjellsområdet,

og berggrunnen består i hovedsak av ulike typer næringsfattige

gneisser. Fjellområdene rundt selve utbyggingsområdet når opp i

nær 2000 m o.h. (figur 3). De høyeste fjellpartiene har botner og

breer. Ellers domineres området av rolige fjellformer med tendens

til viddekarakter særlig i sør. Dalene er skarpt skåret ned i dette ro-

lige landskapet og er typisk glasialt utformet.

Det er avsatt en del morenemateriale spesielt i viddeområdene.

Stripingen i moreneoverflaten viser en isbevegelse i retning mot

nordøst. Ellerser det avsatt en del morene og glasifluvialt materiale

i dalbunnene.

2.4 Vegetasjon

Vegetasjonen i øvre deler av Otta-dalføret er preget av kontinenta-

le vekstbetingelser. Gran mangler som bestandsdannende naturlig

treslag i skogen. Furu utgjør barskogen i dalsidene med enkelte var-

mekjære innslag i floraen lengst øst i området. Den menneskelige

påvirkningen kommer tydeligst fram i forbindelse med skogsdrift,

beiting og hogst ved setrer og gårdsbruk. Nær de få gårdsbrukene

som ligger langs Otta i dette området er vegetasjonen tydelig pre-

get av kulturpåvirkningen. Her er andelen av lauvtrær som bjørk og

stedvis osp forholdsvis høy. Elvekantene har flommarkskog som

gråor- eller seljekrattskog, oftest som smale soner. Disse treslagene

inntar også små deltaer der elver og bekker renner ut i Otta.

Skoggrensen går ved ca 1000 m o.h., og det er bjørk som i de fles-

te tilfellene danner grensen mot snaufjellet. Furuskogen stopper

som regel på ca 800 m. Det er litt høyere nivå på furuskogen på den

sørvendte dalsiden i østre del av området enn i vest.

8
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Figur2
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Figur3
HøydelagskartoverØvreOtta.
Elevationmap (m a.s.l.)of the areaØvreOtta.
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3 Utbyggingsplanene
Figur 4 gir en oversikt over foreliggende planer om kraftutbyg-

ging i Øvre Otta (Ing. Berdal Strømme a/s). Området er også tidli-

gere berørt av kraftutbygging, og tilsammen 35 km2 av Toras og

Vuluas nedbørfelt er overført til Tafjord. I tillegg har

Rauddalsvatn og Breiddalsvatn vært regulert siden 1942,

Rauddalsvatn mellom kotene 882,4 og 912,7 (30,3 m) og

Breiddalsvatn mellom kotene 887,4 og 900,4 (13 m). Tilsammen

gir dette et magasinvolum på 236,0 mill. m3, som utnyttes i

kraftstasjonene videre nedover i Lågen og Glomma. Det er ingen

kraftstasjoner i det aktuelle området.

De nye planene forutsetter en overføring av vassdragene

Tora/Føysa,Vulua, Mosagrovi, Otta oppstrøms Breidalsvatn og

Heillstuguvatn (Måråi), Åfotgrovi, Blankåi og Glitra til Rauddalsma-

gasinet. Ca 530 km2 skal overføres hvorav ca 400 km2 kan overfø-

res til Rauddalsvatn som derved får økt sitt nedbørfelt inntil 3 gang-

er. Det er ikke forutsatt bygget nye magasiner.

Det skal bygges to kraftverk, Glitra Kraftverk som skal utnytte det ca

325 m høye fallet mellom Rauddalsvatn/Breiddalsvatn og Pollvatn,

og Øyberget Kraftverk som skal utnytte det ca 150 m høye fallet

mellom Heggebottvatn og foten av Dønfossen. Heggebottvatn vil

fungere som inntaksmagasin for Øyberget Kraftverk og vil perma-

nent bli hevet til ca kote 576 (4 m). Som inntaksmagasin vil vann-

standen pendle noe under drift.

De foreslåtte overføringer vil gi sterkt redusert vannføring i vassdrage-

ne nedstrøms inntakene. Figur 5 angir beregnet vannføring før og et-

ter utbyggingen i Otta oppstrøms henholdsvis Tora og Pollvatn, ved

Fredriksvatn vannmerke (mellom Pollvatn og Heggebottvatn) og ved

Dønfoss mellom dammen og kraftverksutslippet. Denne beregningen

er utført med dagens krav til minstevannføring, henholdsvis 0,35 m3/s

ut fra Rauddalsvatnog 0,30 m3/sut fra Breiddalsvatn. Otta oppstrøms

Pollvatn vil få sterkt redusert vannføring gjennom hele året, med en

middelvannføring ved Pollvatn redusertfra 25,5 m3/sfør utbygging til

2,4 m3/s etter og før eventuelt ekstra pålagt minstevannføring. Ved

Fredriksvatn vannmerke vil middelvannføringen forbli uendret, men

vannføringen blir forskjøvet. Under oppfyllingen av Breiddalsvatn og

Rauddalsvatn under vårflommen vil vannføringen bli redusert.

Magasinene blir vesentlig raskere fyllt opp, og når disse er fulle vil

vannføringen bli noe høyere. Rauddalsvatnvil fylles ca 10 uker tidlige-

re etter utbyggingen enn før.

Byggingen av overføringstunnelene gir store mengder overskudds-

masse som vil bli deponert i 6 tipper, ved henholdsvis kraftstasjo-

nene Glitra og Øyberget og ved tverrslagene Rauddalsvatn,

Heimdalsvatn sør og nord, Breiddalsvatn og Torsdalen. I tilknytning

til tverrslagene og kraftstasjonene er det behov for en viss opprus-

ting og nybygging av vei.

Kraften fra Glitra og Øyberget kraftverker skal føres østover til

Vågåmo transformatorstasjon ved en 132 kV kraftlinje fra Glitra til

Øyberget og en 300 kV kraftlinje derifra til Vågåmo. Kraftlinjen føl-

ger dalbunnen mellom Glitra Kraftverk og Øyberget. Herfra fore-

ligger det to hovedalternativer, ett som følger dalbunnen videre

ned til Ottavatn hvor kraftlinjen fortsetter opp fjellsiden til

Honnsjøen for derfra å følge Finndalen ned til Vågåmo (dalalterna-

tivet). Ved det andre alternativet føres kraftlinjen opp på fjellet rett

nord for Øyberget og fortsetter østover, syd for Aursjøen til

Honnsjøen (fjellalternativet). Herfra følger de to alternativene sam-

me trasé gjennom Finndalen. Det er foreslått flere alternative tras&

er forbi Honnsjøen og østover til Sterringi nede i Finndalen.

10
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Figur4
Øvre Otta - utbyggings-
planene (BerdalStrømme
1992).
Theplansfor water power
developmentin Øvra Otta
(BerdalStrømme 1992).
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Figur 5
Vannføringenfør og etter (skra-
vert) utbygging i Otta. a) før
samløp med Tora, b) ved
Pollfossfør utløp i Pollvatn, c)

ved Fredriksvatn, d) ved
Dønfossovenfor kraftverks-ut-
slippet (BerdalStrømme 1992).
Thewater dischargebeforeand
after (hatched)construction of
the power plant. a) upstreams
the river Tora,b) at Pollfossup-
stream the lake Pollvatn, c) at
the lake Fredriksvatn, d) at
Dønfoss upwards the future uker

outlet from the power plant.
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4 Geofag

4.1 Innledning

I forbindelse med tidligere planer om vannkraftutbygging i Øvre

Otta samt flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen er det

utført flere utredninger som i hovedsak har konsentrert seg om

fluvialgeomorfologiske problemstillinger (Halvorsen 1986,

Halvorsen & Husebye 1987, Husebye & Faugli 1986, Husebye &

Hole 1987). Det er ikke vurdert å være behov for en ny fluvialgeo-

morfologisk undersøkelse i forbindelse med de foreliggende

utbyggingsplaner, og målsettingen med vurderingen er å se på

geofaglige verdier spesielt knyttet til kvartærgeologiske og gene-

relle naturfaglige landskapsmessige forhold. I tillegg er det gitt en

kort beskrivelse av berggrunnen. Denne er bare trukket inn i vur-

deringen i de tilfeller der berggrunnen slår direkte ut i spesielle

landskapstyper. De geofaglige forhold er søkt beskrevet både som

oversikt og mer detaljert knyttet til spesielle enkeltområder.

Verdivurdering og konsekvenser av de planlagte inngrep er disku-

tert for hvert enkelt delområde sammen med beskrivelsen av disse

områdene. I konklusjonskapitlet blir disse vurderingene oppsum-

mert og satt i en større regional sammenheng.

4.2 Materiale og metoder

Vurderingene er gjort ut fra en kombinasjon av flyfotoanalyse og

feltarbeid. Flyfoto som ble brukt var Norsk luftfoto og fiernmålings

serie 508 og 7121. Som underlag til arbeidet er det ved siden av fly-

foto også brukt Statens Kartverks serie N50 med ekvidistanse 20 m.

Kvartærgeologisk kart over Oppland fylke i målestokk 1: 250 000

(Sollid & Trollvik 1991) er i tillegg til annen litteratur benyttet for å

etablere en regional kvartærgeologisk oversikt.

Berggrunnsgeologien er bare kort referert. Landskapet er beskrevet

ut fra geomorfologiske kriterier. Det samme gjelder hovedtrekkene

i glasialgeologien. En fluvialgeomorfologisk vurdering av området i

forhold til tidligere utbyggingsplaner er utført av Husebye & Hole

(1987). Fluvialgeomorfologiske vurderinger er hentet direkte fra

denne rapporten.

Selvekonsekvensanalysen er bygget opp i to hoveddeler. Den første

omfatter en analyse av området og dets verdi inkludert en verdivur-

dering av mindre enkeltområder. Verdivurderingen er basert delvis

på eksisterende vurderinger (Halvorsen & Husebye 1987,

Miljøverndepartementet 1991a, Sørbel et al. 1988) og delvis på egen

inventering. I det siste tilfellet er det brukt normale verdikriterier fra

norsk naturvernarbeid, spesifisert av Erikstad (1991).

Den andre delen av konsekvensanalysen omfatter en vurdering av

om de aktuelle utbyggingsplanene påvirker de naturverdiene som

er dokumentert, eventuelt hvor stor konflikten er og om avbøtende

tiltak vil kunne lette denne.

4.3 Berggrunn

Området ligger i det nordvestlandske grunnfjellsområdet.

Berggrunnen består i hovedsak av ulike typer næringsfattige gnei-

ser uten at disse er nærmere spesifisert på geologiske kart (Sigmond

et al. 1984).

En sone av ulike bånd- og glimmergneiser strekker seg inn i sentrale

deler av utbyggingsområdet (figur 6). Disse er antatt å være om-

vandlede sedimentære og vulkanske bergarter og er beskrevet i detalj

av Barkey (1968). Tilknyttet denne sonen finnes linser av ultrabasiske

bergarter med omdannede olivinmineraler som serpentin, enkelte ste-

der med talk rundt. Serpentinbergarten har en markert rustfarge og

står gjerne opp i terrenget som markerte koller. To slike koller domi-

nerer landskapet ved enden av Rauddalsmagasinet.

4.4 Kvartærgeologi

Området ligger sentralt rett nord for det viktigste isskillet under sto-

re deler av siste istid. Isbevegelsen har i hovedsak vært nordlig til

nordøstlig. Isbevegelsen for ulike faser av siste istid er beskrevet av

Hole & Bergersen (1981) og gjengitt i figur 7.

I store deler av siste nedisning helte breoverflaten i retning mot ho-

vedvannskillet. Dette førte til at den isdirigerte drenering gikk nord-

over mot dagens dreneringsretning. Ved isavsmeltingen ble det

dannet randsjøer mellom brekanten og frismeltet land. Flere steder

har isen stått ut i disse gruntvannsområdene og trukket seg gradvis

tilbake. Flere parallelle morenerygger som ligger etter hverandre i

flate daldrag er avsatt i slike situasjoner. Moreneryggene kalles De

Geer morener og er betegnelsen på morener dannet ved at isfron-

ten har stått ut i grunne hav eller ferskvannsområder. Eksempler på

De Geer morener i området finnes flere steder, blant annet ved

Heillstuguvatn, Breiddalsvatn, Torsvatn og Aurevatn. Ved Tora og

Føysasinnløp i Otta ble det avsatt store mengder sand og grus i en

tilsvarende randsjø. Avsetningene er formet som et ganske ujevnt

terrassesystem som viser flere nivåer.

Langs dalbunnen nedstrøms Dønfoss bru ligger store og langstrak-

te eskersystemer med lengderetning langsetter dalen. Materialet er

avsatt subglasialt i et rolig avsetningsmiljø.
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Figur 6
Geologiskkart. 1)Forskjelligetypergneisser(uspesifisert)2) Båndgneis,glimmergneis,hornblendegneis,antatt omvandledevulkanskeog se-
dimentærebergarter3) Ultramafiskebergarter4) Anortositt 5) Bre(forenkletetter Sigmondet al. 1984).
Bedrockgeology. 1)unspecifiedgneisses2) Bandedgneiss,micagneiss,hornblendegneiss,assumedmetamorphosedsedimentaryand vol-
canicrocks3) Ultramaficrocks4) Anorthosite 5) Glacier(Simplifiedafter Sigmondet al. 1984).

Langs hele vassdraget er det klare indikasjoner på en intens drene- Muligheten for større områder med slike sedimenter er imidlertid til

ring nedover dalen mot slutten av isavsmeltingen. Vulus løp ned dal- stede i området.

siden mot Otta er bl.a. spylt ren i stor bredde og nedenfor er det en

stor grusvifte med tildels svært grovt materiale. Deltaet i Pollvatn er Av andre løsmasser som i hovedsak er dannet umiddelbart etter
avsatt hurtig i samme forbindelse. Videre er grove spylespor langs isavsmeltingen er Øybergsurdi den største og mektigste. Urer av

vassdraget vanlig i hele området. mer beskjedne dimensjoner er ellers vanlig i de mer brattlendte

delene av området. Avsetninger avsatt av elver omtales i neste
Enskulle tro at breen gjennom flere tusen år skulle ha fjernet alt løs- kapittel.

materiale fra tidligere tider. Registreringer av submorene sedimen-

ter (Iøsmateriale som ligger under morene og derfor er eldre enn sis-

te gang breen dekket stedet) er imidlertid blitt relativt vanlig. Fra 4•5 Fluvialgeomorfologi
Skjåk er særlig lokaliteten "Gubbhågå" kjent. Det er imidlertid også

registrert submorene sedimenter ved Heggebottvatn (Hole & Langs Ottadalen er det flere postglasiale elveavsetninger, henholds-
Bergersen 1981). Disse ble registrert i forbindelse med veiarbeider i vis flomsedimenter og grusvifter. Ved Tundras utløp i Ostri og ved

området og var bare eksponert en kort stund (Hole pers. medd.). deres innløp i Otta like ovenfor Dønfoss er det dannet en grusvifte.
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Figur7
Rekonstruksjonav isbevegelsenundersisteistid.Detskravertefeltet viserisskillet,tykkepiler viserisbevegelsen.Dagenshovedvannskilleer vist

som enstiplet strek, mensdagensbreer er fargetsvart (EtterHole& Bergersen1981).
A reconstructionof the ice movementsin 4 phasesduring the lastglaciation (Hole& Bergersen1981)
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Viften antas dannet over tidligere glasialt avsatt materiale og om-

formet dette i topplaget. De andre mindre grusviftene i området er

sannsynligvis dannet på samme måte. Fellesfor viftene er at mate-

rialet består av grove fraksjoner. Det er vanskelig å skille grusvifter

og breelvavsetninger.

Langs elveløpene er det flere steder akkumulert sedimenter. Disse

områdene er rike på fluviale former. Spesielt nedstrøms sidedalene

er det vanlig med sand og grusbanker.

Ostri oppstrøms Tundra har moderat brepåvirkning og inneholder

flere vann i både høyereliggende og lavereliggende områder. Her

finnes flere fluvialt interessante formelementer, for en stor del i ak-

tiv dannelse. Vassdraget drenerer i skogsterreng og kan sammen-

lignes med brefrie vassdrag. Tundra har bretilsig uten mellomlig-

gende vann. Vassdraget har aktiv massebevegelse med erosjon i

elve- og morenemateriale.

I Pollvatn er det dannet et større delta. Deltaet er nok i hovedsak

dannet under siste del av isavsmeltingen. Løpet synes relativt stabilt

og sandbankene nærmest fossile. Det er målt en viss sedimentasjon

og transport av bunntransportert materiale gjennom vannet.
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Vulu vurderes å være lite aktiv under nåværende forhold. Tora er

uten større bretilsig og drenerer et høyfjellsområde. I dalbunnen fin-

nes flere gjenfylte forsenkninger med fluviale former. Vassdraget er

et typisk høyfjellsvassdrag der viddeområder med flere vann er spe-

sielt for vassdraget.

Måråi får tilført suspensjonsmateriale fra breer som drenerer til vass-

draget. Det meste av materialet fra breene blir avsatt i mindre vann

som ligger nærmere breene. Like ved utløpet av Heilstuguvatn er

det lagt opp en liten, resent grusvifte. Materialet er delvis hentet fra

erosjon i ovenforliggende morenemateriale. En annen deltaavset-

ning er lagt opp ved elvas innløp i Grotlivatn.

4.6 Landskapets hovedtrekk

I fjellområdene rundt selve utbyggingsområdet ligger fjelltopper

nær 2000 m o.h. (figur 3). Disse høyeste fjellmassivene har et alpint

landskap med botner og skarpe tinder. Det finnes en rekke mindre

breer, og snødekket utgjør et viktig landskapselement året rundt.

Nedenfor toppene ligger rolige landformer som er rester etter det

førkvartære landskapet. Under landhevningen i tertiær ble land-

massen hevet langs en nord-sørgående akse, sterkere i vest enn i

øst. Den gamle "paleiske" overflaten har derfor en tilsvarende ujevn

profil fra vest mot øst (Gjessing 1967). Fjellpartiene mellom Tundra,

Ostri, Glitra og Måråi samt partiene nord for Otta, blant annet

Aurevatn, er en del av dette gamle landskapet.

De store breene gravde seg ned i den paleiske flaten under isti-

dene i kvartær. De store, vide, øst-vest eller nordvest-sørøst

gående dalene med bred dalbunn og tildels bratte dalsider ble

da dannet. Like vest for undersøkelsesområdet er gradienten

ned mot fjordene skarp og kort. Mot øst derimot, heller landska-

pet i en slak gradient og går gradvis over i lavere partier.

Ottadalen og Billingsdalen har begge slake gradienter mot øst.

Øvre Otta ligger i et område hvor landet hadde størst hevning i

tertiær, og markerer således den skarpe overgangen fra alpine

fjellpartier med noen av de høyeste toppene vi har i Norge til

dype fjorder bare noen få kilometer lenger vest.

De største dalene på sørsiden av Otta (Bøverdalen, Lundadalen,

Tundradalen, Bråtådalen) går hovedsakelig i øst-vestlig retning,

mens de mindre dalene fra høyfjellsområdene nord for Øvre Otta

(Vuludalen og Torsdalen) har nordvest-sørøstgående retning.

Geomorfologisk tilhører Bråtådalen med Ostri og Ottadalen sør for

Dønfoss samme dalsystem. Øvre del av Otta renner gjennom

Billingdalen som er en hengende sidedal til denne (figur 8). Både

Torsdalen og Vuludalen er igjen hengende til Billingsdalen.

De store dalene er typiske glasiale nedskjæringer i den paleiskeoverfla-




ten (figur 8). Dalsidene er bratte, mens dalbunnen er bred og flat.


SpesieltOttadalen mellom Lom og Dønfoss har en svært typisk u-form.

Elvelandskapet opptrer som en markert kontrast i dalen. Det slam-

holdige materialet som stedvis er avsatt langs elven skaper frodig-

het og samtidig kontrast til de mer næringsfattige gneisbergartene

i området. Det er lite vegetasjon og løsmasser utenfor dalbunnen

hvor elven går. Stille rolige områder med liten eller minimal gradient

skaper ekstra frodighet.

4.7 Viktige enkeltområder -beskrivelse
og konsekvensvurdering

4.7.1 Fjellområdene

Det aktuelle utbyggingsområdet ligger mellom Breheimen i vest og

Reinheimen i øst. Dette er to fjellområder med allsidige naturverdier

som er godt dokumentert bl.a. gjennom "Ny landsplan for nasjonal-

parker og andre større verneområder i Norge" (Miljøvern-departe-

mentet 1991b). Begge områdene er foreslått vernet etter denne pla-

nen. Verneverdiene er omfattende og spenner vidt over mange fag-

felt. I generell landskapsmessig sammenheng oppfattes områdene

her som verdifulle på nasjonalt nivå med referanse til nasjonalpark-

planen og uten en videre detaljert vurdering. Spørsmålet om utbyg-

ging av nedre del av Tora og Føysavurderes ikke nærmere i denne

sammenhengen. Dette regnes som avklart i forbindelse med verne-

plan for vassdrag IV (NOU 1991:12A ). Under denne forutsetningen

regnes ikke selve utbyggingsplanen å ha virkning på verneverdien i

disse fjellområdene. Når det gjelder den planlagte kraftlinjen deri-

mot, vil fjellalternativet berøre forhold knyttet til Reinheimen. Dette

er diskutert spesielt for områdene Aursjøvidda og Finndalen i neste

kapittel. Forhold knyttet til de rene geofaglige verdiene ved Billingen

diskuteres tilsvarende i neste kapittel.

4.7.2 Mindre enkeltområder

Breiddalsvatn vest
Langs hovedveien fra den vestlige delen av Breiddalsvatn og vesto-

ver er det registrert en serie med De Geer morener som er avsatt i

en bredemt sjø (figur 9) (Sørbel et al. 1988). Siste isbevegelse er

vestlig til nordvestlia. Områdene er registrert i fylkessammenheng

som et område med kvartærgeologisk verneverdi bl.a. med under-

visningsverdi. Forekomster av denne type er ikke uvanlig i området

for øvrig. Tilsvarende ses f.eks. både ved Heillstuguvatn og
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Figur8
De viktigstestorskalalandformer. 1)Glasialeerosjonskanter2) Hoveddalsystemet3) Fjelldalerog botner 4) Roligefjellformer og vidde - den

paleiskeoverflate.
Themain landforms. 1)Glacialerosionscarps2) Themain valleysystem3) Mountain valleysand cirques4) Calmmountain forms - the paleic

landscape.

Glitrevatn. I Toras nedbørfelt rett øst for Torsvatn er det også regis-

trert et annet tilsvarende område med tilsvarende verdi (Sørbel et al.

1988). Naturverdiene knyttet til området ved Breiddalsvatn vil ikke

bli påvirket av utbyggingsplanene.

Stuttgongen

Vulu renner ut i Otta i vestenden av Vuluvatn, ved Stuttgongens inn-

løp i vannet. Vulu har spylt fjellsiden fritt for materiale over et rela-

tivt bredt felt, og store, grove blokker er lagt opp i en vifte ned mot

Otta. Spylefeltet er meget markert og utgjør et viktig lokalt land-

skapselement som dokumenterer en kraftig vannstrøm nedover da-

len helt mot slutten av isavsmeltingen.

I grusviften avsatt av Vulu har det vært tatt ut grus, ellers er det


noen inngrep hovedsakelig knyttet til bebyggelse og vei i nedre de-

len. Utbyggingsplanene vil få små fysiske virkninger i dette landska-

pet. De visuelle endringene ved regulering av Vulu blir imidlertid

klart synlige ved at vannføringen i det relativt åpne spylefeltet vil for-

svinne. Som avbøtende tiltak bør det vurderes om en viss minste-

vannføring kan ha betydning.

Otta (oppstrøms Pollfoss)

Den øvre del av Ottadalen er sammensatt av ulike dalsegmenter

som gradvis faller ned mot Storøyi sør for Billingen. Dalen snevrer

seg her inn, og elven faller i et mindre gjel ned mot Pollfoss.

Dalforløpet er ujevnt og sammensatt. Heillstugudalen er hengende i

forhold til Breiddalen som geomorfologisk fremstår som øverste del

av Ottas dalføre. Ved møtet mellom disseto dalene er det lagt opp en

del løsmasser med relativt grove blokker. Massene er lagt opp i hau-
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Figur 9

Morener ved vest-en-

den av Breiddalsvatn.

Morenene er avsatt av

en brefront som sto i

vann. Denne typen

morener kalles De Geer

morener (Foto: Lars

Erikstad).

De Geer moraines at

Breiddalsvatn (Photo:

Lars Erikstad).

ger og utgjør et lokalt uryddig parti i et ellers rolig landskap. Like ne-

denfor har elven stedvis gravd seg ned i et gjel. Elvenfaller i små stryk
over benkninger i fast fjell ned mot Mårådalslægret. Elveløpet har her

lite løsmasserog utgjør et lokalt viktig landskapselement.

Grotlivatn er stilleflytende med frodig lavtvoksende vegetasjon, til-
dels har landskapet form som våtmark. Området rundt Grotlivatn
fremstår som et frodig og verdifullt landskapselement i et område
der fjellene omkring er relativt fattige på løsmasser.

Mellom Heimdalsvatn og NysætervatnNuluvatn renner elven til dels
i stryk over benkninger i terrenget. Elveløpet er ikke preget av fluvi-

ale former, men er stedvis åpent og attraktivt i forhold til allmenn

naturopplevelse. Som nærmeste nabo til hovedveien er det også
svært eksponert i turismesammenheng.

Breiddalsvatn er tidligere oppdemmet, mens Heillstuguvatn er urørt.

Den gamle riksveien mellom Øst- og Vestlandet går i dalsiden langs
kanten av vannet. Hovedveien til Stryn går tett på elva over lange
strekninger. Det finnes en del hytter i området. I forbindelse med
disse er allerede formbildet endret flere steder ved at løsmassene er
modellert for anlegg av til dels skjemmende parkeringsplass og stik-
kveier til hyttene. Ytterligere stikkvei til inntaksluker vil ikke endre

dagens landskap vesentlig, men veilengden bør begrenses mest mu-

lig og legges naturlig i terrenget.

Reduksjonen i vannføringen vil redusere opplevelsesverdien av vass-
draget. Reduksjonen rett før samløpet med Tora er beregnet til fra
vel 30 m3/s før utbygging til drøye 4,5 m3/s etter (figur 5).

Minstevannføring kan her være et aktuelt avbøtende tiltak som bør
vurderes nærmere.

Ved Heimdalsvatner det planlagt to tippsteder. Ingen av disseer spesi-
elt store, men massenesom legges sør for vannet vil kunne synesgodt

i terrenget. Sørsidenav Heimdalsvatner i dag omkranset av bjørkeskog.
Denne må delvisfjernes for å få plasstil fyllmassene.Gjengroing av bjørk

på fyllmasser vil ta lang tid, og fyllmassene vil derfor ligge eksponert i

landskapet. Inntaket til Mosagrovi blir ca 980 m o.h. Dette er omtrent
ved vegetasjonsgrensenfor bjørka. Store deler av elven blir tørrlagt, men
elven antas her å være mindre fremtredende i terrenget enn omkring-

liggende elementer, slik at tørrlegging av nedre Mosagrovi ikke utgjør
noen markert landskapsendring.

Billingen

Ved Billingen får Otta tilførsel fra elvene Tora, som renner gjen-




nom Torsdalen og Føysa. Ved dalmunningen er det fylt opp sto-
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re sedimentmasser i en bredemt randsjø mot slutten av isavsmel-

tingen. Terrasselandskapet er ikke særlig godt utviklet og lokalt

virker det uryddig med små hauger og forsenkninger i flatene

(figur 10). Massene består av grovt sandig materiale iblandet

blokker. På den øverste av terrasseflatene (figur 11) ved samlø-

pet mellom Tora og Føysa er det en setergrend. I de nedre ter-

rassenivåene er det noe bebyggelse med små gårdsbruk. Det har

relativt nylig vært tatt ut masse i avsetningene. Et forsøk på tilså-

ing har ikke vært vellykket. I tillegg til en modellert utjevnet skrå-

ning som ikke faller sammen med landskapet for øvrig, har dette

skapt et åpent, vegetasjonsløst sår i terrenget.

Ved møtet mellom de to elvene Tora og Føysa(figur 12), har disse

skåret seg ned i skarpe gjel og renner som fosser over steiltstående

lagdelte gneisbergarter på tvers av elven.

Over terrasselandskapet finnes langs Tora stort sett fast fjell med

sparsomt løsmassedekke innimellom knausene. Her går elven ho-

vedsakelig i et smalt løp, erodert noen meter ned i terrenget.

Unntaket er en utflating i landskapet like nedenfor inntakstedet. Her

sprer elven seg ut i et videre parti. I kanten finnes en liten løsmasse-

avsetning formet som en liten terrasse, og et lite, lokalt myrparti.

Terrassen tilhører samme system av små bredemte randsjøer som de

større terrassene nedenfor. Bredemte sjøer er ellers godt dokumen-

tert lenger inn i Torsdalen der store områder med De Geer morener

er avsatt i slike sjøer.

Tunnelen skal drives omtrent fra dette stedet. Det er planlagt vei

opp til driftsplassen. Veien vil gå i en stor sving og krysse elven på to

steder. I det samme området er det også planlagt en større tipp i en

forsenkning i terrenget. Denne tippen vil ødelegge den lille terras-

sen. Dette vil være av marginal betydning og kan eventuelt avbøtes

ved en noe endret tipputforming.

Den største konsekvensen i området er at vannføringen i nedre del

av Tora og Føysa nærmest forsvinner. Turstier som fungerer som

innfallsport til Reinheimen har idag store opplevelsesverdier knyttet

til en storslagen elvenatur særlig i gjelet der Tora og Føysa møtes.

Denne opplevelsesverdien vil gå tapt.

Store tekniske inngrep som vei, tunnelinngang, dam og tipp vil vi-

dere rykke nærmere fiellområdet. Dette vil dels isolere det urørte

fjellområdet fra dalen for øvrig, men vil også kunne avlaste seter-

grenda og terrasselandskapet for trafikk og uønsket parkering.
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Figur 10

Avsetningene ved

Billingen.Toraog Føysa
avsatte her store
mengder breelvayset-
ninger i en bredemt
sjø. Store deler av av-
setningene har en
wyddig karakter (Foto:
LarsErikstad).
Glacifluvial and glaci-
lacustrine deposits at
Billingen, mostly with
uneven surface topo-
graphy (Photo: Lars
Erikstad).
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Figur 11
Den klareste terrassen
ved Billingen er opp-
dyrket (Foto: Lars
Erikstad).
A marginal kame or
deltaterraceat Billingen
whichiscultivated(Pho-
to: LarsErikstad).

Figur 12
Vedog nedenfor sam-
løpet med Føysa går
Tora i et markert gjel
med store opplev-el-
sesverdier (Foto: Lars
Erikstad).
Thecanyonwhere the
rivers Føysaand Tora
meet hasgreat nature
experiencequality(Pho-
to: LarsErikstad).
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Pollfoss

Pollfoss er en kjent turistattraksjon gjennom lang tid. En gammel

skyss-stasjon, nå turisthotell er lagt i tilknytning til denne. Selve

Pollfoss er bratte stryk i en grunn tilpassingscanyon. Verdien er knyt-

tet til opplevelse spesielt under høy vannføring. Denne vil bli sterkt

forringet ved utbygging. Ved målestasjonen "Nedenfor Tora" rett

oppstrøms Pollfoss vil vannføringen (medianvercWukeavløp) synke

fra i underkant av 70 m3/s til ca. 5 m3/s (figur 5). Opplevelsesver-

dien av Pollfoss blir ut fra dette sterkt forringet. Det bør vurderes

om en viss minstevannføring vil ha effekt som avbøtende tiltak.

Pollvatn

Mellom Pollfossog Heggebottvatns utløp skiller Otta seg ut i forhold

til resten av elvestrekningen. Her er gradienten liten og elven renner

stille og rolig delvis i anastomoserende løp på sandig bunn. Dette

skaper et særpreget og frodig landskap som skiller seg sterkt ut i

forhold til omkringliggende områder.

Pollvatn ligger øverst av de to vannene og domineres av et større

delta som skaper stor landskapsmessig variasjon (figur 13). Tre el-

ver løper ut i Pollvatn: Otta, Glitra og Framrusti med Otta og

Framrusti som klart dominerende. Området er idag dominert av

bunntransport og har bare begrenset fluvialgeomorfologisk verdi

(Halvorsen & Husebye 1987). Dødisgroper i deltaområdet viser at

deltaet i hovedsak ble dannet under den siste del av isavsmeltingen

(Hole & Bergersen 1981) da store vannmengder strømmet nedover

dalen. Området er sammen med elvenære områder både opp-

strøms og nedstrøms med på å dokumentere denne dreneringen.

Dagens vannføring er dermed ikke avgjørende for å forstå dannel-

sen av deltaet.

De dominerende elvene er allerede regulert. En ytterligere regulering

vil derfor bare få begrenset betydning. Det forutsettes da at det ikke

oppstår erosjonsproblemer ved endret innstrømning i vannet.

Reguleringen av Heggebottvatn vil ikke berøre vannspeilet i Pollvatn.

Heggebottvatn

Heggebottvatn er langt og smalt og har karakter som delvis stille-

stående vann og delvis som stilleflytende elv med sandbanker.

Sedimentene er fylt opp til nivå styrt av tilpasningscanyonen ved

Heggebottvatnets utløp. Et tilsvarende område finnes et stykke

lenger opp i dalen, mellom Grotlivatn og Heimdalsvatn. Området

ved Heggebottvatn er imidlertid frodigere fordi det ligger lunere til

og i lavere høyde.

Det finnes relativt mektige løsmasseavsetninger langs vannet. I vei-

Figur 13
Flyfoto av deltaet i

Pollvatn (Foto: Fjell-ang-

er - Wideroe).

The delta in the lake

Pollvatn (Photo: Fjell-
anger - Wideme).
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kanten på nordsiden av vannet er det registrert submorene sedi-

menter (Hole & Bergersen 1981). Det kan ikke utelukkes at slike

også kan finnes på sørsiden av elven.

Hovedveien går langs vannet, ellers er det bare små inngrep knyttet

til landbruk, bebyggelse og skogsdrift. Landskapet vil endres bety-

delig ved en hevning av vannet på 4 m, men dette vil neppe ha al-

vorlige virkninger ut over det rent estetiske.

Ved anleggsdrift i området (omlegging av vei og dambygging) bør

en være oppmerksom på mulighetene av å avdekke submorene se-

dimenter. Disse bør i så fall undersøkes av kvartærgeologisk ek-

spertise.

Høgfossgjelet

Ottadalen er geomorfologisk sett en hengende sidedal til Ostris

dal. Otta renner ned i Ostri via et markert tilpassingsgjel som

slynger seg fra Heggebottvatn og ned til Øyberget. Gjelet er et

godt typeeksempel på et slikt tilpassingsgjel og er en egnet

undervisningslokalitet. Som landskapselement byr området på

en mektig naturopplevelse.

Det er nok trolig at gjelet til dels er utformet subglasialt, i alle fall i

forbindelse med betydelig større vannføringer enn i dag. Det viten-

skapelige tap ved bortfall av vannføring i gjelet er derfor begrenset

selv om elveløpet trolig vil bli nesten borte. Gjelets opplevelsesverdi

vil imidlertid bli sterkt redusert. Det bør vurderes om en viss minste-

vannføring kan være et aktuelt avbøtende tiltak.

Øybergsurdi under det bratte Øyberget er nabo til gjelet på

nordsiden. Ura er mektig og består av grovblokket materiale.

Den er trolig i hovedsak dannet i forbindelse med isavsmeltingen

da istrykket på fjellsiden forsvant. Hele landskapet her med den

hengende dalen som munner ut i Ostris åpne dal, med gjel, brat-

te dalsider og ur er et storslått landskap med store opplevelses-

kvaliteter og stort geofaglig mangfold. Ura vil ikke bli berørt av

anleggsplanene.

Dønfoss

Otta renner ved Dønfoss i et bredt elveløp i stryk over fast fjell. I elve-

løpet er det dannet flere jettegryter som synes ved lav vannføring.

Elven utgjør et karakteristisk landskapselement som skaper liv i ter-

renget. Nedenfor elveløpet forbi Dønfoss bru vider elveløpet seg ut.

Her er materiale sedimentert, og elven går i anastomoserende løp

der grusbankene delvis er dekket av vegetasjon. Nederst i dalsiden

nord for elven ligger hauger av materiale ujevnt fordelt. Materialet

består av grus og sand iblandet blokker og dokumenterer trolig en

kraftig drenering ned dalen mot slutten av isavsmeltingen.

Hovedveien krysser elven ved Dønfoss. Det er her anlagt en cam-

pingplass i skogen nær elven. Det er murt opp badebasseng så nær

elven at en kan si det er en del av elveløpet. Muren står bare ca 1 m

fra den beste jettegryten med severdighetsskilt og informasjonsskilt

om jettegryter. Inngrepet i elvelandskapet ved fossen er betydelig.

Reguleringsplanene vil medføre redusert vannføring ved Dønfoss,

men ikke så betydelig som ved Pollfoss. Ostri med Tundra vil sørge

for en til dels betydelig restvannføring. Om øvre stasjonsalternativ

blir valgt, vil virkningen bli liten. Nedre stasjonsalternativ vil gi noe

større virkning.

Det øvre stasjonsalternativet forutsetter tipp ute i dagens elveban-

ker omtrent der Otta og Ostri møtes. Elvelandskapet her er fint ut-

formet, men relativt lukket slik at landskapsvirkningen bli nokså lo-

kal. Det nedre stasjonsalternativet forutsetter tipp i skogen nord for

Dønfoss bru. Ved denne plasseringen bør det sørges for at skogen

som idag skjermer dette området blir stående. Vei og tipp bør dess-

uten legges slik at minst mulig av det resterende løsmasserelieffet i

skogsterrenget blir ødelagt.

Raudberget

Rauddalsvatn ligger 900 m o.h. med lengderetning øst-vest. Vannet

er mer enn 10 km langt og mindre enn 1 km bredt. Både i nord, vest

og sør er vannet omkranset av høye fjellpartier som ligger 1000 m

høyere enn vannet. I østre ende av vannet ligger Raudberget som

virker som en terskel i enden av dalen. Raudberget består av ultra-

basiske, sterkt omvandlede bergarter som serpentin og talk (Barkey

1968). Bergarten skiller seg ut i terrenget ved en markert rustfarge.

Den står også opp som markerte koller i landskapet. Utløpet fra

Raudalsvatn har bare et smalt løp forbi Raudberget for deretter å

vide seg ut til en bredere elv forbi den rolige, relativt flate dalbun-

nen øverst i Framrustis dal. Landskapet får på denne måten et svært

karakteristisk preg bundet til den lokale berggrunns-geologien.

Videre nedover renner elven i skogsterreng forbi setergrenda
Framrusti.

Rauddalsvatn er demt opp med en demning ved Raudberget. De

nye planene forutsetter tipp i en forsenkning i dalsiden rett neden-

for Raudberget. De landskapsmessige konsekvensene blir her ho-

vedsakelig lokale. Det er også planlagt tipper lenger ned langs

Framrusti. Deres plassering er også slik at landskapsvirkningen blir

av lokal karakter.

Framrusti er idag regulert. Vannføringen vil etter ny regulering tro-

lig bli minimal. Elvener lite eksponert og effekten av redusert vann-

føring blir derfor mindre her enn for f.eks. i Otta, Tora, Føysa og
Vulu.
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Skjåkseskeren
Et større eskerdrag finnes i hoveddalen på begge sider av elven ned-

strøms Dønfoss. Eskerdraget er typisk og dokumenterer den sub-

glasiale dreneringen gjennom dalen mot slutten av siste istid.

Eskeren har vært utsatt for mange inngrep som veibygging, bebyg-

gelse og massetak. Ytterligere inngrep bør ikke forekomme.

Aursjøvidda
Aursjøen er allerede regulert. Området rundt Aursjøen er åpent og

har viddekarakter. Området grenser til/ligger i området som er fo-

reslått vernet i den nye landsplanen for nasjonalparker

(Miljøverndepartementet 1991b). En 300 kV høyspent ledning på

stålmaster gjennom området vil fremstå som et stort inngrep.

Inngrepet vil kunne dempes om en redusert spenning gir grunnlag

for en mer beskjeden linjetype.

Finndalen
Finna er foreslått vernet i verneplan IV (NOU 1991, Olje- og energi-

departementet 1991). Det går allerede en mindre høyspentledning

gjennom dalen som ellers er lite påvirket av tekniske inngrep. En ny

300 kV kraftledning med stålmaster vil representere et stort land-

skapsinngrep i dalen. Om det er mulig å redusere spenningen og

dermed endre linjetypen til en mindre kraftlinje på trestolper, vil ef-

fekten av inngrepet dempes betraktelig, særlig hvis eksisterende tra-

se benyttes.

ker. Vassdraget har et visst bretilsig. Det meste av breslammet av-

settes imidlertid i vann høyt oppe i vassdraget.

Fjellområdene rundt selve utbyggingsområdet når opp i nær 2000

m o.h. Disse høyeste fjellpartiene har botner og tendens til alpint

landskap. Ellers dominerer det gamle avrundete "paleiske" land-

skapet som former store deler av fjellområdene særlig inn mot

Reinheimen. Dalene er glasialt utformet og er skåret ned i den roli-

ge gamle landskapsoverflaten med stor kontrast. Elvelandskapet

opptrer som en markert kontrast i dalene både i forhold til formbil-

de og vegetasjon.

De store fjellområdene er vurdert å ha nasjonal naturverdi. Ellers er

det beskrevet en rekke mindre enkeltområder som hovedsakelig er

av lokal verdi. Områdene med De Geer morener og avsetninger

knyttet til dreneringsmønsteret under isavsmeltingsperioden har ge-

ofaglig størst vitenskapelig og undervisningsmessig verdi. For øvrig

er verdien av de fleste landskapselementene knyttet til landskaps-

opplevelse.

4.8 Faglig sammendrag

Området ligger i det nordvestlandske grunnfjellsområdet, og berg-

grunnen består i hovedsak av ulike typer næringsfattige gneiser.

Enkelte steder finnes det linser av ultrabasiske bergarter med om-

vandlede olivin-bergarter (serpentin / talk). Disse områdene har en

markert rustfarge og står gjerne opp som koller i terrenget.

Området ligger sentralt nær isskillet under siste istid. I store deler av

denne perioden helte breoverflaten mot hovedvannskillet slik at den

isdirigerte drenering gikk nordover mot dagens dreneringsretning.

Under isavsmeltingen ble det dannet bredemte sjøer. Der breen sto

ut i slike sjøer, ble det flere steder dannet tette mønstre av De Geer

morener ved Heggebottvatn. Andre steder som ved Billingen ble det

avsatt sand og grus i terrasser der elvene munnet ut i slike randsjø-

er. Langs vassdraget finnes klar dokumentasjon på en kraftig dre-

nering nedstrøms dagens vassdrag helt mot slutten av isavsmelting-

en. Deltaet i Pollvatn er trolig i hovedsak bygget opp i forbindelse

med denne dreneringen. Ellers er det langs elveløpene flere steder

avsatt sedimenter. Disse områdene er rike på fluviale former.

Spesielt nedstrøms sidedalene er det vanlig med sand og grusban-
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5 Botanikk

5.1 Innledning

Vegetasjon og flora i Gudbrandsdalslågens nedbørsfelt er undersøkt

av flere forfattere og gitt i en kort sammenstilling av Flugsrud (1986)

som konkluderer med at store deler av Skjåk er dårlig undersøkt.

Furuskogen i Skjåk allmenning er beskrevet av Aaboen (1977), mens

Fremstad (1985, 1986a, 1986b) har inventert og vurdert virkningen

på flommarksvegetasjonen i Gudbrandsdalen og Otta vest til delta-

et mellom Ånstad og Maurstad i Skjåk.

Innenfor undersøkelsesområdet, fra Dønfoss bru og vestover langs

Otta til Heimdalsvatn, er det tidligere ikke gjort noen botaniske un-

dersøkelser. I samme nedbørfelt, men lenger vest og nord, fins imid-

lertid interessante plantefunn rapportert av Skogen (1970, 1981).

Ytterligere informasjon om flora og vegetasjon finnes også i Skogen

(1971, 1974, 1977, 1979) og Løkken (1975). Løkken (u.å a, b) har

botanisert i fjellområdene mellom Norddal og Skjåk nord for Grotli

i 1960- og 70- årene. Deler av området er også vurdert i forbindel-

se med Samlet plan for vassdrag. Våre undersøkelser omfatter in-

ventering av vegetasjon og flora i områdene som blir direkte berørt

av planlagt kraftutbygging.

5.2 Materiale og metode
Materialet er samlet inn under feltbefaringer i siste halvdel av juni

1992. Samtlige inngrepssteder som på inventeringstidspunktet var

bestemt, ble undersøkt. Tabell 1 og figur 14 viser stedene der in-

ventering av flora og vegetasjon er utført.

De botaniske forhold ble registrert ved en inventering av vegetasjon

og flora ut fra en nøyaktig lokalisering på tilsendte ØK-kart. Disse

viste plassering og areal av tippene.

På elvestrekningen Stamåsagi-Heggebottvatn vil vannstanden bli

hevet 4 m (tabell 1). Det neddemte arealet er undersøkt både flo-

ristisk og vegetasjonsmessig.

Kryssliste over høyere planter er tatt opp på hver lokalitet.

De norske og latinske plantenavnene følger Lid (1985). Navn

på moser følger Frisvoll et al. (1984), mens Krog et al. (1980)

er benyttet for lavartene. Den plantegeografiske tilknytning-

en artene har, er i store trekk forsøkt innordnet etter utbre-

delsesmønsteret nevnt hos Gjærevoll (1973), Fremstad

(1985) og opplisting hos Bendiksen & Salvesen (1992).

Vegetasjonen er i hovedtrekkene delt inn etter Fremstad &

Elven (1987).

Tabell 1
Tabellen viser områder hvor tippene er planlagt (A-G) og elvestrekninger med markert endring i

vannstand (H, I). For områdene I og K antas samme maksimale vannstand som før en eventuell regulering.

The table shows areas where tills are planned (A-G) and riverbanks with distinct change in waterlevels

(H, J). In areas I and K maximum waterlevel is supposed to remain the same as before regulation.

Lokalitet Område H.o.h. T e inn re

Areal

daa UTM

Kartblad

M 711




Dønfoss 455-480 Tipp 55 MP 525 657 15181,1V




Amotsøyi 445-455 Tipp 35 MP 509 657 1518 IV




Sørvest for Glitne 655-680 Tipp 50 MP 408 687 1518 IV




Vest for Glitne 785-830 Tipp 120 MP 397 695 1518 IV




Nord for Billingen 900-930 Tipp 80 MP 402 777 131911




Sør for Heimdalsvatnet 850-860 Tipp 100 MP 323 745 14181




Nordøst for Heimdalsvatnet 860-870 Tipp 25 MP 327 757 1319 III




Øy i Heggbottnvatnet 572 Regulering




MP 485 681 1518IV

1 Polløyi 578 Regulering




MP 435 692 1518IV




Strekningen Stamåsagi-

utoset av Heggebottvatnet

572-578 Regulering




MP 455 690


MP 492 675

1518 IV




Pollodden, Pollsætri og 578 Regulering




MP 42 69 1518 IV




Framrustis delta
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Figur 14
Oversiktskartover undersøkelsesområdet.Lokalitetenesom er inventert
Symboleto i kanten av det skravertefeltet angir forekomstav issoleie.
LocalitiesA-K where the floraand vegetationhavebeenstudied.Thesym

glacialiswas found.

med hensyntil flora og vegetasjoner angitt med bokstaveneA-K.

bol o at the borderof the hatchedareashowswhere the Ranunculus

Påsteder hvor det er barskog, ble det også gjort noen aldersmå-
lingerpå representativetrær og bedømmelseavutviklingsfaseri tre-
bestandene.

5.3 Resultater

Detvil nedenforbli gitt en beskrivelseavhovedtrekkenei vegetasjon
og flora i de aktuelleområdene.Tabell 2 gir en samletoversiktover
forekomstenav karplanterinnenfor de enkelte lokalitetene.

5.3.1 Lokalitet A: Dønfoss

Ved Øyberget kraftstasjon er det planlagt en tipp i en sørvendt li

som er delvis snauhogd. Nedre del har furuskog av bærlyngty-




pen. Utover på hogstflata som nettopp er innplantet med furu

sammen med en del naturlig foryngelse, forekommer det en del
fuktige sig med gråor. Endel av den rike furuskogen kan føres til
en lågurtfuruskog. Tilsig fra grunnvann gjør store utslag på
vegetasjoneni området.

I de friskere partiene vokser det en del skogrørkvein, mens berg-
rørkveininntar tørre voksesteder.I lågurtfuruskogener det funnet
hengeaksvedsidenavteiebærog fingerstarr.I bærlyng-furuskogen
forekommer det lokalt en del melbær. Det vokser mye slirestarr i
området med gråor.

Bunnsjiktet i bærlyng-furuskogen har som de mest fremtredende
artene; grå reinlav(Cladoniarangiferina), lys reinlav (C.arbuscula)
og furumose (Pleuroziumschreben).

Kantskogeni den nedredelen avtippområdet utgjør en optimalfa-




seog visergod høydevekst.Alderenpå trærne er på ca 130-140år.
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Tabell 2
Krysslisteover karplanter funnet i de enkelte undersøktelokaliteter (tabell 1).Symbol for plantegeografisktilhørighet er angitt etter artsnavnet
(A: alpin, Ø: østlig, S:sørlig, N: nordlig). Arter som kommer inn pga menneskeligpåvirkning er angitt med a (antropokorer).
Specieslist of the observedvascularplants in the different areas(Table1). A symbol for the phyto-geographicalposition of the species
isgiven (A: alpine, Ø: easterl , S:southern, N: northern). a indicatesantro ochorics ecies,

Norske Latinske

KARSPOREPLANTER
Stri kråkefot

Skogjamne

Skogsnelle
Engsnelle

Skavgras

Elvesnelle
Åkersnelle

Fugletelg

Hengeving

Lusegras

Sauetelg

Fjelljamne

Skogburkne

Skjørlok

Lycopodium annotinum
Lycopodium complanatum
Equisetum sylvaticum

Equisetum pratense

Equisetum hyemale

Equisetum fluviatile

Equisetum arvense

Gymnocarpium dryopteris
Thelypteris phegopteris

Huperzia selago

Dryopteris expansa

Diphasium alpinum

Athyrium filix-femina

Cysopteris fragilis

BARTRÆR

Einer

Furu

TOFRØBLADETE
Lauvtrær/busker  

Fjellbjørk

Dvergbjørk

Grønnvier

Setervier

Selje

Sølvier
Istervier
Lappvier

Musøre
Mandelpil

Ullvier

Krypvier

Ørevier
Rogn

Gråor
Hegg

Osp
Villrips

Lyng

Fjellkrekling

Tyttebær
Blokkebær

Blåbær

Røsslyng
Blålyng

Juniperus communis

Pinus sylvestris

Betula pubescens

Betula nana

Salix phylicipholia

Salix borealis

Salix caprea

Salix glauca

Salix pentandra
Salix lapponum

Salix herbacea

Salix triandra

Salix lanata

Salix repens

Salix aurita

Sorbus aurita
Alnus incana

Prunus padus

Populus tremula

Ribes spicatum

Empetrum hermaphroditum

Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium uliginosum

Vaccinium myrtillus

Calluna vulgaris

Phyllodoce caerulea

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

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

A x x x x x
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Tabell 2 - forts.

Norske

Mjelbær

Rypebær

Hvitlyng

Greplyng

Urter

Gullris
Løvetann

Skogstjerne

Tepperot

Flekkmure

Myrhatt

Harerug

Linnea

Teiebær

Bringebær

Molte

Hvitmaure

Sumpmaure

Myrmaure
Blåklokke

Fjelltistel

Vanlig arve

Setermjelt

Geitrams

Legevintergrønn

Perlevintergrønn

Vintergrønn
Klokkevintergrønn

Fuglevikke

Hvitkløver

Rødkløver

Tiriltunge

Engsyre

Småsyre
Høymol

Stornesle
Legeveronika

Engmarimjelle

Skogmarimjelle

Skogstorkenebb
Myrfiol

Stor myrfiol

Engfiol

Marikåpe

Fjellmarikåpe

Sløke
Kvann

Gjøkesyre

Engsoleie

Krypsoleie

Latinske

Arctostaphylos uva-ursi

Arctostaphylos alpina
Andromeda polifolia

Loiseleuria procumbens

Solidago virgaurea
Taraxacum sp. coll.

Trientalis europaea

Potentilla erecta

Potentilla cranzii

Potentilla palustris
Polygonum viviparum

Linnaea borealis

Rubus saxatilis
Rubus idaeus

Rubus chamaemorus
Galium boreale

Galium uliginosum

Galium palustre
Campanula rotundifolia

Saussurea alpina

Cerastium fontanum

Astragalus alpinus

Chamaenerion angustifolium

Pyrola rotundifolia

Pyrola minor

Pyrola sp.

Pyrola media

Viccia cracca

Trifolium repens

Trifolium pratense

Lotus corniculatus

Rumex acetosa

Rumex acetocella
Rumex longifolius

Urtica dioica
Veronica officinalis

Melampyrum pratense

Melapyrum sylvaticum

Geranium sylvaticum

Viola palustris
Viola epipsila

Viola canina

Alchemilla sp. coll.

Alchemilla alpina

Angelica sylvestris
Angelica archangelica

Oxalis acetosella

Ranunculus acris

Ranunculus repens

x x x x

x

x x x x

x x x

A x

x x
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Tabell 2 - forts.

Norske Latinske

Issoleie Ranunculusglacialis A x
Sveve Hieraciumsp. coll. x x x
Jordbær Fragariavesca S x •x x
Ryllik Achillea millefolium x x x
Enghumleblom Geum rivale x x
Bleikmyrklegg Pedicularislapponica A x x x x x
Vanlig myrklegg Pedicularispalustris x
Tettegras Pinguiculavulgaris x x x x x
Svarttopp Bartsiaalpina A x x x x x
Nikkevintergrønn Othilia secunda x x x x
Rundsoldogg Droserarotundifolia S x x
Setergråurt Gnaphalium norvegicum N x
Kattefot Antennaria dioica x x x
Fjellstjerneblom Stellariacalycantha N x x x x
Skrubbær Cornussuecia x x x x
Tyrihjelm Aconitum septentrionale Ø x x x
Vendelrot Valerianasambucifolia x x
Olavstake Monesesuniflora Ø x x x
Følblom Leontodon antumnalis x x
Fjellsyre Oxyriadigyna A x
Soleihov Caltha palustris x
Stjernesildre Saxifragastellata A x
Bukkeblad Menyanthestrifoliata x
Jonsokkoll Ajuga pyramidalis x
Øyentrøst Euphrasiasp. x
Storengkall Rhinanthusangustifolius S x
Småengkall Rhinanthusminor x
Hvitbladtistel Cirsium helenioides x

ENFRØBLADETE
Smyle Deschampsiaflexuosa x x x x x x x x x x x
Sølvbunke Deschampsiacespitosa x x x x x x
Slirestarr Carexvaginata N x x x x x x x x
Tvebustarr Carexdioica x x x
Fingerstarr Carexdigitata S x
Slåttestarr Carexnigra x x x x x
Stivstarr Carexbigelowii A x x x x x x
Seterstarr Carexbrunnescens N x x
Dystarr Carexlirnosa x x
Flaskestarr Carexrostrata x x x x
Stjernestarr Carexechinata S x
Gulstarr Carexflava x x
Stolpestarr Carexjuncella N x x x
Blystarr Carexlivida Ø x x x
Klubbestarr Carexbuxbaumii Ø x
Gråstarr Carexcannescens x
Bleikstarr Carexpallescens x
Blankstarr Carexsaxatilis A x
Maiblom Maianthemum bifolium S x x x x x x x x
Hårfrytle Luzulapilosa x x x x x x x x
Seterfrytle Luzulafrigida N x x
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Tabell 2 - forts.

Norske Latinske

Engfrytle Luzula multiflora

Aksfrytle Luzula spicata

Myrfrytle Luzula sudetica

Skogrørkvein Calamagrostis purpurea

Bergrørkvein Calamagrostis epigeios

Sauesvingel Festuca ovina

Hengeaks Melica nutans

Engkvein Agrostis capillaris

Krypkvein Agrostis stolonifera

Engrapp Poa pratensis

Fjellrapp Poa alpina

Markrapp Poa trivialis

Duskull Eriophorum angustifolium

Torvull Eriophorum vaginatum

Breiull Eriophorum latifolium

Bjønnskjegg Scirpus cespitosus

Snøull Scirpus hudsonianus

Blåtopp Molinia caerulea

Finnskjegg Nardus stricta

Gulaks Anthoxanthum odoratum

Siv Juncus sp.

Trådsiv Juncus filiformis

Bjønnbrodd Tofieldia pusilla

Fjelltimotei Phleum alpinum

Korallrot Corallorhiza trifida

x

x x

x x x x x x

x x x x x

x x

x

x x x x

x x x


x

x x x x x x x x

x x x x
x

x x x x x
x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x


x
x x

x x

x x

Det er observert trehøyder på 19 m. Furuforyngelsen er mellom 1

og 2 m høy. Det er utført tynningshogster i skogen på nedsiden av

hogstflaten.

5.3.2 Lokalitet B: Åmotsøyi

Ved valg av alternativ Øyberget kraftstasjon ekstra kort vil tippen bli

lagt ute i Otta ut mot noen flomutsatte stein- og grusøyer.

Vegetasjonen består i store trekk av gråor-heggeskog med et øvre

tresjikt av eldre bjørk. Langs strendene av disse øyene befinner det

seg en flommarkssone som er forholdsvis tett bestokket med yngre

gråor. Hegg og selje er ved siden av enkelte kloner med osp typiske

innslag i denne gråorskogen. En del av ospa har etablert seg sam-

men med bjørk i området. Gråor utgjør det meste av tresjiktet og

går delvis inn under bjørk i et busksjikt nærmest vannkanten.

Busksjiktet inne i den eldre skogen har en del hegg, einer og rogn.

Langs flommarkssonen er feltsjiktet sterkt grasbevokst, bl.a. med


sølvbunke og krypkvein. Innenfor denne sonen opptrer et mer

variert feltsjikt som domineres av maiblom og skogstjerne. Langs

de mer flomutsatte stedene har vi også innslag av myrfiol. På

tørre partier sentralt i området forekommer det også en del smy-

le i feltsjiktet.

Bunnsjiktet her har en del fagermose og torvmoser, og i ikke altfor

flomutsatte områder er det rikt på storkransmose (Rhytidiadelphus

triquetrus), etasjemose (Hylocomium splendens) og furumose

(Pleuroziumschreben).

Trærne har bl.a. vanlig kvistlav (Hypogymniaphysodes)og bristlav

(Parmeliasulcata). På osp forekommer det en del ospildkjuke

(Phellinustremulae).

5.3.3 Lokalitet C: Sørvest for Pollvatn

Lokaliteten ligger i en østvendt skråning som delvis går over i en


liten, forholdsvis grunn bekkedal. Vegetasjonen består av lav-




furuskog på grusrygger og mindre hauger og med bærlyng-furu-
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skog på skråninger og i forsenkninger. Det er forholdsvis mye
blokker på overflaten, og vegetasjonstrukturen er mer eller min-
dre mosaikkartet. Det forekommer litt fuktige sig med bjørk i
busk- og tresjikt. Langsen bekk som går gjennom de sentrale
deler av tippområdet, har en innslag av gråor, sølvvierog skog-
rørkvein. Her finner en også istervier og i feltsjiktet en god del
slirestarrog skogstorkenebb.

Etmyrfragmentved en bekk har karakterav en slagsfurumyrskog.
Heropptrer skogsnelle.Dennearten kan også finnes spredt i den
mer humusrikedelen av bærlyng-furuskogen.Hengevingeog teie-
bær vokserlangsbekker i området.

Grå reinlav (Cladoniarangiferina), lys reinlav (C.arbuscula)og litt
kvitkrull (C.stellank)er viktige bunndekkeplanter i lav-furuskogen.
EnPeltigera-art opptrer spredt i bunnsjiktet. Påtrærnevokservan-
lig kvistlav(Hypogymniaphysodes),bristlav (Parmeliasulcata)som
epifytter.

Trebestandetbefinner seg i en optimalfase med bjørk i et under-
tresjikt og et busksjikt. Alderen på trærne i overtresjiktet ligger
mellom 150 og 170 år. Det er nylig utført tynningshogster i
området, og på inventeringstidspunktet foregikk det utdrift av
vindfall. En del sotmerker på gamle furustubber indikerer skog-
brann for lang tid tilbake.

5.3.4 Lokalitet D: Vest for Pollvatn

Her bestårvegetasjonenav en veksling mellom bærlyng-furuskog
og lav-furuskog.Enkan ogsåføre den mer lavrikeutformingen til
en lav-rik variant av bærlyng-furuskog med krekling. Sistnevnte
skogsamfunninntar de mer permeablegrusryggerog høydersom
veksler med bærlyng-furuskog i skråninger og forsenkninger.
Kreklingrikeutforminger er typisk for bærlyngtypen.Det forekom-
mer lokalt en del melbærbl.a. ved trebaserog stubber.Forøvriger
fjellkrekling en dominant art i feltsjiktet. I tillegg opptrer litt tytte-
bær. Heltsporadiskforekommer det ogsåen del blåbæri feltsjiktet
sammenmed krekling.

Bunnsjikteter på de mertørkeutsattestedeneforholdsvisrikt på grå
reinlav(Cladoniarangiferina)og lysreinlav(C.arbuscula).I tilleggfo-
rekommerlitt kvitkrull (C.stellaris).Spredt i bunnsjikteter det også
funnet Peltigerasp.og fausklav(C.sulphurina). Bunnsjiktethar inn-
slagav storvrenge(Nephromaarcticum).

Det er svært lite lav på trærne. Bristlav(Parmeliasulcata)og vanlig
kvistlav(Hypogymniaphysodes)på bjørk er de vanligsteartene.

Trebestandethar en optimalfase med spredt innslagav læger fra
furu og bjørk. Spredtgadd av nevntetreslagforekommer, og død
bjørkpå rot er gunstigebiotopinnslagfor hulerugendefugl. Iet un-
dertresjikt og busksjiktforekommer det spredt innslag med bjørk.
Deter bestemtaldrepåfuru fra ca 160-180år. Deter lokalt smååp-
ninger med litt foryngelse.

Gamle,høyestubberharsotmerkeretter brann.Overhøydepåtrær-
ne i bestandeter bestemttil ca20 m. Det forekommerstedvisbled-
ningspregetbestandstruktur,og det er foretatt tynningshogstfor en
delår tilbakesomogsåhar karakteravplukkhogstenkeltesteder.

5.3.5 Lokalitet E: Nord for Billingen

Områdetbeståraven slakskrånendedal i forbindelsemeden bekk
som renner ut i Tora. Eksposisjonener østlig, og det går en turist-
løypegjennomområdet.Dennedredelenavtippen viI tangereelva.
Området har i sin helhet lavalpinvegetasjonmed mye dvergbjørk,
einerog krekling.

Mellomtueneog ved myrkanteropptrer sølvvierog litt ullvier.Lokalt
forekommer det en del blålyng,og mindresøkkmed snøleie-vege-
tasjonhar innslagavmusøre.Myrfragmenterhar torvull og kvitlyng.
I høljenefinner en duskullog litt dystarr.

Av artersomindikererenvisskulturpåvirkning,forekommerdet kat-
tefot, harerugog grasartersomfiellrapp. I denneåpne lavalpineve-
getasjonener det ogsåfunnet skogstjerneog fugletelg. Svarttopp
forekommer sporadiskog indikererlitt rikereforhold. Gullrisvokser
spredt i området.

Påtørre rabberfinner en litt grå reinlav(Cladoniarangiferina)og lys
reinlav(C.arbuscula)ved sidenav litt bergsigdmose(Dicranumfus-
cescens).Deteren delvåtesig i området hvordet forekommer myr-
filtmose (Aulacomniumplaustre)og stivtorvmose(Sphagnumcom-
pactum). Høljenei dissemyrfragmenteneharen del myrmakkmose
(Scorpidiumscorpioides).

5.3.6 Lokalitet F: Sør for Heimdalsvatn

Tippen er planlagt sørfor Heimdalsvatnog sørfor myrflatene i en
konkav slak li. Terrenget består av morener som utgjør mer eller
mindretørre rabbermedkrekling-fjellbjørkeskog.Feltsjiktethar inn-
slag av litt blåbær, en del fjellkrekling, blålyng og litt blokkebær.
Isprengtfinner en ogsåtyttebær. Deter funnet antydning til snølei-
er med innslagav musøre.
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Smyleog finnskjegg er vanlige grasarter,og sistnevnteopptrer i
myrkanterog på stederuten tresjikt.Skogenfor øvrighar innslagav
einer ved siden av bjørk i busksjiktet. Sistnevnteer bestandsdan-
nende i tresjiktet. Av andre arter som opptrer i bjørkeskogen,kan
nevnesstormarimjelle,stivstarrog hårfrytle.

I myrkantervokser en del dvergbjørkved sidenav et feltsjikt med
molte, tepperot og sølwier.Sistnevnteart forekommerogsåmellom
stenblokkerpå litt fuktige steder i krekling-fjellbjørkeskogen.Langs
bekkenei området forekommer det spredteinnslagmedskogstor-
kenebb. Lokalt gjør blålyng en del av seg i fjellbjørkeskogen.
Maiblom og stri kråkefot er vanligearter spredt i området. Harerug
er funnet på grasdektepartier nær myrkanterog bekkerog indike-
rer en visskulturpåvirkning. Myrflater har fattige fastmattemyrer
med bjønnskjeggsom kan vekslemed innslagav litt tuer med di-
versemoser.I svartmyrene(høljene)forekommer det stedvisen del
duskullog dystarr.Torvuller funnet spredtpå allemyrene.

Frafeltsjiktet bør en ogsåta medarter som kvitlyng,myrfiol og tet-
tegras. Disse artene opptrer i fuktige sig og til dels på myr.
Setergråurter sporadisktil stedepå grasdektmark, og nikkevinter-
grønn og perlevintergrønnopptrer spredt i krekling-fjellbjørkesko-
gen. Herer det ogsåfunnet bleikmyrklegg.

Myrenei området har rusttorvmose(Sphagnumfuscum).Ellersfore-
kommerrødtorvmose(S.rubellum),bjørnetorvmose(S.linbergii)og
stivtorvmose(5.compactum).Sistnevntevoksersomflate tuer i myr-
kanterog sommindre innslagellersi området.Svartmyrenehar inn-
slagav myemyrmakkmose(Scorpidiumscorpioides).

Mellom tuene har en på tørkeutsatte steder innslag av grå rein-
lav (Cladonia rangiferina), lys reinlav (C. arbuscula), furumose
(Pleurozium schreben) og andre Cladonia-arter i bunnsjktet. I
krekling-fjellbjørkeskogener det i bunnsjiktet funnet blomsterlav
(Cladoniabellidiflora), piskskjeggmose (Barbilophoziaattenuata),
storvrenge (Nephroma arcticum) og bjørnemose (Polytrichum
spp.).

5.3.7 Lokalitet G: Nordøst for Heimdalsvatn

Tippen vil i følge kartet dekke det mesteav en minerogen fattig-
myr omgitt av litt fjellfjellbjørkeskog, og blir liggende i en slak
sørvendtskråning. Rogn forekommer spredt sammen med furu.
Busksjiktethar spesielt mye bjørk, men også litt einer nær myr-
kantene, som også er oppblandet med sølvvier og grønnvier.
Bjørkeskogenbestår av en ordinær fjellkreklingtype der feltsjiktet
ved siden av fjellkrekling har innslag av blåbær, hårfrytle, smyle,

bleikmyrklegg og en god del dvergbjørk. Gullris er en meget
vanlig art i krekling-fjellbjørkeskogen.

Røsslyngopptrer spredt i feltsjiktet sammen med blokkebær.
Engmarimjelleog skogmarimjellevokser i bjørkeskogen,og sist-
nevnteart er funnet i densørvendteskråningenpåoversidenavden
sentraltbeliggendemyra i området. Blålynger megetvanlig i krek-
ling-fjellbjørkeskogen,og rypebærforekommer på tørre rabbersør
for myrområdet.Skogstorkenebber vanlig på litt friskeremark på
oversidenav myra og ved kilder som kommer fram i myrkantene.
Fugletelgvokserpå steder i bjørkeskogensom har litt frisk fuktig-
het.Åpne partiersomer særligbeitepreget,har bl.a. kattefot og ti-
riltunge. Ellerser fiellmarikåpevanlig i feltsjiktet. Minerogenemyr-
partierharsærligbjønnskjegg.Myrkanterhartepperot ved sidenav
finnskjegg, bjønnbrodd og svarttopp. Forekomstav myrhatt tyder
på litt rikereforhold i myrkantene.

I høljenefinner en myemyrmakkmose(Scorpidiumscorpioides)og
dystarrved sidenaven del duskull.Detørrere tuene og sonerellers
i myra har en del torvull. Stivtorvmose (Sphagnumcompactum)
opptrer i myr og på grunnlendt mineraljord.

Bjørkeskogensersværtung ut og har en høydepå ca 5 m. Enkelte
trær på 8 m stårspredt i området. Det ser ut til at skogener et re-
sultat av at beitetrykketer blitt sterkt redusertog en harfått en se-
kundærsuksesjonav bjørk.

5.3.8 Lokalitet H: Øy i Heggebottvatn

Øya ligger i en utvidelse av Otta, ca 1 km sørøst for brua ved
Fosstugucamping. Den ligger midt i vassdragetog består av fin
sandog leire. Påøyafins ei hytte ved et lite grunt tjern som står i
forbindelsemed Otta gjennomen smalkanaltil elva.Nordsidenog
vestsidenavøyabestårstort sett avfuruskog; bærlyng-furuskogog
småbregne-furuskog.Restenav trevegetasjonenutgjør gråor-heg-
geskogsom nærmestvannkantengår over i en blanding med små-
vokst gråor på tuer og forskjelligevier-arter.Nærmestvannet kom-
mer det inn en sonemed bl.a. duskull.

I flommarkssonen har en vesentlig gråorskog og vier-arter.
Mandelpil,sølwier, istervierog seljeer vanligearter i dennesonen.
Sistnevnteart går ogsåinn på tørreremark. De lavereliggendepar-
tiene har sterkt tuet mikrotopografi der toppen av tuene er kledd
medforskjelligeartersomenten kan utgjøreen blandingavflere el-
ler at de enkeltvis kan dominere. Slike er finnskjegg, sølvbunke,
røsslyng,blåtopp og gullris.Sistnevnteart forekommer ogsåspredt
i vegetasjonmedfuru og gråor.
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I de grunne vikene av tjernet, og i en smaleresone langselva,er
duskull fremtrendende i feltsjiktet, men en art som slirestarropp-
trer spredt i den tørre delenav dennesonenog spredtellerspå litt
fuktig mark.

Bunnsjikteti dissetuene medgrasog lyng kan merellermindredo-
mineresavstorkransmose(Rhytidiadelphustriquetrus)og storbjør-
nemose(Polytrichumcommune).

Av buskeri flommarkssonenutenom de nevnteselje-arteneer sær-
lig einerpåfallendevanligog kan enkeltestederganskesterkt pre-
ge busksjiktet.Dennearten utgjørogsåen soneinnenfor strandso-
nen rundt tjernet på øya.Påde tørrere partienemed gråor-hegge-
skog er både sølvbunkeog finnskjegg vanligearter. Overmot fu-
ruskogenopptrer en del skogstjerneog maiblom i feltsjiktet. De
høyesteog tørrestenivåeneharvakkertutformet bærlyng-furuskog
med dominansav fjellkrekling sammen med tyttebær i feltsjiktet.
Spredtforekommer ogsåblåbærog stormarimjelle.Småbregnefu-
ruskogensomopptrer i den vestredelen avøya,har stedvisdomi-
nansavskrubbæri feltsjiktet. Forøvriger fugletelg megetfremtre-
dendei dette sjiktet. Einerer fremtredendei denfuktigere delenav
småbregnefuruskogen.

Når det gjelderepifytter på trær, er det forholdsvisfå arter somer
observert.Pågråorer det funnet snømållav(Parmeliaolivacea),van-
lig kvistlav (Hypogymniaphysodes)og bristlav (P.sulcata), mens
buskskjegg(Bworiasimplicior)kun er funnet på furu. Påden smale
landtangenmellomtjernet og elvai sørvestble det på en høytyris-
tubbe funnet noen eksemplarerav ulvelav(Lethariavulpina).

Furuskogenbefinner seg i en senoptimalfasesom stedviskan ha
pregaven yngrebledningsfase.Deter registrertgrunnflatesummer
i bærlyng-furuskogenpå 32 m2/hameden alderpåtrærne på 105
år og trehøyde 16 m. I småbregnefuruskogener det funnet en
grunnflatesumpå 22 m2/ha,en alderpå 135årog en høydepå 18-
19 m. Disseobservasjonenetilsieren meget godt sluttet furuskog.

5.3.9 Lokalitet Polløyi

Polløyier ei øy i Pollvatn,ligger ca 1 km øst for samløpetmellom
Framrustiog Otta og har en flat topografi med den høyesteter-
rengformenlangshovedvassdrageti nordøstog i sørvest.Sentralti
området ligger et tjern og et kanalsystemsom står i forbindelse
med Otta i sør.

Enstor del av vegetasjonenbestår av en frisk bærlyng-furuskog

med et busksjikt av einer. I feltsjiktet opptrer sporadisk en del

skogsnelle, maiblom og sølvbunke. Tørre partier har optimal
utforming av bærlyng-furuskog med dominans av krekling og
mye tyttebær. Spredt i denne typen forekommer det en del
engmarimjelle.Denfriske utformingen er optimalt utformet som
en småbregnefuruskog.Her er feltsjiktet mer eller mindre dek-
ket med fugletelg. Langs elvekanten forekommer det hyppige
innslag med mandelpil. Setervier vokser spredt i området, og
det forekommer også innslag av litt selje og rogn. Tresjiktet
utenom furuskogen består av gråor og noe bjørk i blanding
med osp. Feltsjiktet er artsrikt og frodig. En massiv bord med
einer i busksjiktet er typisk på overgangen fra den rene bær-
lyng-furuskogentil våt myr/strandeng.

Smyledekkeren delavdetørre områdene.Påstederhvoren har ri-
kelig med lyng i feltsjiktet fins også mye furumose (Pleurozium
schreberi)og etasjemose(Hylocomiumsplendens) i bunnsjiktet.
Overpå mer fuktig mark kommer en inn i en sone med mye tue-
dannelse.Heropptrer finnskjeggog stolpestarr,foruten sølvbunke
og slirestarr. Bunnsjiktet på disse tuene er delvis stivtorvmose
(Sphagnumcompactum) eller storbjørnemose(Polytrichumcom-
mune), mens en også på de eldre tuene har storkransmose
(Rhytidiadelphustriquetrus).

Engradient somgår fra de tørrestetil de fuktigste partienegår via
en opphøyd rygg medfuruskog gjennomen tuet sumpsonasjontil
en grasmyr/våtstrandsonemot dammerog tjern sentralt på myra.
I denne strandsonener det rikelig med blystarr mellom den våte
"strandsonen" og sonasjonenmed tuene. Strandsonenhar rikelig
med duskullforuten siv-arter.Sistnevnteartsgruppeer baresterile,
og de er vanskeligå identifisere såtidlig i sesongen.Lokalt fore-
kommerdet ogsåtørre sonermed myefinnskjeggog et halvåpent
busksjikt.I vannkantenog et stykkeinne på den våte strandsonen
står det en del elvesnelle.

I den nordredelenav Polløyifår en ogsåinn en furusumpskogmed
sterkttuet mikrotopografi.Mellom tueneharen rikeligmedvier-ar-
ter der sølwier og grønnvierer mestfremtredende.

Påtrærne vokservanlig kvistlav(Hypogymniaphysodes).Pålauv-
trær som gråor og selje-artervokserdet ogsåsnømållav(Parmelia
olivacea)foruten bristlav(P.sulcata).Påfuru er det funnet pulver-
stry(Usnealapponica),mørkskjegg(Blyoriafuscescens),buskskjegg
(B.simplicior)og furuskjegg (B. fremontii). Entørr, forholdvis høy
tyristubbehaddeogsåulvelav(Lethariavulpina).Deter spesieltmye
mørkskjeggpåfurutrærne i området.

Det meste av skogen er i en sen optimalfase, og det er stedvis

innslag av en aldersfasehvor høydevekstenhar stagnert. Det er
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gjort aldersobservasjonerpå 118 år, og det er målt trehøyder på
19 m. Bestandstrukturener forholdsvis kompakt, og det er fun-
net grunnflatesummer på 39 m2/ha. Sporadiskforekommer det
litt gadd og læger, og det er spredt med gamle tyristubber.
Noen hogst i nyere tid kan ikke sieså prege området, men et og
annet tre er tatt ut for ikke så mange år siden. Elg oppholder
seg tidvis på øya, og det er forholdsvis sterk beiting på selje-
arter og da særlig på mandelpil i elvekanten.

5.3.10 Lokalitet J: Strekningen Stamåsagi - utoset av

Heggebottvatn

Elvestrekningener ca 4 km lang og utgjør fossestrykog stille
loner. I den sørøstredelen av strekningenligger det ei øy med et
lite tjern (jf lokalitet H). Lengstsørøsti området er det forholdsvis
flate strandpartier med bukter (evjer) og et lite tjern
(Landøytjøynne)som er en rest etter et tidligere elveløp,og som
er under igjengroing. I nord er det på nordsiden av vassdraget
mot riksvei15 i nærheten av Stamåsagiet flatere parti med flom-
marksskog. Denne skogtypen er sporadisk til stede langs hele
strekningen,spesieltpå sørsidenav Otta, men også ved utløpet
av bekker som kommer ned fra fjellet mellom riksvei15 og øya.
Litt mer av flommarksskogfinner en også lengstsørøsti området.
Forøvrig er det furuskog som utgjør kontakten mot vassdraget,
spesieltpå sørsidenav dette, men også spredt der hvor en har
veienet stykkeunna elvapå nordsidenavvassdraget.

Denneelvestrekningendekker flere vegetasjonstyper.Etvesentlig
innslager lav-furuskogog bærlyng-furuskogpå sørsidenav Otta. I
tillegg forekommer såkalteflommarkssonermedvier-kratt og grå-
or. Kildefremspring og bekkesig fins spesielt ved brua sør for
Fosstugu.Gråor-heggeskogopptrer spredtvedgrusdeltaerder bek-
ker kommer ned fra fiellet og på litt mer beskyttetesteder langs
elva ellers. I nærheten av flate strandbredder forekommer det i
flommarkssonenogsåen tuet mikrotopografi som ligger på lavere
nivåenn selveelvebreddenog innenfordenne.Pågrunnavgod ka-
pillær ledningsevneer leirholdigfinsand(silt)byggetopp i mereller
mindre regulæretuer ved frost-fenomener,og dissetuene er dek-
ket av spesieltstorbjørnemose(Polytrichum commune) i de yngste
suksesjonsfasene,og etter hvert kommer det også inn storkrans-
mose(Rhytidiadelphus triquetrus). Til slutt inntasdissetuene av ar-
ter fra felt- og busksjiktetsom sølvbunke,finnskjegg,slirestarrog
selje-krattellergråor.

Lav-furuskogenopptrer på berg og permeablemorenemassermed

dominansav krekling i feltsjiktet sammenmed noetyttebær og litt

melbær. Spredt får en også stormarimjelle og forskjellige vinter-

grønn-arter.Bærlyng-furuskogengår på rabberenkeltestederhelt
ned til elvebredden.I den tuepregete delen av flommarkssonener
det påstederuten nevneverdigbusk-og tresjikten god del røsslyng
på toppen av tuene. Langselvekantenfinner en spredt innslagav
mandelpil,og i flommarkssonen,litt lenger inne på stranda, opp-
trer forskjelligearter somsetervier,grønnvier,sølvvier,lappvierfor
å nevnenoen av de vanligste.

Stedvisforekommer det en del slåttestarri beitepregetvegetasjon
påflate strandbredder.Pånedsidenav brua ved Fosstugufinner en
på sørsidenavelvaenkeltemerblåbærrikeutforminger avbærlyng-
furuskogen.I nærhetenavflommarkssonerog påflate strandbred-
der forekommerdet heren del sumpfuruskogmed gråor, bjørk og
vier-arter i busksjiktet. Det dreier seg vesentlig om sølvvier og
grønnvier.Herer en sterkt tuet mikrotopografi og med de samme
vegetasjonsforholdsom nevnt ovenfor. Flatestrandpartier har en
blanding av gråor og selje-arter.Lokalt forekommer det en del el-
vesnelle i strandsonen.Sør for øya i Heggebottvatn går det en
grunn terskelfra elvaog over til et tjern. Her finner vi massivebe-
standeravbl.a. flaskestarrog intermediære,våte minerogenemyr-
typer medbl.a.duskullog innenfor en litt tørreresonemed blystarr.
Vi finner herogsåmark medsterkt tuet mikrotopografi meden del
dammermedflaskestarrog duskull. I busksjiktetvokserdet noe is-
tervier og gråor som de viktigste innslagene. Dette vegetasjons-
samfunnetminner sterkt om et gråor-istervierkrattsom er et plan-
tesamfunnmed østlig utbredelsei Norge.Tueneer særligbevokst
med storkransmose.I mer åpne partier har tuene en del kvitlyng,
røsslyngog slirestarr.

Utenfor dennevåtmarksonenmed sumpskog ligger en rygg med
finsandog furuskogavbærlyngtypen.Denneer forholdsvisfrisk og
mosaikkpregetmed innslagavsmåbregnefuruskogog bærlyng-fu-
ruskog.Herer det en del einer i busksjiktet.Arten går også inn på
tuer i den fuktige flommarksutsattedelen av overgangsonenmel-
lomfuruskogenog "strandenga". Mellomfuruskogenog elvaopp-
trer en lavsandryggmed sterkt beitepregetvegetasjonder særlig
finnskjegg,men ogsåsølvbunkeog smyle,er fremtredende.

Furuskogenharet bunnsjiktmed grå reinlav(Cladonia rangiferina),

lys reinlav (C. arbuscula) og litt kvitkrull (C. stellaris). Storvrenge

(Nephroma arcticum) opptrer også spredt i bunnsjiktet. Krussigd
(Dicranum polysetum), bergsigd (D. fuscescens) og frynsemose

(Ptilium cilliare) er hyppige innslag i bunnsjiktet her. Stivtorvmose
(Sphagnum compactum) kanogsåutgjøredelerav bunnsjiktet i de
markertetuene i flommarkssonen.

I den nordvestredelen,på sørsidenavelva,er det i et pionerpreget

grus-og steinsattområdeved elvebreddenfunnet isoleie,fjellsyre
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og aksfrytle. Forekomstenav issoleieer noksåspesiell(figur 14).
Arten vokseri høgalpin region og ned til overgangentil mellomal-
pin region. Det er uvanligå finne issoleieså langt ned i nordboreal
barskogssonesom i dette tilfelle (Klaus Høiland pers. medd.).
Spredningav frø med smeltevanner trolig årsakentil at arten har
etablert segher.

Ved bekkersom renner ut i elva,kan det enkeltestedervære mer
eller mindre kildepregetvegetasjon.Av høyereplanter har en mer-
ket seg innslagav soleiehovog fjelltistel. Stjernesildreer ogsåfun-
net underslikeforhold. Dissetilførselsbekkeneharforholdsviskaldt
vann og en del av dem er næringsrike. Bl.a. forekommer det litt
kroktorvmose(Sphagnumsubsecundum)langskantenei kratt med
sølwier.

Pånordsidenav Otta ved riksvei15 er det ved sidenav åpneskrå-
ninger fra veien og ned til elva enkelte steder sterkt beitepreget
vegetasjonmed forekomst av gråor og selje-arterved bekkedelta
og flatere strandbredder.Arealmessigutgjør sliketyper sværtlite i
forhold til det en finner på sørsidenav elva. Stedvisforekommer
det gråor-heggeskogmed innslagav tyrihjelm, og denne typen er
spesieltfremtredende nordøst for øya i Heggebottvatnog sørøst
for Stamåsagii den vestredelen av området. I sistnevnteområde
like ved riksvei 15 opptrer en mosaikk av furumyrskog og inter-
mediær rikmyr. I myravokserarter somtvebustarr,sveltull,bukke-
blad ved sidenav slirestarr,duskullog gulstarr.Ved Stamåsagifin-
nesdet ved sidenav en bærlyng-furuskogen flommarkssonemed
gråor og vier-arter. Her er vegetasjonennoksåsterkt beitepreget
med bl.a. sølvbunkepå litt fuktigere steder. I bunnsjiktet vokser
bl.a. kroktorvmose.

Når det gjelderepifytter på trærne, er det på denneelvestrekning-
en funnet furuskjegg (Bryoriafremontii), mørkskjegg (B. fusces-
cens),buskskjegg(B.simplicior), pulverstry (Usnealapponica)og
snømållav(Parmeliaolivacea).Sistnevnteart opptrer på gråor, en-
kelte seljeog vier-arterog bjørk. I tillegg er det funnet bristlav(P.
sulcata)og vanlig kvistlav(Hypogymniaphysodes).

Det mesteav skogener skjøttet og trebestandet er vesentlig i en
senoptimalfase.Lokaltkan en finne smååpningermed foryngelse
somogsåbrer seg litt inn i trebestandet.Skogi ungdomsfaseopp-
trer lengstvest i sonenpå sørsidenav elva,men ogsånord for øya
i Heggebottvatn.Påsandtangenved Landøytjøynne,sørøsti områ-
det, harfuruskogenkommet i en aldersfase.Herer det funnet trær
med en alder på 218 år. Grunnflatesummenevariererfra 19 til 26
m2/ha,og det forekommer spredt innslagav gadd og læger.

Skogener sterkt beitepreget,spesieltlangselvahvorstrandbredder

har lauvskoginnslagog grasproduksjon.Skogen er for øvrig vel-
skjøttetog har et forholdsvisungt preg.

53.11 Lokalitet K: Pollodden, Pollsætri og Framrustis delta

Detteertre forskjelligelokalitetersomliggerinnenfor en kilometers
avstand.Deer under innflytelseav skiftende vannstand i Otta og
liggerca. 1,5 km sørfor Pollfossturisthytte.

Pollodden utgjør for det meste furuskog som er nokså sterkt
hogstpåvirket. En smal sone med lauvskog, vesentlig gråor
isprengt selje-arter, danner overgangen mot elva i sørvest og
sør. I de mer østlige og nordøstlige deler får en typiske flom-
markssoner et stykke inn på halvøya hvor det er sterkt tuet
mikrotopografi og en del buskvegetasjon.

Innenfor flommarkssonensom er beskrevetovenfor, har en bær-
lyng-furuskogmed dominansav kreklingog en del tyttebær i felt-
sjiktet.Skogenbefinner seg i en ungdomsfaseog senoptimalfase,
mensen ute på øya øst for Polloddenfinner noe eldre furuskog
somserut til å befinne seg i en aldersfase.

Tangen mellom Pollsætri og Otta består også av en homogen
bærlyng-furuskog som stort sett ugjør en bledningsfase.
Denne tungen er spylt opp av elva og består av finsand, og
der hvor en har hatt en del tråkkslitasje, er det bare saue-
svingel som klarer å etablere seg. Dette ser en særlig i den
nordvestre delen av tangen. Den ytterste delen av tangen og
omkring evjer som strekker seg inn på flommarkspreget vege-
tasjon, har en også noe gråor og vier-arter. Grønnvier, sølwi-
er og krypvier er vanlige arter i denne tuepregete delen av
strandflaten.

Strandflaten har et mikrotopografisk relieff med tuer der røss-
lyng og finnskjegg setter sitt preg på vegetasjonen. Bunnsjiktet
består enten av storbjørnemose (Polytrichum commune) eller
litt storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus), mens bunnsjik-
tet i furuskogen hovedsakelig består av furumose (Pleurozium
schreben).

PåFramrustisdeltaer det et rikt innslagavdelvishøgstauderog an-
dre kravfullearter. Vegetasjonstypener en heterogen gråor-heg-
geskog isprengt litt furu og bjørk. Der furua forekommer, kan en
skilleut fragmenter av bærlyng-furuskog.Ved sidenav gråor fore-
kommerdet litt hegg og vier-arter.Setervier,sølwier og grønnvier
utgjør deler av busksjiktet sammen med gråor, bjørk og hegg.
Tresjikteter forholdsvisusammenhengende.
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Feltsjiktet har lokalt mye kvitbladtistel, skogrørkvein, tyrihjelm,

skogsnelle, teiebær og kvitmaure.

Beitepreget er særlig påfallende på Pollodden, men det forekommer

også litt beite på tangen nord for Pollsætri. Skogstrukturen nord for

Pollsætri skiller seg vesentlig ut fra skogstrukturen på Pollodden ved

at hogsten har foregått mer selektivt ved Pollsætri.

Innenfor disse tre områdene er det på trærne funnet epifytter

som snømållav (Parmelia olivacea), bristlav (P. sulcata), mørk-

skjegg (Bryoriafuscescens),buskskjegg (8. simplicior), pulverstry

(Usnealapponica) og vanlig kvistlav (Hypogymniaphysodes).På

einer ble det funnet einerlav (Cetrariajuniperina).

5.4 Diskusjon

Elvestrekningen Stamåsagi-utoset av Heggebottvatn har desidert

det høyeste antall karplanter (125) i undersøkelsen (tabell 2).

Årsaken er antagelig en sterk korrelasjon med et høyt antall

vegetasjonstyper (tabell 3). På Polløyi og øya i Heggebottvatn er

det registrert henholdsvis 77 og 68 arter. Antall vegetasjonstyper

her er henholdsvis 10 og 11. Resten av de undersøkte områdene

har under halvparten av antallet vegetasjonstyper og adskillig

færre arter, men floraen på Pollodden, Pollsætri og Framrustis

delta (lokalitet K) har tilsammen det nest høyeste artsantallet,

men bare 5 vegetasjonstyper er registrert i området.

Figur 15 viser antall arter på de enkelte lokalitetene fordelt på ulike

plantegeografiske floraelementer. Antall antropokorer (spredt med

mennesker og tamdyr) er også vist for hver lokalitet. Lavest antall ar

ter hadde lokalitetene C og D, som begge mangler arter med sørlig

utbredelse. Lokalitet D mangler også arter med østlig utbredelse.

Andelen nordlige arter er nokså likt fordelt på alle områdene. Disselo-

kalitetene er næringsfattige og har svært få arter. Når det gjelder an-

tropokore arter betyr særlig nærheten til landbruksmiljøet en del. Det

er ikke funnet mange arter her heller. Dette forklarer antagelig fore-

komsten av antropokorer i de tre lavestliggende lokalitene (A, Bog J).

Av spesiell plantegeografisk interesse er forekomsten av mande-

lpil som hos Fremstad (1985, 1986a) omtales som en ekstrem

østlig art. Den vokser vanlig langs Gudbrandsdalslågen og er

funnet så langt vest som Ottas delta ved Skjåk kirke (Fremstad

1986a). Vi fant arten i små populasjoner særlig ved de stillefly-

tende partiene i strandsonen rundt øya i Heggebottvatn og

Polløyi, men også spredt langs hele strekningen vest for Dønfoss.

Strandsonen rundt øyene er sterkt utsatt for mekanisk slitasje

under isgang og flomperioder. Mandelpilkrattet holdes mer eller

Tabell 3
Vegetasjonstyper fordelt på ulike områder (tabell 1). (x): sparsom

Vegetation types distributed on various locations (Table 1). (x): scarce

Ve etas'onst er
Bærlyng-furuskog
Lågurt-furuskog
Gråor-heggeskog
Potensielllågurttype (pionerfase)
Lav-furuskog
Furu-sumpskog
Lavalpinrøss1.-kreklingtype
Musøresnøleie
Fattig fastmattemyr
Krekling-fjellbjørkeskog
Småbregne-fjellbjørkeskog
Kildesamfunn
Grasrikviersump
Gråor-seljeskog
Intermediærrikmyr
Mandelpilkratt
Elvesnelle-starrsump
Småbregne-furuskog
Stolpestarrsump
Ombrotrof tuemyr
Gråor-istervierkratt
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Figur 15
Karplanterfordelt på floraelementerog lokaliteter (A-K).
Thenumber of speciesof vascularplantsassignedto different floraelementsat localitiesA-K.

mindre permanent i en tidlig pionerfase og beites dessuten ned

en del av elg om vinteren. Isprengt annen elvekantkrattskog

forekommer arten ellers der hvor en har unge suksesjonsstadier,

men opptrer da ikke som rene bestand.

Det ble gjort to interessante funn av en hensynkrevende makro-

lav på henholdsvis øya i Heggebottvatn og Polløyi. Her vokser

ulvelav (Letharia vulpina) på tørre furustubber. Arten er konti-

nental med østlig utbredelse og ble i Skjåk første gang funnet på

furu ved Billingen seter (Ahlner 1948). Det er derfor ikke overras-

kende at den dukker opp i vår undersøkelse. Ulvelav forekom-

mer dessuten enkelte steder relativt vanlig i furuskogen mellom

Pollfoss og Billingen (Sverre Løkken pers. medd.).

Følgende tre områder har lokal til regional verneverdi:

Øya i Heggebottvatn (lokalitet H)

Polløyi (lokalitet l)

Strekningen Stamåsagi-Heggebottvatn (lokalitet J)

Øya 1Heggebottvatn (lokalitet H) Øya i Heggebottvatn har for-

holdsvisvarierte vegetasjonsforhold. Variasjoner i grunnvannstand gir

interessante økologiske gradienter fra tørre til fuktige miljøer. Det er

dessuten funnet mindre vanlige arter som mandelpil og ulvelav. Disse

forhold tilsier at vegetasjonen på øya har lokal til regional verneverdi.

Polløyi (lokalitet Polløyi inneholder et variert og interessant

landskap med dammer og grunne tjern foruten sandig silt og leir-

holdig materiale oppspylt av elva. Her har det etablert seg en kom-

pakt, fin furuskog av bærlyng- og småbregnetypen. Her er det

også funnet ulvelav og mandelpil. Sistnevnte har her trolig en av

sine vestligste utposter i Ottadalføret. Sonasjonene på grunn av

hydrologiske forhold viser mange interessante, økologiske gradi-

enter. Siden skogen er lite påvirket av menneskelig aktivitet, og i

tillegg inneholder plantegeografisk viktige arter og kravfulle vege-

tasjonstyper, er Polløyi meget godt egnet som studieområde. Øya

er et meget verneverdig spesialområde som viser vegetasjonsutvik-

lingen gjennom en primærsuksesjon under alluviale betingelser i

et forholdsvis kontinentalt klima.

Strekningen Stamåsagi-Heggebottvatn (lokalitet J) Langs
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denne elvestrekningen er spesielt strandbredden sørøst i områ-

det av interesse. En finner her gråor-istervierkratt og furuskog

med bærlyngtype og småbregnetype på sandtangen mellom

Landøytjøynne og Otta. Tjernet er omgitt av vannvegetasjon og

våtmark som står i forbindelse med gråor-istervierkrattet. Denne

sumpskogen, som ikke er optimalt utformet etter de floristiske

kriterier en finner i kjerneområdet i Øst-Norge, er trolig en av de

vestligste utløperne av typen. I tillegg har en ved Stamåsagi en

rik myrvegetasjon. Sør for elva finnes det i dette området en

eksponert lokalitet på grus- og steinavsetninger hvor bl.a. isso-

leie forekommer. De største verneverdiene knytter seg imidlertid

til den sørligste delen av Heggebottvatn omkring Landøytjøynne

med våtmark, gråor-istervierkrattskog og furuskogen på sand-

tangen. Vi vil karak-terisere denne lokaliteten som lokal til regio-

nalt verneverdig.

De planlagte tippene vil ha relativt små negative konsekvenser for

vegetasjon og flora. I lokalitet F (sør for Heimdalsvatn) kan en imid-

lertid ikke utelukke at deponert masse kan endre eller avskjære

grunnvannsiget som betinger myrene ned mot vatn.

Elvestrekningen mellom Stamåsagi og Heggebottvatn vil ved heving

av vannstanden på inntil 4 meter ved Dønfoss bli sterkt berørt, og

øya i Heggebottvatn blir permanent oversvømmet. Den interessan-

te forekomst av bl.a. issoleie på pionermark nær Stamåsagi vil tro-

lig overleve en oppdemning av Heggebottvatn på 4 m.

Polløyi er botanisk den mest verneverdige lokaliteten i

Ottavassdraget vest for Dønfoss. Under forutsetning av at det ikke

blir ekstremt lav vannstand ved øya, vil grunnvannsnivået, som her

er en viktig betingelse for utformingen av vegetasjonstypene og so-

nasjonene i vegetasjonsdekket, normalt ikke føre til unaturlige og

uventede endringer i vegetasjonsforholdene. For å opprettholde en

mest mulig naturlig dynamikk i vegetasjonsutviklingen på øya også

i framtida (de naturlige suksesjonsforholdene fortsetter) må vann-

standen ikke endres sterkt i forhold til dagens situasjon.

Det er mer enn dobbelt så mange vegetasjonstyper på disse øyene

og i reguleringssonen mellom Stamåsagi og Heggebottvatn enn hva

en finner ellers innenfor undersøkelsesområdet (tabell 3). Den van-

ligste vegetasjontypen er bærlyngfuruskog. Begge øyene i Otta vi-

ser en fin sammenheng mellom hydrologi, jordsmonnstype og ve-

getasjonsutforming. På de tørreste partiene har en her bærlyngfu-

ruskog med tyttebær som en av de viktigste artene i feltsjiktet (tyt-

tebærfuruskog). Skogtypen utvikles som homogene bestand på fin-

sedimenter av sand og silt. Feltsjiktet endrer karakter i retning av

mer friske varianter med innslag av små bregner (bl.a. fugletelg) på

lavere nivåer (figur 16) og går enkelte steder på øyene over i sump-

skog. Vegetasjonstyper med gråor og selje-arter er de viktigste langs

vassdraget.

Polløyi i Pollvatn og øya i Heggebottvatn, i tillegg til elvestrekningen

Stamåsagi-Heggebottvatn, har de fleste og de mest næringsrike ve-

getasjonstypene. Flere av vegetasjonstypene forekommer meget

sparsomt. Mandelpilkrattet er særlig knyttet til øyene. En viktig år-

sak er sand- og siltavsetningene som øyene består av. Under flom

legges det opp nytt materiale samtidig som det skjer flytting av el-

dre avsetninger slik at det oppstår betingelser for arter med liten

konkurranseevne. Slike pionerforhold gir gode etableringsmulighe-

ter for mandelpil. Arten er østlig i sin utbredelse og er ikke tidligere

funnet så langt vest i Ottadalføret. Figur 15 viser karplanter fordelt

på ulike floraelementer. Enkelte elementer mangler helt eller er bare

svakt representert på en del av områdene. De næringsfattigste lo-

kalitetene har også de færreste plante-geografiske elementene. Her

mangler planter med sørlig utbredelse.

I kontakt med evjer og små tjern, som er mer eller mindre avsnørt

fra hovedvassdraget utenom i flomperioder, kommer det innslag

med minerogen myr og starrsumper. Disse partiene er best utviklet

på øyene og på sørsiden av den sørligste delen av Heggebottvatn

(figur 17). Høyt grunnvann og overgjødsling som følge av flom,

som særlig påvirker næringssituasjonen i de lavere nivåene på disse

øyene, gir økologiske gradienter som viser seg i instruktive sonasjo-

ner i vegetasjonen.

5.5 Fagligsammendrag
Undersøkelsen har særlig vært konsentrert til strekningen mellom

Stamåsagi og utoset av Heggebottvatn vest for Dønfoss og til loka-

liteter hvor det er planlagt tipper (figur 14, tabell 1).

Elvestrekningen Stamåsagi-Heggebottvatn er det område hvor

det er registrert flest arter, nesten dobbelt så mange som ble

registrert på øyene i henholdsvis Heggebottvatn og Pollvatn

(tabell 2).
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Figur 16

Småbregne-furuskog

fra sandtange på sørsi-

den av Heggebott-vatn

(Foto: Harald Korsmo).

Low fem dominated

pine forest on a sand

spit at the southern

shore of lake Hegge-

bottvatn.

Figur 17

Våtmark og tjern på

sørsiden av Hegge-

bottvatn (Foto: Harald
Korsmo).

Marshes and a small

tarn south of the lake

Heggebottvatn (Foto:

Harald Korsmo).
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6 Dyrelivetog jakt

6.1 Innledning

Inngrep i naturen vil påvirke dyrelivet positivt eller negativt alt

etter typen av inngrep. Et og samme inngrep kan ha forskjel-

lig effekt på ulike arter, for noen kan det være en fordel,

mens andre arter kan bli borte. Dette kan ofte gjøre det van-

skelig å vurdere den totale effekten av inngrepene som plan-

legges.

I forbindelse med vannkraftutbygging skjer det mange tekniske

inngrep i naturen. Oppdemming av vannmagasiner kan føre til

at gode habitater for mange dyrearter blir lagt under vann,

mens det kan skape nye områder for andre arter. Forandring av

vannføring i elver og bekker kan få ulike konsekvenser. Økt

vannføring kan sperre trekkveier eller vanskeliggjøre trekket for

hjortevilt. Redusert vannføring kan i noen tilfeller bedre situasjo-

nen. Imidlertid vil konsekvensene være helt annerledes for arter

som er knyttet til vann og våtmarksområder. Også annleggsvei-

er kan virke svært negativt ved å sperre trekkveier for hjortevilt.

Elgen er svært stedtro til sine vinterområder (Andersen 1991) og

følger faste trekkveier mellom sommer- og vinterbeitene

(Cederlund et al. 1987). Kraftlinjer som bygges i forbindelse

med kraftutbygging kan også få store konsekvenser, særlig for

fugl. Omfanget av fugl som kolliderer med linjer kan være stort

(Bevanger 1988).

I forbindelse med en planlagt kraftutbygging i Øvre Otta med

noen sidevassdrag er dyrelivet undersøkt i de antatt mest berørte

og konfliktfylte områdene. Fugl og pattedyr er med i vurderingen.

Andre dyregrupper som omfattes av viltloven er ikke tatt med her.

Mulige konsekvenser for fugl og pattedyr er vurdert ut fra takse-

ringer og eksisterende data. Eventuelle konsekvenser for jakt er

også vurdert.

6.2 Materiale og metoder

Vurderingene av konsekvensene for dyrelivet ved den planlagte

kraftutbyggingen i Øvre Otta bygger på informasjon fra flere for-

skjellige hold. En del opplysninger er hentet fra rapporter utar-

beidet i forbindelse med Samlet Plan for Vassdrag (Anon. 1985,

Rønningen 1985, Østdahl 1990). Noen opplysninger er hentet

fra viltområdekartverket for Skjåk kommune (Geir Vagstein pers.

medd.). Det foreligger også en del muntlige opplysninger fra

miljøvernsjefen i Skjåk (Stig Aaboen pers. medd.) og fjellopp-

synsmannen i kommunen (Lars Gjerdet pers. medd.). Videre er

det foretatt en taksering av fugl ved Pollvatn og Heggebottvatn

og i områdene hvor de planlagte tippene for uttatt masse vil bli

plassert.

Fugletakseringen ble foretatt i to perioder for å forsøke å få med

både tidlige og sene arter. I siste del av mai ble områdene rundt

Pollvatn og Heggebottvatn inklusive øyene ute i vannene taksert.

Det ble lagt vekt på å få undersøkt områdene som mest sannsynlig

vil bli påvirket ved kraftutbyggingen. Områdene for steintippene ble

ikke taksert fordi det fortsatt var mye snø på flere av disse stedene.

I siste uke av juni ble fugletakseringen gjentatt ved vannene. I tillegg

ble de planlagte tippområdene taksert. Plasseringen av disse er vist

i figur 14 og tabell 1.

Takseringene som ble foretatt i mai og juni omfattet ikke pattedyr.

Det finnes ikke gode metoder til å taksere disse sommerstid. For

hjortevilt er områdene som er brukt registrert ved å se på beitemer-

ker og andre sportegn.

6.3 Resultater

Av pattedyr er alle fire artene av hjortevilt representert. Det er

bra bestand av elg i øvre deler av Ottadalen, og det er viktige

beiteområder rundt Pollvatn. Hjorten har etablert seg fast i

Skjåk og har nå faste helårsområder rundt Uppnosi sør for

Pollvatn. Rådyr finnes i middels bestander i Skjåk. Det er en

bra bestand av rein i områdene rundt øvre deler av Ottadalen,

men ikke nede i selve dalen. Villreinområdet deles i to av

dalen, men det foregår et visst trekk mellom nord og sør.

Figur 18 gir en forenklet oversikt over viktige trekkveier for

hjorteviltet.

Det er gode bestander av hare i Skjåk selv om de varierer en del

mellom år. Av rovpattedyr er mår og rødrev vanlige og grevling

finnes i det meste av dalen. Langs vassdragene er det brukbare

bestander av mink. Oter er ikke registrert i Øvre Otta. Nord-

Ottadalen har en stabil jervebestand og er observert ved

Torsvatn, men ikke nede i Ottadalen. Gaupe er bare registrert

som streifdyr.

Det var tidligere registrert 29 fuglearter langs Ottaelva fra Pollvatn

og oppover til Grotlivatn (Høitomt 1983). I denne undersøkelsen

ble totalt 58 arter av fugl registrert langs vassdraget (tabell 5).

Ved de planlagte massetippene ble i tillegg fire arter funnet. Dette

gir et totalt antall arter innen det takserte området på 62. Av disse

ble 20 registrert hekkende, mens ytterligere 16 mest sannsynlig

hekket i området.
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Figur 18
Viktige trekkveierfor hjorteviltet.
Important migration trails for deerspecies.

6.3.1 Lokalitet A

I området for plassering av tippen ved Øyberget kraftstasjon ble det

registrert hekking av gulerle (tabell 4). Også to par av buskskvett

hekket etter all sannsynlighet innenfor tippområdet. Syngende han-

ner av bokfink og granmeis ble registrert og løvsanger var vanlig

som i resten av nedbørsfeltet. Gjennom området hvor tippen skal

plasseres, er det en svært viktig trekkvei for hjortevilt. Spesielt elg,

men også hjort, trekker her øst-vest og krysser elva i området hvor

Ostri møter Otta elv.

6.3.2 Lokalitet B

Ved valg av alternativt Øyberget kraftverk ekstra kort skal det plas-

seresen tipp i og ved Otta elv. Denne vil dekke et biløp av elva nord

for hovedløpet ut mot noen småøyer. Under takseringen ble

strandsnipe, linerle, løvsanger og kjøttmeis registrert i selve tippom-

rådet. Det er mye trekk av elg over elva i områdene ovenfor

Dønfoss, og også noe trekk av hjort.

6.3.3 Lokalitet C-D

Begge disse massetippene blir liggende i lia vest for Pollvatn ikke så

langt fra hverandre. Reir av tretåspett med store unger ble funnet

rett ved den planlagte lokalitet C, og et par ble observert ved loka-

litet D uten at reiret ble funnet (tabell 4). Løvsanger var vanlig i beg-

ge områdene, og flere syngende hanner av trepiplerke ble obser-

vert. Gjerdesmett, rødstrupe og rødstjert sang i begge områdene,

og et reir av rødstjert med store unger ble funnet ved lokalitet C.

Ved lokalitet D ble en syngende han av duetrost registrert. Det er

trekk av elg fra Pollvatn og områdene ovenfor Pollfoss oppover

langs Framrusti. En del dyr krysser Framrusti et stykke oppe i dalen.

Rundt østsiden av Glitrevatn trekker rein over mot Framrusti og krys-

ser over elva litt øst for Rauddalsvatn.

6.3.4 Lokalitet E

Ved takseringen i juni ble svært lite fugl observert i dette området (ta-




bell 4). Bare to syngende hanner av heipiplerke ble registrert og i til-
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Tabell 4
Observasjonerav fuglearter i de ulike lokaliteter (figur 14).H = hekking, h = hekking
sannsynlig,5 =syngende hann, 0 = observert.
Speciesof birds observedat the different localities(Figure14).H = nesting, h = probably
nesting, S = singing male, 0 = observed.

Art/Lokalitet

Strandsnipe (Tringa hypoleucos)

Gjøk (Cuculus canorus)

Tretåspett (Picoides tridactylus)

Heipiplerke (Anthus pratensis)

Trepiplerke (A. trivialis)

Gulerle (Motacilla flava)

Linerle (M. alba) 0

Kråke (Corvus corone cornix) 0 0

Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

Grå fluesnapper (Muscicapa striata)

Buskskvett (Saxicola rubetra)

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)

Rødstrupe (Erithacus rubecola)

Ringtrost (Turdus torquatus)

Rødvingetrost (T. iliacus)

Duetrost (T. viscivorus)

Gråtrost (T. pilaris)

Granmeis (Parus montanus)

Kjøttmeis (P. major)

Bokfink (Fringilla coelebs)

Bjørkefink (F. montifringilla)

Gråsisik (Carduelis flammea)

Grønnsisik (C. spinus)

Sivspurv (Emberiza schoeniculus)

legg en gjøk. Påden andre siden av Tora ble en ringtrost hørt synge.

Lenger nede langs elva mot stølene var det en del gråtrost og gråsi-

sik. Også steinskvett ble registrert her. Det er noe trekk av elg og hjort

langsTora, og litt langs Føysa.Hjort trekker gjennom Torsdalen vår og

høst. Det er registrert noe trekk av rein et stykke nord i dalen.

6.3.5 Lokalitet F

Denne massetippen blir liggende sør for Heimdalsvatn. En sivspurv

hann sang i området (tabell 4). I lia ovenfor steintippen sang en

ringtrost. Løvsanger og rødvingetrost var vanlige i området og også

bjørkefink. Gjerdesmett og gråsisik ble registrert i området. Det går

et viktig elgtrekk i retning øst-vest på sørsiden av Heimdalsvatn.

6.3.6 Lokalitet G

Denne tippen vil bli liggende forholdsvis nær riksvei 15. En sivspurv

hann hevdet territorium innenfor tippområdet (tabell 4). Videre ble

løvsanger, rødvingetrost, bjørkefink og grønnsisik funnet.

6.3.7 Pollvatn

Totalt ble det registrert 54 arter av fugl ved Pollvatn i mai-juni

(tabell 5). Av disse ble 17 registrert å hekke. I tillegg er det sann-

synlig at ytterligere 13 hekket. Videre er det muligheter for at flere

av de registrerte artene kunne hekke på bakgrunn av sang og

annen atferd. Fire andearter hekket, stokkand, krikkand, kvinand

og laksand. Det var også mulig at bergand og siland hekket da par

ble observert i den aktuelle hekketida. Toppand og havelle ble

bare observert på trekk mot fjellet eller nordover. Andre våtmarks-

fugler som ble registrert som hekkefugler var enkeltbekkasin,

strandsnipe og rødstilk. Gluttsnipe ble observert spillende i mai,

men ble ikke funnet igjen i juni. Mange arter av småfugl hekket

rundt vannet. De vanligste var løvsanger, gråtrost, rødvingetrost,

bjørkefink og grønnsisik. Blant sangerne som ble observert syng-
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Tabell 5

Registrerte fuglearter rundt Pollvatn og Heggebottvatn og langs elva mellom vannene
i mai og juni 1992. H = hekking, h = hekking sannsynlig, (h)= hekking
mulig, S = syngende (territoriehevdende) hann, T = på trekk, 0 = observert.
Observed birds at Pollvatn and Heggebottvatn, and along the river between these two
lakes in May and June 1992. H = nesting, h = nesting probable, (h)= nesting possible,
S = singing (teritorial) male, T = migrating , 0 = observed.

Pollvatn He ebottvatn

Stokkand (Anas platythynchos)
Krikkand (A. crecca)

Toppand (Aythya fuligula)
Bergand (A. marila) (h)
Kvinand (Bucephala clangula)
Havelle (Clangula hyemalis)
Siland (Mergus seratus) (h) 0
Laksand (M. merganser) H (h)
Kongeørn (Aquila chrysaetos) 0
Tårnfalk (dvergfalk) (Falco tinnunculus/columbarius) h 0
Fjellvåk (Buteo lagopus) 0

Heilo (Pluvialis apricaria)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Rugde (Scolopax rusticola) 0 (h)
Strandsnipe (Tringa hypoleucus)
Rødstilk (T. totanus)
Gluttsnipe (T. nebularia) 0 0
Fiskemåke (Larus canus)
Ringdue (Columba palumbus)
Gjøk (Cuculus canorus)
Tårnseiler (Apus apus)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Taksvale (Delichon urbica)
Trepiplerke (Anthus trivialis)
Gulerle (Motacilla flava) 0
Linerle (M. alba)

Stær (Sturnus vulgaris)
Skjære (Pica pica)
Kråke (Corvus corone cornix) h 1-1
Ravn (C. corax) (h)
Fossekall (Cinclus cinclus) 0 0
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
Jernspurv (Prunella modularis)
Gulsanger (Hippolais icterina)
Hagesanger (Sylvia borin)
Munk (S. atricapilla)
Møller (S. curruca)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Svart-hvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Grå fluesnapper (Muscicapa striata) H 1-1
Buskskvett (Saxicola rubetra)
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Tabell 5 - forts.

Pollvatn He ebottvatn

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)

Rødstrupe (Erithacus rubecola)

Ringtrost (Turdus torquatus)

Rødvingetrost (T. iliacus)

Måltrost (T. philomelos)

Gråtrost (T. pilaris)

Granmeis (Parus montanus)

Svartrneis (P. ater)

Toppmeis (P. cristatus)

Kjøttmeis (P. major)

Trekryper (Certhia familiaris)

Bokfink (Fringilla coelebs)

Bjørkefink (F. montifringilla)

Grønnsisik (Carduelis spinus)

Korsnebb (Loxia spp)

Sivspurv (Emberiza schoeniculus)

Gulspurv (E. citrinella)

0 0

ende rundt vannet var gulsanger, møller og hagesanger. I området

ved Pollvatn var det sannsynligvis hekking av en liten falk. Fuglen

ble imidlertid ikke observert godt nok til at det var mulig å si sik-

kert om det var tårnfalk eller dvergfalk.

Det ble funnet mye spor av elg og rådyr rundt Pollvatn. I vierområ-

dene ned mot vannet var det også mye elgmøkk, og vieren var

hardt beitet. Fra høyden nord for vannet ble det gjennom kikkert

observert 4 elg ute på øya; disse kan ha fast tilhold der.

6.3.8 Heggebottvatn

I og ved Heggbottvatn ble det i takseringsperioden observert 41 ar-

ter av fugl (tabell 5). Hekking ble konstatert for 14 av disse, og i til-

legg var 10 arter registrert som sannsynlig hekkende. Ingen andear-

ter ble med sikkerhet registrert som hekkefugl i vannet, men krik-

kand og kvinand viste adferd som gjør hekking svært sannsynlig. Det

var også mulig hekking av laksand, men dette ble ikke konstatert.

Andre våtmarksfugler som hekket ved Heggebottvatn var enkelt-

bekkasin, strandsnipe, rødstilk og muligens rugde. Gluttsnipe ble ob-

servert i mai, men ikke i juni. De vanligste artene blant småfuglene

var løvsanger, gråtrost, rødvingetrost, bjørkefink og grønnsisik. Også

ved Heggbottvatn ble gulsanger registrert syngende i hekketida.

Det ble registrert hardt elgbeite på vieren rundt Heggebottvatn.


Spor av elg og rådyr var vanlig, og det var mye elgmøkk i området.


Revespor og grevlingspor ble også funnet flere steder rundt vannet.

6.4 Diskusjon

Ved en vannkraftutbygging er det flere typer av inngrep som kan

føre til miljøendringer som kan påvirke dyrelivet i området. Dersom

dyrelivet påvirkes, vil dette også kunne ha betydning for jakt i om-

rådet. Oppdemming fører til at større eller mindre arealer legges un-

der vann, og det fører også ofte til svingninger i vannstanden. I for-

bindelse med anleggsarbeidene lages det ofte nye veier, og masse-

ne som tas ut i forbindelse med tverrslag og annet blir plassert i tip-

per som legger beslag på større eller mindre arealer. Kraftlinjer blir

også bygd for overføring av elektrisitet til brukerne. I tillegg til at are-

aler blir båndlagt, fører anleggsvirksomheten til forstyrrelser for dy-

relivet i større eller mindre grad.

6.4.1 Dyrelivet

Ut fra foreliggende opplysninger er det planlagt syv tipper hvor ut-

tatt masse skal plasseres. Dissevil bli plassert i nærheten av Dønfoss

(lokalitet A og B), vest for Pollvatn (lokalitet C og D), Torsdalen (lo-

kalitet E)og i nærheten av Heimdalsvatn (lokalitet Fog G) (figur 14).

Ved lokalitet A ble det funnet gulerle som hekket midt i området for

plassering av massene. Denne arten er avhengig av åpne områder.

Plassering av massene som planlagt vil neppe ha konsekvenser for

denne arten fordi den lett vil kunne finne brukbare hekkehabitater

i nærheten. Hjortevilttrekket gjennom området vil derimot kunne få

større problemer. Elg følger sine faste trekkruter og er svært stedtro
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til disse (Cederlund et al. 1987). Steintippen vil lett kunne hindre

dette trekket. Imidlertid tilsier størrelsen på tippen at dyrene kan

passere på sidene uten for store problemer. Ved å unngå for bratte

sider vil dyr også kunne passere over dersom den ikke blir for høy.

Tippen ned mot elva kan forstyrre trekket som går over elva.

Imidlertid er dette vanskelig å si med sikkerhet da det ikke er angitt

nøyaktig hvor dyrene krysser. Størrelsen på denne tippen gjør at

dyra lett bør kunne passere på siden. Dersom massene ikke plasse-

res så langt ut at elvas hovedløp hindres, vil sannsynligvis heller ikke

andre arter av pattedyr eller fugl bli negativt påvirket.

Området vest for Pollvatn er et viktig beiteområde for elg (Anon.

1985, Rønningen 1985). Her beiter den på lauvkratt langs vannet

ved utløpet av Framrusti og furuforyngelse oppover i lia mot Botn.

Plasseringen av steintippene i dette området (lokalitet C og D) vil

ikke påvirke eller ødelegge noe elgbeite slik de er planlagt nå. Det

ser heller ikke ut til at kjente trekkveier for hjortevilt blir påvirket ne-

gativt. Tretåspett ble funnet hekkende innenfor området for plasse-

ring av steintippene. Imidlertid er arealene med habitater for denne

og andre arter store i dette området også utenom tippene, slik at

massetippene ikke skulle føre til problemer for fuglelivet i området.

Massetippen i Torsdalen vil heller ikke føre til spesielt store ulemper

for dyrelivet. Plasseringen i et søkk vil føre til minimale konsekven-

ser for fuglelivet. Hjort trekker gjennom dalen fra og til Vestlandet

vår og høst (Rønningen 1985), men det er lite sannsynlig at den hin-

dres av denne tippen. Reinen trekker normalt ikke så langt ned og

vil ikke påvirkes av tippen.

Tippen nord for riksvei 15 ved Heimdalsvatn (lokalitet G) ligger slik

til at den ikke kommer i konflikt med dyrelivet. Derimot vil plasse-

ringen av massen sør for vannet (lokalitet F) kunne føre til proble-

mer. Den blir liggende mellom ei bratt li og vannet, og området er

ansett for å være bra for både rype og eventuelt også jordugle

(Rønningen 1985). Arealet som dekkes av tippen er relativt begren-

set slik at det kanskje ikke vil ha de store konsekvensene for fugleli-

vet i hele området sett under ett. For elg derimot kan plassering av

massene ha stor betydning. Tippen kan sperre en viktig trekkvei

med det resultat at elgen pressesover på nordsida av Heimdalsvatn

hvor den trafikkerte riksvei 15 går. Dette vil føre til økt fare for kol-

lisjoner mellom bil og elg.

Anleggsveiene i forbindelse med steintippene, tverrslagene og an-

dre aktiviteter vil kunne ha den samme effekten på dyrelivet som

steintippene vil ha. Til tippene ved Dønfoss skulle det ikke være be-

hov for særlig mye anleggsveier. I lia vest for Pollvatn er det allere-

de i dag et utstrakt nett av skogsbilveier slik at behovet for videre ut-

bygging av veier i forbindelse med anleggene skulle være minimalt.

Veien som er planlagt bygget opp til massetippen og tverrslaget ved

Tora og Føysa vil kunne virke inn på hjortens trekk opp og ned

Torsdalen. Konsekvensene for reinen er mer usikker. Den har imid-

lertid sine oppholdsområder og trekk lenger nord slik at negative

konsekvenser synes lite sannsynlige. Anleggsveien i forbindelse med

tippen sør for Heimdalsvatn vil kunne påvirke elgens trekk, men

sannsynligvis ha liten innvirkning på det øvrige dyrelivet.

Generelt bør anleggsveier som bygges i forbindelse med kraftut-

byggingen stenges for trafikk så snart anleggsperioden er over. Nye

veier fører til økt tilgjengelighet til områder med de konsekvenser

det kan ha for dyrelivet (Bevanger & Thingstad 1986). Økt ferdsel

fører generelt til økt forstyrrelse og kan føre til at sky arter blir bor-

te. Men også aktiviteter som reirfotografering kan øke med økt til-

gjengelighet. Krypskyting og ulovlige aktiviteter som reirplyndring

kan også øke og bli et problem.

Vannføringen i elver og bekker som berøres av utbyggingen vil bli

forandret. Ofte blir flomtoppene redusert og vannføringen mindre

de fleste tidene på året. Vannføringen om vinteren har betydning

for overvintrende fuglearter knyttet til vann. Redusert vannføring på

strekningen mellom Heggebottvatn og Dønfoss kan føre til dårlige-

re leveforhold for arter som mink og fossekall med reduserte be-

stander som resultat. På den annen side kan redusert vannføring i

periodene da hjortevilt trekker over elva føre til reduksjon i antall

drukninger. Det er beregnet at 25 elg dør ved irregulær avgang av

en vinterstamme på ca 120 dyr i Skjåk i de verste åra (Stig Aaboen

pers. medd.). Av disse er flest drukninger. Dette er en stor irregulær

avgang og en reduksjon i denne vil være positivt.

Redusert vannføring eller tørrlegging av Blankåi og Glitra for over-

føring til kraftverket kan få negative konsekvenser for dyrelivet.

Området ved Botn og nordover er et fint urskogsområde med en del

myr. Tørrlegging av Blankåi og sidebekkene kan føre til uttørking av

disse myrområdene og derved ødelegge området med negative

konsekvenser for en del arter av fugl og pattedyr. Det bør derfor

unngås å ta inn Blankåi med sidebekker for å bevare dette området

som det er. Deler av Tora og Føysa har bra habitater for fossekall

både sommer og vinter. Den er observert innover Torsdalen om

sommeren (Rønningen 1985). Ved å ta inn nedre deler av disse to

elvene i utbyggingen som planlagt vil områdene nedenfor tverrsla-

gene bli ubrukelige for fossekallen.

Det er noe usikkert hvordan overføringen av elvene til Glitra

kraftverk vil virke inn på reinen, men plasseringen synes å være

så langt nede at det sannsynligvis ikke vil ha noen negativ effekt.

Redusert vannføring vil føre til at hjorten lettere kan krysse over

på trekk vår og høst. Det er svært ofte rapportert om hjort som

har druknet under vårflommen i Otta elv, Tora og Føysa
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(Rønningen 1985). Tørrlegging av Måråi vil føre til at deler av

myrområdene langs nedre deler av elva blir tørrlagt (Østdahl

1990). I denne delen av dalen er det fra før begrenset tilgang på

sommerbeite for elg og rådyr. Reduksjon i beitetilgangen som

følge av uttørringen vil kunne føre til reduserte bestander. Det er

imidlertid avhengig av betydningen av dette området i forhold til

sommerbeitegrunnlaget i resten av dalen.

Overføring av sideelvene Føysa, Tora, Vulu, Mosagrovi, Måråi og

Åfotgrovi til Glitra kraftverk i tillegg til at vann fra Breiddalsvatn

overføres vil føre til redusert vannføring i Otta elv ned til Pollvatn

(Østdahl 1990). Otta elv fra Breiddalsvatn til Pollvatn vil også få re-

dusert kvalitet som habitat for fugl og dyr knyttet til vann. Denne el-

vestrekningen er et godt overvintringsområde for fossekall og mink.

For å bevare habitatene langs Otta elv burde ideelt sett sideelvene

vært holdt utenfor utbyggingen. I det minste bør det sikres en min-

stevannfering. Dersom utbyggingen gjøres som foreslått med over-

føring av alle sideelvene, er det stor sannsynlighet for at enkelte ar-

ter av vannfugl vil forsvinne. På den annen side vil redusert vannfø-

ring føre til at isen legger seg raskere og blir sterkere i Otta elv

(Østdahl 1990). Dette vil føre til bedre muligheter for hjortevilt til å

krysse elva vinterstid.

Langs elva fra Grotlivatn til Pollvatn er det tidligere registrert 29 fu-

glearter (Høitomt 1983). I denne undersøkelsen ble det registrert 62

arter av fugl inkludert områdene for plassering av de uttatte masse-

ne. Av disse artene ble 58 observert ved Pollvatn og Heggebottvatn,

54 i/ved Pollvatn og 41 i/ved Heggebottvatn. Det vil hovedsakelig

være ender og vadefugl som blir berørt av vannstandsvariasjonene

og -endringene i Heggebottvatn og Pollvatn, mens andre arter be-

røres i liten grad. Hekkeområdene for ender og vadere i

Heggebottvatn vil bli borte. En permanent oppdemming av

Heggebottvatn med 4 m vil i liten grad berøre bestandene av fugl

eller pattedyr rundt vannet.

Under forutsetning av at vannstanden i Pollvatn ikke endres nevne-

verdig, vil ikke utbyggingen her føre til noen konsekvenser for fu-

gler og dyr. Spesielt viktig er det at øyene i Pollvatn og de flate om-

rådene sør og vest for vannet ikke ødelegges. Det er viktig at habi-

tatene og tilgangen på smådyr som er viktig som mat for unger av

ender og vadere ikke blir redusert. Stokkandunger vokste raskere

når de fikk insektlarver i forhold til bare planteføde (Street 1978). På

Island var antagelig matmangel hovedårsaken til lav overlevelse hos

andunger i Myvatn i 1970 da det var lite fjærmygg (Bengtson 1972).

Elgen har svært viktige vinterbeiteområder rundt Pollvatn og vesto-




ver til Botn i Glitradalen (Rønningen 1985). Den beiter på lauv langs


vannet og på øyene ute i vannet. Reduksjonen i disse beitene kan

føre til økt skade på furuforyngelsen. Skadeproblemene blir av lo-

kalfolk sagt å være små nå. Dersom attraktivt beite blir ødelagt, kan

presset på innmark øke med økende skade som følge.

Det er mye trekk av hjortevilt frem og tilbake over isen på Pollvatn

og Heggebottvatn om vinteren (Stig Aaboen pers. medd., Lars

Gjerdet pers. medd.). Det er vanskelig å si med sikkerhet hva regu-

leringen vil ha å si for isen på de to vannene og elva i mellom dem.

Mindre strømninger som følge av heving av Heggebottvatn vil kun-

ne gi noe sikrere is og bedre muligheter for dyr til å krysse over isen.

Dersom isen blir tryggere, vil antall drukninger kunne reduseres. Når

Glitra kraftverk er i drift, vil imidlertid isen på Pollvatn bli dårligere

enn under nåværende forhold fordi utslippsvannet vil ha en over-

temperatur på 2-0,5 °C (Østdahl 1990). Strømdraget vil gå delvis

åpent, og isen kan ikke regnes som farbar på tvers av strømret-

ningen. Strekningen mellom Pollvatn og Heggebottvatn vil stort sett

være åpen over strømdragene, og Heggebottvatn vil også ha svak

is og det kan delvis være åpent vann (Østdahl 1990). Isen her antas

derfor også å være lite farbar på tvers av strømretningen. Dette vil

kunne resultere i at antall drukninger av hjortevilt øker.

Bortsett fra ender, vadere og fossekall er det usikkert om utbyg-

gingen vil føre til negative konsekvenser for andre fuglearter. Den

planlagte kraftutbyggingen vil ikke føre til negative konsekvenser

for noen av de rovfuglartene som er obsert i Ottadalen. Fjellvåk,

kongeørn og jaktfalk er observert i Øvre Ottadalen. Av ugler er spur-

veugle, haukugle og jordugle observert i dalen (Rønningen 1985).

Ingen av disse er imidlertid i følge viltområdekartverket for Skjåk så

nær områdene som vil bli påvirket av kraftutbyggingen at det vil

føre til negative konsekvenser (Geir Vagstein pers. medd.). Hekking

av tårnfall</dvergfalk (arten ikke sett godt nok til å bestemmes nøy-

aktig) som ble observert på en lokalitet vil heller ikke bli negativt på-

virket av utbyggingen. Bestandene av orrfugl og storfugl er små i

Øvre Ottadalen (Stig Aaboen pers. medd.), men utbyggingen vil

ikke få noen negative konsekvenser for disse. For de fleste arter av

småfugl er utbyggingen neppe negativ. Et untak kan være noen ar-

ter av sangere som er knyttet til tettere vegetasjon nær vann.

Dersom områder med busker og kratt blir ødelagt ved oppdem-

mingen, kan arter som munk og møller bli borte. Gulsangeren ble

observert syngende både ved Heggebottvatn og Pollvatn i 1992.

Denne arten kan være i etableringsfasen i øvre deler av Ottadalen

nå. Oppdemming med reduksjon av egnete habitater i nærheten av

vannene kan resultere i at denne arten blir borte.

Det er lite sannsynlig at arter av pattedyr utenom hjortedyr vil bli ne-

gativt påvirket av vannkraftutbyggingen. Rev og mår er vanlige ar-

ter i øvre deler av Ottadalen. Måren er knyttet til skogområdene og

finnes helt opp mot fjellbandet. Også grevling er vanlig. En utbyg-
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ging vil neppe føre til negative konsekvenser for noen av disse arte-

ne. Det er mye hare i Ottadalen, men bestanden varierer i forskjelli-

ge år. Bestanden vil etter all sannsynlighet ikke bli negativt påvirket

av kraftutbyggingen. Arter med tilknytning til vann som mink og

oter kan være utsatt ved kraftutbygginger dersom vannføringen blir

redusert med derav følgende reduksjon i fiskemengden. Mink er

vanlig i vassdraget, og utbyggingen vil kunne føre til dårligere for-

hold for denne arten. I følge tilgjengelige opplysninger finnes ikke

oter i øvre deler av Ottadalen (Rønningen 1985). Det er imidlertid

oter i Lågen nordover fra Lillehammer (Jansson & Jaren 1992). Det

er derfor ikke usannsynlig at den også kan finnes videre oppover

vassdraget. Det ble funnet oter på flere lokaliteter enn forventet i

forhold til hva som var registrert tidligere (Jansson& Jaren 1992). En

undersøkelse av øvre deler av Otta med tanke på oter ville derfor

være svært interessant.

6.4.2 Jakt

Kraftutbyggingen kan føre til reduksjon i bestandene av viktige vilt-

arter ved at viktige habitater blir ødelagt, eller utbyggingen kan føre

til at utøvelsen av jakt blir vanskeliggjort ved å plassere anlegg i vik-

tige jaktområder. Resultatet vil bli et dårligere tilbud om jakt.

Brukerforholdene med tanke på storvilt og småvilt i Skjåk er be-

skrevet tidligere (Rønningen 1985) og vil ikke bli gjentatt her.

Av storvilt jaktes alle hjorteviltartene i Skjåk kommune. Det jaktes en

del på rein i områdene vest for Torsdalen. Dette er imidlertid så langt

inne som mellom Høggøymen og Låggøymen slik at massetippen

og tverrslaget i Torsdalen ikke vil påvirke mulighetene for jakt. Heller

ikke anleggsveien inn til tverrslaget vil ha noen konsekvens. De øv-

rige anleggene i forbindelse med kraftutbyggingen vil sannsynligvis

heller ikke være til hinder for utøvelse av reinsjakt. Den planlagte ut-

byggingen ser ikke ut til å komme i konflikt med beiteområder eller

trekkveier for rein, slik at negative konsekvenser for reinen er lite

sannsynlig. Jaktmulighetene i området skulle derfor ikke bli negativt

påvirket totalt sett i Øvre Otta.

Et av de viktigste områdene for elgjakt i Skjåk er vest for Pollvatn og

innover langs Glitra mot Botn. Glitra kraftverk og massetippene i

området vil legge beslag på noe areal. Dette vil sannsynligvis ikke

føre til redusert beite eller andre ting som kan forårsake reduksjon i

bestanden av elg. Det er også lite sannsynlig at disse anleggene vil

være til hinder for jaktutøvelsen i området. Imidlertid kan anleggs-

perioden være til hinder for jakta dersom arbeidene pågår under

jakta. Anleggsarbeid på denne tid bør derfor unngås.

Sommerbeitene på flatene nederst i Måråi kan imidlertid bli redu-

sert av kraftutbyggingen ved at Måråi overføres. Dette kan føre til

reduksjon i elgbestanden dersom dette ikke kompenseres av gode

sommerbeiter andre steder. Dersom utbyggingen fører til at antall

drukninger øker, vil dette også kunne få negative konsekvenser for

bestanden. Det er derfor en liten mulighet for at jakttilbudet kan bli

noe dårligere enn i dag.

Kraftutbyggingen vil ikke legge beslag på arealer som vil redusere

selve jaktutøvelsen med tanke på hjort og rådyr. Imidlertid vil noe

sommerbeite for rådyr kunne bli ødelagt ved Måråi. Hjorten er rap-

portert ofte å drukne i Otta elv mellom Grotlivatn og Pollvatn.

Redusert vannføring i elva på denne strekningen vil derfor kunne re-

dusere antall drukninger. Kraftutbyggingen vil derfor sannsynligvis

ikke føre til negative konsekvenser for jakt på hjort og rådyr i Skjåk.

De planlagte utbyggingene i Øvre Otta vil ikke legge beslag på are-

aler som i dag brukes til rypejakt. Det er en viss mulighet for at en-

kelte rypehabitater kan bli negativt påvirket. Det er imidlertid liten

sannsynlighet for at dette vil føre til en reduksjon i bestanden av

rype. Dette innebærer at rypejakta totalt sett ikke vil bli negativt på-

virket av kraftutbyggingen. I området rundt Botn og Glitra jaktes det

mye hare. Anleggene vil trolig ikke være til hinder for jakta.

Imidlertid kan overføring av Blankåi føre til at myrområdene her blir

tørrere med redusert beite for haren som resultat. Det kan derfor

ikke utelukkes at bestanden lokalt kan bli redusert. Totalt sett kan

derfor harejakta lokalt bli noe dårligere, men for kommunen som

helhet vil det sannsynligvis ikke få negative konsekvenser.

6.4.3 Kraftlinjer

Kraften som blir produsert i Øvre Otta skal overføres til Vågåmo. To

linjetraseer er aktuelle, den ene vil følge dalen og den andre gå opp

i fjellet fra Øyberget. Det vil være vanskelig å gi noe sikkert svar på

hvilket av de to alternativene som vil være det beste uten å vite ek-

sakt hvor i terrenget linjene vil bli plassert og mer om hvilke arter av

fugl og dyr som finnes i områdene for de planlagte traseene.

Generelt vil alltid luftspenn være en potensiell fare for fugl, men det

er forskjell på hvor utsatt de ulike artene er for kollisjon med led-

ningene. Dagrovfugler og ugler som setter seg på mastene kan også

være utsatt for kortslutning med døden til følge.

Det drepes hvert år mange fugler som kolliderer med kraftlinjer.

Plassering av linjetraseen i terrenget er av stor betydning for kolli-

sjonsfaren (Ålbu 1983). Fuglens fluktretning har også betydning.

Det hevdes at horisontalflukt fører til flest kollisjoner, stigende flukt

noe færre mens landing fører til færrest kollisjoner (Bevanger 1988).

Arter som trane, sangsvane og ender synes å være særlig utsatt for

kollisjon. Minst 50% av døde traner i Sverige i 1975-1983 hadde
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kollidert med kraftlinjer (Bylin 1983), og 10% av sangsvanene som

overvintrer i Møre og Romsdal blir anslått drept ved slike kollisjoner

(Folkestad 1980). Også på Jæren er kollisjoner med kraftlinjer en

hyppig dødsårsak hos sangsvane (Herredsvela 1983). Hønsefugl blir

svært ofte drept ved at de kolliderer med kraftledninger.

Undersøkelser har vist at et ikke ubetydelig antall orrfugl og storfugl

blir drept ved kollisjoner med ledninger (Bevanger 1988). Antall ry-

per som ble funnet drept var omtrent det samme som antallet tatt

ut ved jakt (Bevanger 1991). Dette viser at kollisjon med kraftlinjer

kan være en betydelig dødsfaktor.

Kraftlinjetrasen som er planlagt over fjellet fra Øyberget, vil kun-

ne føre til økt fare for kollisjoner, spesielt for rype. Blir denne

dødeligheten stor, kan det få negative konsekvenser for bestan-

den. Plassering av linja er imidlertid av stor betydning, og det er

derfor umulig å si noe sikkert om konsekvensene uten å utføre

feltundersøkelser. Kraftlinja vil kunne gå gjennom et område for

rein som er av nasjonal viktighet. Om dette vil ha betydning for

reinens trekkveier og opphold i området, er vanskelig å forutsi.

Det er imidlertid viktig at linja plasseres og utformes slik at den

ikke skaper hindringer.

Det andre alternativet vil følge dalen et stykke og delvis følge eksi-

sterende kraftlinje. Plasseringen på kartet antyder at konflikten med

andefugl og vadefugl vil være liten. Det er en potensiell mulighet for

at større arter av rovfugl kan bruke mastene som sitteposter, men

kortslutning av fuglene kan unngås ved riktig utforming av maste-

ne. Skogsfugl vil være utsatt ved plassering av linja nede i dalen, og

linja kan ha konsekvenser for allerede små bestander. Hvilke konse-

kvenser denne linja vil ha, er imidlertid vanskelig å si uten nærmere

undersøkelser. En viss indikasjon på kollisjonsfaren kan fås ved å se

på omfanget av kollisjoner langs allerede eksisterende linjer.

Det beste alternativ for plassering av kraftlinja vil med forbehold mu-

ligens være nede i dalen. Linja over fjellet kan føre til større konse-

kvenser. Imidlertid er det svært vanskelig å si noe sikkert uten en

nærmere undersøkelse av de aktuelle linjealternativene. Det beste

for å unngå konflikter med dyrelivet vil være å legge kabel.

Øvre Otta har bra bestander av elg og rein, og middels bestand av

rådyr. Hjorten har også etablert seg fast i området. Det er gode be-

stander av mindre rovdyrarter som rev og mår. Av større rovdyr har

Nord-Ottadalen en stabil jervebestand, men den er ikke observert

nede i dalen. Totalt ble det registrert 62 fuglearter langs vassdraget

inkludert områdene for plassering av massetippene. Av de obser-

verte fuglene ble 20 registrert som hekkefugl mens ytterligere 16

sannsynligvis hekket. Pollvatn var det rikeste området med i alt 52

arter. Fire andearter hekket ved vannet og flere vadere ble funnet.

Det var også tallrike småfuglarter rundt vannet, og gulsanger ble

observert syngende både i mai og juni. Tårnfalk (dvergfalk?) ble re-

gistrert og hekket mest sannsynlig. Spesielt Polløya og noen av

gruntvannsområdene sør og vest i vannet et viktige. Totalt hekket

17 arter i og rundt Pollvatn. Ved Heggebottvatn ble det observert

41 arter og 14 av disse hekket. Oppdemmingen av Heggebottvatn

vil redusere elgbeitet noe og hekkeplasser for ender og vadere vil bli

borte, særlig på øya ute i vannet. Under forutsetning av at det ikke

blir store forandringer i vannstanden i Pollvatn, vil kraftutbyggingen

i Øvre Otta sannsynligvis ikke føre til nevneverdige konsekvenser for

fugl og pattedyr. Utbyggingen vil ikke i særlig grad legge beslag på

vesentlige arealer som i dag brukes til jakt eller redusere bestanden

av viktige jaktbare viltarter. Bygging av kraftlinjer for overføring til

Vågåmo vil utgjøre en potensiell fare for økt dødelighet for fugl på

grunn av kollisjon med ledningene. Med forbehold kan den plan-

lagte linja over fjellet føre til størst konsekvenser.

6.5 Faglig sammendrag

I forbindelse med planer om kraftutbygging i Øvre Otta er det fore-

tatt en undersøkelse av dyrelivet (fugl og pattedyr) i de aktuelle om-

rådene. Eventuelle konsekvenser for jakt er vurdert. Det er også sett

på to alternative kraftlinjetraser til Vågåmo. Vurderingene bygger

på tidligere undersøkelser, opplysninger fra en rekke personer og

feltarbeid i mai og juni 1992.
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7 Ferskvannsbiologi

7.1 Innledning

De ferskvannsbiologiske undersøkelseneomfatter krepsdyr- og
bunndyrfaunaen i berørte innsjø. Både planktoniske og litorale
krepsdyrer undersøkt.Bunndyrfaunaeni rennendevannersammen
medde vannkjemiskeforhold ivaretattgjennomNIVAsundersøkel-
ser(NIVAupubl.).

Walseng& Halvorsen(1986)gir en litteraturoversiktovertidligerelim-




nologiskeundersøkelserinnenheleGudbrandsdalslågensnedbørfelt.
Iforbindelsemedflerbruksplanfor vassdragi Gudbrandsdalslågenble
detdessuteninnsamletnoematerialefra bl.a.Ostri,Pollvatndeltaetog
Tora(Walsenget al. 1987).Ogsåi forbindelsemedVerneplanIVfo-
religger det noe materiale på krepsdyrog bunndyr fra bl.a. Ostri
(Walseng1990).Detforeliggeret noe meromfattendematerialefra
Finnavassdraget(Halvorsen1983,Saltveit1983).

7.2 Materiale og metoder

Materialet ombefatter 14 vannprøver,78 planktoniskeog litorale
krepsdyrprøversamt 13 bunndyrprøver(tabell 6). Planktoneter fra
datoene29/6, 23/7, 1/9, 28/9 og 20/10 i 1992mensvannprøver, li-
torale krepsdyrog bunndyr ble innsamlet15/8og 16/8 1992.

Tabell 6
Noen karakteristiskedata for de undersøktevannene.
Somecharacteristicdata for the investigatedlakes.




innsjø UTM h o.h. areal


km2

V1 Heggebottvatnet MP 491 679 572 0,3

V2 Pollvatnet MP 443 691 578 ca 1,0

V3




MP 427 699 578 ca 1,0

V4




MP 432 690 578 ca 1,0

V5 Vuluvatnet MP 370 765 747 0,8

V6




MP 359 765 747 0,8

V7 Heimdalsvatnet MP 322 753 849 0,3

V8 Grotlivatnet MP 312 759 863 0,6

V9




MP 297 763 863 0,6

V10 Heillstuguvatnet MP 258 734 1003 0,8

V11




MP 277 739 1003 0,8

V12 Breiddalsvatnet MP 281 759 898 6,5

V13




MP 264 775 898 6,5

V14




MP 248 786 898 6,5

Sidende vannkjemiskeundersøkelserblir ivaretattav NIVA(upubl.),
er kun temperatur,pHog ledningsevneregistrertvedde enkeltesta-
sjoneri denneundersøkelsen.Prøveneer tatt i stilleståendevannog
oppbevartpå et mørkt kjøleromfør analyseneble foretatt.

Krepsdyrprøvenefordeler seg på 49 plankton- og 29 litoralprøver.
Tilsammen40 kvantitativeog 9 kvalitativeplanktonprøverforeligger
fra Pollvatn,Vuluvatnog Grotlivatn.Litoralekrepsdyrprøverer foru-
ten i disse vannene også tatt i Heggebottvatn, Heimdalsvatn,
Heillstuguvatnog Breiddalsvatn.

Ved innsamlingavkrepsdyrmaterialeter det brukt planktonhåvmed
maskevidde 90 im, diameter 27,5 cm og dybde 57 cm.
Litoralprøveneertatt vedå kastehåvenut fra landog trekkeden inn
igjensånærbunnensommulig uten å få medfor myeav det finere
bunnmaterialet.Forutenkastoverdominerendesubstrater det tatt
prøverfra eventuellevegetasjonsbelteri strandsonen.Kvantitative
planktonprøverer tatt med 25 I Schindlerhenter,mens kvalitative
prøverer tatt vedå trekke hovenetter båten på forskjelligdyp.

Vannloppene er bestemt ved hjelp av Smirnov (1971), Flössner
(1972)og Herbst(1976),menshoppekrepseneer bestemtvedhjelp
av Sars(1903, 1918),Rylov(1948)og Kiefer(1973, 1978).

Det foreligger tilsammen 13 bunndyrprøverfra litoralsonen i van-




nene. Prøveneer hovedsakelighentet fra dominerende substrat,

vegetasjon

løvskog, furu

furu, spredt bjørk

furuskog, beitemark

furuskog, beitemark

bjørk, dvergbjørk, einer

spredt bjørk

dvergbjørk, spredt bjørk

tett bjørkeskog

bjørk, dvergbjørk, vier

dvergbjørk, vier, spredt bjørk

dvergbjørk, vier, spredt bjørk

mangler vegetasjon

dvergbjørk, vier, bjørk

spredt bjørk, veiskjæring

plankton litorale bunndyr

krepsdyr
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men det er også lagt vekt på at eventuelt andre viktige substratty-

per er representert i prøvene.

Bunndyrene er innsamlet med en kvadratisk sparkehov, 24,3 cm x

24,3 cm med maskevidde på 500 Det ble sparket 1-5 minutter

på hver lokalitet avhengig av mengde materiale og individtetthet.

Hver sparkeprøve dekker et areal på ca 25 cm x 4 m pr minutt spar-

keprøve. Alle prøvene er fiksert i felt og senere plukket på laborato-

riet under lupe.

7.3 Lokalitetsbeskrivelse

Tabell 6 og 7 gir en oversikt over noen karakteristiske data for lo-

kalitetene. Beliggenheten er vist i figur 19. UTM koordinatene er

angitt for det sted hvor prøvene i litoralsonen er tatt. Vannenes are-

al er planimetrert ut fra 1:50 000 kart og må derfor betraktes som

omtrentlige verdier.

Vannene fordeler seg fra 572 m o.h. (Heggebottvatn) og opp til

1003 m o.h. (Heillstuguvatn). Breiddalsvatn med et areal på ca 6,5

km2 er den klart største innsjøen.

Strandsonen i de fleste vannene består av stein i varierende størrel-

se og er mer eller mindre fastkittet til bunnsubstratet som for øvrig

hovedsakelig består av sand. Stein på 5-20 cm er vanligst, mens

større blokker sjelden dominerer i strandsonen. Vegetasjon fore-

kommer sparsomt med spredt starr og myrull i de fleste tilfeller.

Heillstuguvatn mangler vannvegetasjon (helofytter). Mose forekom-

mer vanlig, mens algebegroing er registrert i to tilfeller.

7.4 Resultaterog diskusjon

7.4.1 Vannkjemi

Det foreligger kun data over ledningsevne og pH fra litoralstasjone-

ne (tabell 8). De fysisk-kjemiske forhold er mer utførlig behandlet i

NIVAs rapport (upubl.).

pH

pH varierte fra 6,10 i Breiddalsvatn til 6,45 i Vuluvatn. Årstid og ned-

bør tatt i betraktning er verdiene som forventet. Til tross for at un-

dersøkelsesområdet ligger innenfor det nordvestlandske grunn-

fjellsområdet, som hovedsakelig består av tungt forvitrelige gneiser,

er pH gunstig. Under snøsmeltning og i perioder med stor vannfø-

ring vil imidlertid pH være noe lavere. Området er til en viss grad på-

virket av sur nedbør.

Ledningsevne

Undersøkelsesområdet har elektrolyttfattig vann med en led-

ningsevne som varierte mellom 0,8 og 1,6 mS/m. Lavest led-

ningsevne hadde stasjon 14 i Breiddalsvatn som ligger i

Hamseviki. Lavere ledningsevne her enn ved de to andre stasjo-

Tabell 7
Substratbeskrivelseav de undersøkteinnsjølokalitetenehvor det ble tatt sparkeprøver.

Substratedescription of the samplestations in lakeswhere kicksampleswere taken.

Nr lokalitet

V1 Heggebottvatnet

V2 Pollvatnet

V3

V4

V5 Vuluvatnet

V6

V7 Heimdalsvatnet

V8 Grotlivatnet

V9

V10 Heillstuguvatnet

V11

V12 Breiddalsvatnet

V13

V14

substrat

stein 5-10 cm på løs bunn

stein 5-20 cm, partier med fin sand

stein 5-20 cm, partier med fin sand

fin sand med spredt stein 5-10 cm

stein 1-20 cm på løs bunn

stein 5-25 cm med spredte sandbanker

stein 1-15 cm på relativ løs bunn

stein 5-50 cm, detritusbunn

stein 5-20 cm på meget løs bunn

stein 5-15 cm på løs bunn

stein 5-30 cm/sand

stein 1-5 cm på relativt løs bunn

stein 5-15 cm på løs bunn

stein 10-60 cm fra yeiskjæring

	

detritus mose alge sand/grus

	

middels middels lite

iite middels lite

lite middels

lite middels middels

	

middels middels lite


middels

	

mye lite

	

middels middels

	

mye middels middels

	

middels lite

	

middels mye

	

middels middels middels lite

	

middels lite lite
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Figur 19
Beliggenhetenav undersøkelsesstasjonenefor ferskvannsbiologi.Seogsåfigur 1.
Thesamplingstations V1-V14 for freshwaterbiology.SeealsoFigure 1.

nene i vannet (1,3 mS/m) skyldes elektrolyttfattig vann fra Ham-

sa og at veifyllingen over Hamseviki deler innsjøen i to basseng.

Høyeste ledningsevne ble registrert i Grotlivatn med 1,6 mS/m.

Denne stasjonene ligger innerst i den største bukta i vannet, og

er omgitt av myrer og frodig vegetasjon.

7.4.2 Krepsdyr

Registrerte arter

Det er påvist tilsammen 33 arter krepsdyr i denne undersøkelsen,

hvorav 20 arter vannlopper og 13 hoppekreps (tabell 9). Alle arte-

ne er vanlige i Norge, og ingen kan karakteriseres som sjeldne.

Sammenlignet med hvilke arter som ble funnet i Øvre Otta i 1986

(Walseng et al. 1987) (tabell 10) er det mange likhetstrekk.

Acantholeberiscurvirostriser den eneste cladoceren som ikke ble

funnet i denne undersøkelsen, men som var tilstede i en dam nær

Sotaseter i 1986. Dette er en typisk damform som normalt vil mang-

le i større vann.

Cyclopoidene Diacyclopsnanusog Mesocyclopsleuckarti mangler i
denne undersøkelsen, men ble påvist i Pollvatn i 1986.

Artsrikdommen varierer fra 24 arter i Grotlivatn til åtte arter i

Heillstuguvatn. Vuluvatn og Pollvatn hadde også relativt stort arts-

mangfold med 19 arter. Heillstuguvatn ligger 1003 m o.h. og har

eksponert og vegetasjonsfattig litoralsone. Heggebottvatn og

Heimdalsvatn hadde også få arter, og felles for begge disse er at de

er grunne og preget av stor gjennomstrømning. Heggebottvatn er

nærmest for en utvidelse av elva å regne. Slike lokaliteter har imid-

lertid ofte vist seg å ha en artsrik litoralfauna (Walseng & Halvorsen

1987). Lavt artsmangfold i Heillstuguvatn, Heggebottvatn og
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Tabell8
Vannkjemiskedata fra stilleståendevann.

Chemicaldata from samplestaken in

standing water.




lokaltet dato temp
°C

pH ledn.evne
rnS/m

V1 Heggebottvatnet 150892 10,4 6,28 1,2

V2 Pollvatnet 150892 13,1 6,21 1,1

V3




150892 11,1 6,19 1,1

V4




150892 12,9 6,30 1,4

V5 Vuluvatnet 150892 10,8 6,45 1,4

V6




150892 8,5 6,30 1,4

V7 Heirndalsvatnet 150892 10,7 6,28 1,1

V8 Grotlivatnet 150892 10,4 6,14 1,6

V9




160892 8,9 6,27 1,2

V10 Heillstuguvatnet 160892 7,5 6,37 1,0

V11




160892 7,7 6,11 1,0

V12 Breiddalsvatnet 160892 9,4 6,10 1,3

V13




160892 9,4 6,15 1,3

V14




160892 9,6 6,11 0,8

Heimdalsvatn har sannsynligvis sammenheng med dårlig utviklet  li-

toralvegetasjon.

Tabell 11 og 12 viser artssammensetningen i Øvre Otta sammen-

lignet med hvilke arter som er vanligst i norske vann over henholds-

vis 600, 800 og 1000 m o.h. Artene er sortert etter prosentvis fore-

komst over 600 m o.h., og materialet omfatter tilsammen 708 lo-

kaliteter.

Av tabell 11 framgår det at alle de 13 vanligste cladocerene var

tilstede i Øvre Otta. Alona guttata som ble funnet i Grotlivatn

(863 m o.h.) er tidligere funnet i få andre høyereliggende vann

og er ikke registrert over 1000 m o.h. Arten er imidlertid vanlig

utbredt over hele landet og fins i en rekke typer av lokaliteter.

Simocephalusvetulaer den mest sjeldne av cladocerene og er fun-

net i Pollvatn i både i 1986 og i 1992. Arten er sjelden, men fore-

kommer fra havnivå og helt opp til høyfjellet og er for øvrig utbredt

over hele landet (figur 20).

Copepodefaunaen er også i overensstemmelse med hva en kunne

forvente (tabell 12). Mest interessant er funnet av Eudiaptomus
gracilisi Vuluvatn. Arten er typisk for lavlandet i Sør-Norge og er tid-

ligere ikke påvist i Gudbrandsdalslågenvassdraget. Nye funn i de se-

nere år har imidlertid utvidet artens registrerte utbredelse både

nordover og i høyden (figur 20). Den er f eks funnet i fjelltraktene

vest for Øvre Otta bl a i øvre Mardalsvatn som ligger hele 918 m o.h.

(Wright & Henriksen 1977). Det er også gjort en rekke funn i de øst-

lige deler av Finnmark (Walseng upub.).

Planktoniske krepsdyr

Tabell 13 viser artssammensetningen i planktonet i henholdsvis

Pollvatn, Vuluvatn og Grotlivatn. Tabellen baserer seg på både kvan-

titative og kvalitative prøver. Prosentvis forekomst i de kvalitative

prøvene er vist i tabell 14.

Antall arter var fem i Pollvatn og syv i Vuluvatn og Grotlivatn. Antall

arter varierte gjennom året fra en i Vuluvatn i oktober til fem i

Grotlivatn i juni med fire arter som det vantigste. I følge Pennak

(1957) er planktonsamfunnet i gjennomsnitt sammensatt av hen-

holdsvis tre arter hoppekreps og fem arter vannlopper. Lavere arts-

antall i denne undersøkelsen har sammenheng med høyden over

havet og generelt lav artsrikdom i slike lavproduktive lokaliteter.

Bosminalongispinavar vanligste vannloppe og ble funnet i størst

antall i de to septemberprøvene fra Pollvatn. I slutten av denne må-

neden dominerte arten hele krepsdyrsamfunnet. B. longispinafor-

merer seg partenogenetisk i løpet av sommermånedene, og antall

individer kan derfor variere mye. Arten er den vanligste vannloppen

i Norge og er utbredt over hele landet. Dette er også den arten som

oftest dominerer i antall. En viktig forklaring til artens vide utbre-

delse er dens evne til å benytte ulike ernæringsstrategier alt etter til-

gjengelig føde (DeMott 1982, Hessen 1985).

Holopediumgibberum ble funnet i Vuluvatn og Grotlivatn, men fo-

rekom i større antall kun i Grotlivannet i slutten av juni. Arten er me-

get vanlig i humuspåvirkete og næringsfattige innsjøer. Den er ka-

rakterisert som en ren sommerform (Lampert & Krause 1976), selv

om den er funnet i høyfjellet ved temperaturer helt ned til 5 °C

(Halvorsen 1973).

Daphniacristatavar den tredje cladoceren i planktonet og ble kun

funnet i lite antall.

Gruppen "andre" består av litorale former som normalt ikke fore-

kommer i planktonet. At hoven har kommet i kontakt med bunn-

substratet kan være en forklaring på at litorale former kommer med

i prøvene. Litorale former opptrer imidlertid mer eller mindre plank-

tonisk i slike grunne vann som f eks Pollvatn da litoralsonen her ut-

gjør en relativt stor andel.

Cyclopsscutiferdominerte planktonet i de fleste tilfeller (tabell 14)

og var dessuten den klart vanligste copepoden. Cyclopoide naupli-

er og små copepoditter er antatt å tilhøre C. scutifer.
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Tabell 9

Arter ved de enkelte lokaliteter
Speciesat the different stations

Lokalitet nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pollv Vuluv Grotliv

litoral/plankton prøve litor litor litor litor litor litor litor litor litor litor litor litor litor litor plankt plankt plankt

CLADOCERA

Sida crystallina (0.F.M) x x

Holopedium gibberum Zaddach x x x

Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.) x

Daphnia cristata Sars x x

Daphnia longispina (0.F.M.) x

Scapoleberis mucronata (0.F.M.) x x x x x x x

Simocephalus vetula (0.F.M.) x

Bosmina longispina Leydig x x x x x x x x x x x x x

Ophryoxus gracilis Sars x

Acroperus harpae (Baird) x x x x x x x x x

Alona affinis (Leydig) x x x x x

A. guttata Sars x x

A. rustica Scott x

Alonella excisa (Fischer) x x x x x

A. nana (Baird) x

Alonopsis elongata Sars x x x x x x x x x

Chydorus sphaericus (0.F.M.) x x x x x x x x x x

Eurycercus lamellatus (0.F.M.) x x x x x x x x x x

Rhyncotalona falcata Sars x x

Polyphemus pediculus L. x x x x x x x

COPEPODA

Eudiaptomus gracilis (Sars)

Arctodiaptomus laticeps (Sars)

Mixodiaptomus landniatus (Lill).)

Heterocope saliens (Lillj.) x x x

Macrocyclops albidus (Juv.)

M. fuscus (Juv.)

Eucyclops serrulatus (Fisch.) x x x x

E. speratus (Lillj.)

Cyclops scutifer Sars

Megacyclops gigas (Claus) X x x x

M. viridis (Jur.)

Acanthocyclops capillatus (Sars)

Acanthocyclops robustus Sars

Totalt ant. arter 10 6 9 15 14 9 13 17 10 8 5 10 9 8 5 7 6
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Tabell 10
Artsliste for vannenei denne undesøkelsensammenlignet med funn i 1986

Species found in lakesduring this investigation compared to 1986.

lokalitet/vassdrag Heggeb Pollv Pollv Vuluv Heimd Grotliv Heillst Breid Ostri Tora

år 1992 1992 1986 1992 1992 1992 1992 1992 1986 1986

CLADOCERA







Sida crystallina (0.F.M)

Holopedium gibberum Zaddach

Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.)

Daphnia cristata Sars

Daphnia longispina (0.F.M.)




x

x


x


x

x x


x

x




x


x

x




x


x x

x

Scapoleberis mucronata (0.F.M.)

Simocephalus vetulua (0.F.M.)

x x


x

x


x

x x x




x x x


x

Bosmina longispina Leydig x x x x x x x x x x

Acantholeberis curvirostris (0.F.M.)

Ophryoxus gracilis Sars






x




X

x




Acroperus harpae (Baird) x x




x x x x x x x

Alona affinis (Leydig)

A. guttata Sars

A. rustica Scott

x


x

x

x

x

x

x


x





x

Alonella excisa (Fischer)




x x x x x x x




A. nana (Baird)




x x




x




x x

Alonopsis elongata Sars x x x x x x x x x x

Chydorus sphaericus (0.F.M.) x x x x x x x x x x

Eurycercus lamellatus (0.F.M.) x x x x x x x x x x

Rhyncotalona falcata Sars




x x x x





x




Polyphemus pediculus L. x x x x x x x x x x

COPEPODA

Acanthodiaptomus denticornis (Wierz.)

Eudiaptomus gracilis (Sars)

Arctodiaptomus laticeps

Mixodiaptomus lanciniatus (Lillj.)




x

x


x




x




x x x

Heterocope saliens (Lillj.)

Macrocyclops albidus (Juv.)

M. fuscus (Juv.)




x x


x

x x x


x


x




x x


x




Eucyclops serrulatus (Fisch.) x x x x x x




x x x

E. speratus (Lillj.)




x x x x x




x x

Cyclops scutifer Sars

Megacyclops gigas (Claus)

M. viridis (Jur.)

Acanthocyclops capillatus (Sars)

Acanthocyclops robustus Sars

Diacyclops nanus Sars

Mesocyclopsleucarti (Claus)




x


x

x

x


x

x


x




x


x

x




x


x

x

x

Totalt ant. arter 10 20 19 19 13 24 8 15 18 15
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Tabell 11
Prosentvisforekomst av cladocerer i
høyereliggendeområder.
Frequency(%) of cladocersin samplesgrouped
by elevation.

h. o h >1000 >800 >600 Øvre


Otta




Bosmina longispina Leydig 84,5 87,7 86,7




Alonopsis elongata Sars

Chydorus sphaericus (0.F.M.)

73,3


62,1

67,2


52,0

66,9


54,5
Tabell 12




Holopedium gibberurn Zaddach 33,0 49,9 52,0 Prosentvisforekomst av hoppekrepsi




Acroperus harpae (Baird) 49,5 43,3 42,8 høyereliggendeområder




Polyphemus pediculus (Leuck.)

Sida crystallina (0.F.M.)

34,0


17,5

37,0


27,3

39,3


35,7
Frequency(%) of copepodsin samplesgrouped




Alonella nana (Baird) 26,7 29,9 29,1 by elevation.




Daphnia longispina (0.F.M.) 28,6 32,3 28,0





Alonella excisa (Fischer) 14,6 16,0 28,0 m o h. >1000 >800 >600 Øvre

Alona affinis (Leydig) 23,3 23,9 26,1




Otta

Eurycercus lamellatus (0.F.M.) 23,3 26,8 25,7 Cyclops scutifer Sars 45,1 55,6 52,5 xCeriodaphnia quadrangula (0.F.M.) 5,8 5,0 16,4 Heterocope saliens (Lillj.) 32,5 44,1 49,4 x
Acantholeberis curvirostris (0.F.M.) 2,4 6,3 15,4 Diacyclops nanus (Sars) 18,0 14,4 20,3 x
Rhynchotalona falcata Sars 6,8 8,9 14,4 E. serrulatus (Fisch.) 30,6 26,8 19,1




Simocephalus mucronata (0.F.M.) 3,9 6,3 13,1 Acanthodiaptomus denticornis (Wierz.) 16,0 19,4 16,8 x
Ophryoxus gracilis Sars 3,4 9,7 9,3 Arctodiaptomus laticeps (Sars) 18,0 14,4 14,5 x
Diaphanosoma brachyurum




6,0 9,0 Acanthocyclops cappilatus (Sars) 10,2 14,4 14,0 x
Alona rustica Scott 2,4 4,7 8,8 Acanthocyclops vernalis (Fischer) 12,1 10,0 12,6




Bythotrephes longimanus Schoedler T 2,4 7,9 8,3 Macrocyclops albidus (jur) 5,8 14,2 11,6 x
Daphnia galeata Sars 1,5 5,8 7,6 Eudiaptomus gracihs (Sars) 0,5 2,4 11,0




Alonella exigua (Lilljeborg) 1,9 5,8 7,2 Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.) 18,4 12,3 8,5 x
Pleuroxus truncatus (0.F.M.) 1,9 6,8 7,1 Megacyclops gigas (Claus) 14,1 9,4 6,4 x
Streblocerus serricaudatus (Fisch.) 1,0 3,1 6,5 Eucyclops rnacrurus (Sars) 5,5 5,4




Alona guttata Sars




3,4 6,5 Megacydops viridis (Jur.) 8,3 6,8 4,9




Graptoleberis testudinaria (Fischer) 2,9 1,8 3,4 Macrocyclops fuscus (Jur.) 0,5 3,1 4,7 x
Daphnia cristata Sars




0,3 1,8 Mesocyclops leucarti (Claus) 3,9 4,5 x
Alona quadrangularis (aF.M.) 2,4 1,8 1,6 Cydops abyssorum 6,8 5,2 4,2




Chydorus ovalis Kurz




0,8 1,6 Acanthocyclops robustus (Sars) 3,9 4,5 4,2




Alona interrnedia Sars 1,5 0,8 1,4 Eucyclops speratus (Litj.) 2,4 3,7 3,0




Simocephalus vetula (0.F.M.) 1,5 1,0 1,3







antall lokahteter 206 381 708




antall 206 381 708





Tabell 13
Planktonsamfunnetsartssammensetningi Pollvatnet,Vuluvatnetog Grotlivatnet
Speciesof the plankton communities in Pollvatnet,Vuluvatnetand Grotlivatnet

Pollv (5 arter) Vuluv (7 arter)

29-jun 23-jul 1-sep 28-sep 20-okt 29-jun 23-jul 1-sep 28-sep 20-okt

CLADOCERA

Holopedium gibberum Zaddach

Daphnia cristata Sars

Bosmina longispina Leydig

COPEPODA

Eudiaptomus gracilis (Sars)

Arctodiaptornus laticeps

Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.)

Heterocope sahens (Litj.)

calanoide nauplicop.

Cyclops scutifer Sars

cyclopoide naupLkop.

3 4 4 3 1totalt ant arter pr besøk 2 3 4 4

Grothv (7arter)

29-jun 23-jul 1-sep 28-sep 20-okt

5 4 3 3 2
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Eudiaptomus gracilis Simocephalus vetula
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Figur20
Utbredelsenav Simocephalus vetula og Eudiaptomus gracilis i Norge.
Thedistributionsof Simocephalus vetula and Eudiaptomus gracilis in Norway.
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Tabell 14
Planktonsamfunnetssammensetning (%) basertpå kvalitativeprøver.

Planktoncommunity patterns (%) in qualitativesamples.

CLADOCERA

Holopedium gibberum Zaddach

Daphnia cristata Sars

Bosmina longispina Leydig

andre

COPEPODA

Eudiaptomus gracilis (Sars)

Arctodiaptomus laticeps

Mixodiaptomus laciniatus

Heterocope saliens (Lillj.)

calanoide naupl./cop.

Cyclops scutifer Sars

andre

antall dyr opptalt

Pollv


29-jun

3

Pollv


23-jul

3,6


14,3

21,4


60,7


28

Pollv


1-sep

46,5


0,6

52,3


0,6

172

Pollv


28-sep

64,5


13,2

22,4


228

Vuluv


29-jun

3

Vuluv


23-jul

0,8

+


53,9


45,3

128

Vuluv


1-sep

2,7


2,3

1,0


94,0

298

Vuluv


28-sep

+


100,0

158

Grotliv


29-jun

61,4

4,5


9,1

+


9,1


15,9

44

Grotliv


23-jul

2,6


2,6

41,2


53,5

114

Grotliv


1-sep

2,7

0,7


96,6

146

Grotliv


28-sep

0,7


1,4

0,3


97,6

289

At Cyclopsscutifer er dominerende er ikke uventet da den er vår
vanligsteplanktoniskehoppekrepsog er utbredt overhelelandetfra
lavlandtil høyfjell.Den er ogsåvår best undersøkteart og viseren
utrolig variasjoni livssyklus(jf Elgmork 1985). Den kan ha ettårig
livssyklusmedelleruten diapausei sedimentet.I storehøyfjellssjøer
som Gjende,Bessvatnog Flakevatnhar den to- til treårig livssyklus
(Elgmork& Eie1989, Halvorsenupubl). Det er også påvisttreårig
livssyklusi lavlandet,men da i kombinasjonmeddiapause(Elgmork
1981).Populasjonermed blanding avett- ellertoårig, og to- og tre-
årig livssykluser vanlig. Den vanligste type livssykluser trolig en
kombinasjonavett- og toårig livssyklusuten diapause(jf Halvorsen
& Elgmork 1976), og dette er særlig vanlig i større klarvannsjøer.
Andelen av individermed ett- og toårig livssyklusvarierermye,fra
nestenutelukkendeettårig livssyklustil nestenutelukkendetoårig.
Vi finner faktisk alle overganger fra populasjonermed ren ettårig
livssyklustil populasjonmed nestenren treårig.

Hoppekrepsenegjennomløper6 naupliestadierog 5 copepoditt-sta-
dierfør de blir voksne.Fordelingenav stadienegir god informasjon
om hvilkelivssyklusmønsterde enkelte populasjonenehar.

C. scutifer har samme utviklingsmønster i alle tre vannene med
hovedsakeligtoårig livssyklus(figur 21). Alle vannene er i juli
dominert av ca 1 år gamle nauplier og små copepoditter. Disse
utvikler seg til Cop Il og Cop III i september, og det er rimelig å
anta at de overvintrer som Cop III og Cop IV. Disseforplanter
seg først neste år 2 år gamle, antagelig fra slutten av juni og i

juli. De få Cop V og Ad. som er tilstede i juli, er trolig resteneav
denne reproduserendegenerasjon.

ForutencyclopoidenC.scutifer ble det funnet fire arter calanoider
i planktonet; Eudiaptomus gradlis, Arctodiaptomus laticeps,
Mixodiaptomus laciniatus og Heterocope saliens. Som tidligere
nevnt var det noe uventet å finne E. mens de øvrige var

forventet. Av tabell 12 framgår det at A. laticepsog M. laciniatus
faktisk forekommer med størsthyppighet i høyereliggendelokali-
teter. Heterocopesaliensharogsåenvid økologi og utbredelse(Eie
1974, Larsson1978, Nilssen1976). Dadet er vanskeligå skillefle-
re av calanoidenepå nauplieog småcopepodittstadier, og da det
samtidig kun ble funnet et fåtalls voksne,er det vanskeligå få et
godt bilde av calanoide-faunaeni de tre vannene.

Antall individer pr m3 er beregnet på grunnlag av de kvantitative
prøvene(tabell 15). Tetthetener meget lavog variererfra 0 indivi-
dertil 1400individerpr m3sombleregistrerti Grotlivatnpå 5 m dyp
først i september.Lavetettheter er å forvente da alle vannenehar
ustabileplanktonsamfunnpå grunn avstor gjennomstrømning,og
deleravpopulasjonenmåantaså overlevei mer beskyttededelerav
vannet i periodermedstor gjennomstrømning.

Grotlivatn hadde det mest stabile planktonsamfunnet, mens
Pollvatnhardet mestustabile.Dettesamsvarergodt med gjennom-
strømningsforholdenei vannene.Forholdenefor plankton-samfun-
net i Vuluvatnvil delvisværebestemtav manøvreringenfor vannet
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Cyclopsscutifer
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Figur21
Fordelingenav utviklingsstadieri planktonsamfunnethos C. scutifer.

Thepercentageoccurrenceof different developmentstagesin C. scutifer.

i Vuluvatn vil delvis være bestemt av manøvreringen for vannslippet

fra Breiddalsvatn.

Litorale krepsdyr

Tabell 16 viser den prosentvise fordelingen av litorale krepsdyr

som er dominert av vannlopper. Hoppekrepsene utgjør aldri mer

enn 8%. Også i 1986 var det stor dominans av vannlopper i

Pollvatn. Bosmina longispina, Scapholeberis mucronata og

Alonopsis elongata dominerte litoralfaunaen. Førstnevnte var

dominant i tre vann, men de to andre dominerte i to vann hver. I

Pollvatn utgjorde B. longispina hele 88%. Som tidligere nevnt

formerer arten seg partenogenetisk i løpet av sommermånedene

og individantallet kan derfor bli høyt. Også i 1986 ble det regis-

trert stor dominans av B. longispina i Pollvatn. S. mucronata

dominerte i Heggebottvatn og Vuluvatn, mens den manglet helt

i Heillstuguvatn og ble kun påvist i Breiddalsvatn.

Av de øvrige artene var det kun Chydorus sphaericus og
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Tabell 15
Antall vannlopper og hoppekreps i de kvantitativeprøvene.
Number of individuals in the plankton.

lokalitet Pollvatn Pollvatn Vuluvatn Vuluvatn Vuluvatn Grotlivatn Grotlivatn Grotlivatn

dyp lm 3/4 m lm 5m 10m lm 5m 10m

29-jun 160 0 0 120 0 0 160 200

23-jul 0 0 160 40 40 160 200 480

1-sep 80 280 200 40 200 1000 1400 640

28-sep 240 120 80 40 80 40 0 320

20-okt 0 0 20 0 20 0 20 20

antall ind m3 480 400 460 240 340 1200 1780 1660

Tabell 16
Littoralsamfunnenesstruktur (%) og artssammensetning.
Structure of the littoral communities (%) and speciescomposition.
lokalitet Heggeb Pollvatn Vuluvatn Heimdalsv Grotliv Heilstuguv Breidalsv

CLADOCERA







Sida crystallina (0.F.M)




1,3 +




0,4 + 0,6

Holopedium gibberum Zaddach





+




0,2

Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.)




+






Daphnia longispina (0.F.M.)




+






Scapoleberis mucronata (0.F.M.) 63,7 3,3 2,0 29,0 43,1




+

Simocephalus vetula (0.F.M.)




0,5






Bosmina longispina Leydig 5,5 88,0 43,5 52,0 39,0 0,3 5,4

Ophryoxus gracilis Sars





+




Acroperus harpae (Baird) 0,5 0,1 0,1




0,1 1,4 0,5

Alona affinis (Leydig) 0,5 + 1,8




0,1




A. guttata Sars





+ 0,6




A. rustica Scott 0,2






Alonella excisa (Fischer)




+ 0,5 1,7 0,1 0,6 +

A. nana (Baird)




+




0,1




Alonopsis elongata Sars 11,2 0,8 39,8 11,1 4,5 68,6 80,2

Chydorus sphaericus (0.F.M.) 5,3 0,4 0,3 0,8 3,4 19,0 5,7

Eurycercus lamellatus (0.F.M.) 0,7 0,1 0,5 0,1 4,9 2,0 4,5

Rhyncotalona falcata Sars




+ 0,9 0,1





Polyphemus pediculus L. 10,5 4,2 9,3 1,7 2,7 0,6 0,2

COPEPODA







Arctodiaptomus laticeps (Sars)







Heterocope saliens (Lillj.)




0,9




+




+

Macrocyclops albidus (Juv.)





0,3




M. fuscus (Juv.)





+




Eucyclops serrulatus (Fisch.) 1,4 0,3 0,1 3,3 +




0,4

E. speratus (Lillj.)




0,5 + + 1,4




Cyclops scutifer Sars






+

Megacyclops gigas (Claus)





0,3




0,2

M. viridis (Jur.)




+





cyclopoide naupl./cop. 0,5 0,2 0,9 + 0,2 6,2 2,1

tot ant dyr 419 54120 5709 6043 8086 353 12376

trekklengde 40 90 65 25 46 80 70

antall dyr pr m trekk 10 601 88 242 176 4 177

dyr pr m3 171 9802 1432 3940 2865 72 2882
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Polyphemuspediculus som forekom i særlig antall. De utgjorde
størst andeler i de to vannene med lavest individtetthet.

Det var markerte forskjeller i tettheter mellom de enkelte lokalitete-

ne. Lavest tetthet hadde Heillstuguvatn med 72 individer pr m3. Til

sammenligning hadde Pollvatn mer enn 100 ganger så mange indi-

vider. Til tross for at Pollvatn har stor gjennomstrømning fins det fle-

re beskyttede loner inne i deltaet med bl a vannvegetasjon av starr,

snelle og myrull. Tettheten av litorale krepsdyr var gjennomgående

størst i tilknytning til vegetasjon (figur 22). Minst markert var dette

i Pollvatn, noe som kan ha sammenheng med at prøvene her ble

tatt på meget beskyttede lokaliteter der vegetasjon spiller mindre

rolle for å "holde" på dyra.

I Breiddalsvatn var tettheten av litorale krepsdyr klart størst i tilknyt-

ning til vegetasjon. Stasjonene 12-14 ble lagt til lokaliteter der det

foruten steinstrender typiske for vannet, også var vegetasjon i form

av oversvømmet grasmark og vier. Vegetasjonsprøvene må imidler-

tid karakteriseres som spesielle og utypiske for vannet. Over stein-

bunn fantes det nesten ikke dyr. Tatt i betraktning av at vegetasjo-

nen kun forekommer spredt gir ikke tabell 16 og figur 22 et helt

reelt bilde av litoralfaunaen i vannet. Denne er sannsynligvis mer

sammenlignbar med den en finner i Heillstuguvatn (V10 og V11).

Heggebottvatn hadde også lav tetthet av litorale krepsdyr. Denne

lokaliteten er nærmest å betrakte som en utvidelse av elva, og

mangler samtidig godt utviklete snelle- og starrbelter.

7.4.3 Bunndyr

Faunasammensetning

Antall dyr pr minutt sparkeprøve er vist i tabell 17. Tilsammen er det


funnet 14 dyregrupper, varierende fra åtte i Breiddalsvatn til 13 i


Grotlivatn. Pollvatn og Heimdalsvatn hadde begge 12 dyregrupper.

Det var en markert forskjell i tetthet mellom Heillstuguvatet og

Breiddalsvatn. Til tross for at førstnevnte ligger høyere, var bunn-

dyrtettheten mer enn 10x større enn i Breiddalsvatn. Dette er ikke

uventet da Breiddalsvatn er regulert 13 m. Undersøkelser fra regu-

lerte sjøer har vist at det etter en tid skjer en markert nedgang i

bunndyrtettheten i litoralsonen (Halvorsen upubl.).

Noe overraskende var det at stasjonene i Pollvatn hadde lavere

bunndyrtetthet enn vannene både oppstrøms og nedstrøms.

Størst tetthet ble registrert ved stasjon Il i Grotlivatn med 1775

dyr pr minutt sparkeprøve, som må karakteriseres som en relativt

høy tetthet.

I tidligere undersøkelser som det er relevant å sammenligne med, er

dyrene plukket i felt, og dette resulterer i at grupper av små former

som f eks rundormer, fåbørstemark og fjærmygg blir underestimert.
Ved plukking på laboratoriet under lupe forekommer disse gruppe-

ne i tildels høye antall. I Grotlivatn ble det funnet mer enn 1000 få-

børstemark pr minutt sparkeprøve, og de fleste av disse hadde tro-

lig blitt oversett ved plukking i felt.

25000
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Figur22
Tetthetenavkrepsdyri strandsonermed
ulik substrat.
The density of crustaceans (individu-
als/m3)in the littoral sone.
Open column: sandy and stony sub-
strate. Black column: substrate with
vegetation.
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Tabell 17
Bunndyrfaunaeni stilleståendevann (antall individerpr min. sparkeprøve).

Benthosfauna of standing water (no. of individualsper min. kick-sample).

Lok. nr 1

Heggeb

2

Polly I

3

Polly Il

4

Polly III

5

Vuluv I

6

Vuluv II

7

Heimd

8

Grotliv I

9

Grotliv II

10

Heilst. I

11

Heilst I

12

Breid I

13

Breid II

Rundormer (Nematoda) 5 1 2




250 2 13 12 183 12 1




Fåbørster (Oligochaeta) 129 55 55 46 127 51 90 124 1103 459 77 5 31

Muslinger (Bivalvia)




1




1




9




85





Døgnfluer (Ephemeroptera) 18 4 1 2 2 2 7 5 4 43 1




3

Steinfluer (Plecoptera)






1 1 2 6 1




Buksvørnrnere (Corixidae) 1 1 5 1




1 1 1





Mudderfluer (Megaloptera)




1









Biller larve (Coleoptera) 11 1 1 1 3 3 7 3 4 13





Biller adult (Coleoptera) 2 2




4 1 1




2 1





Stankelbeinmygg (Tipulidae)




1 1






3





Fjærmygg (Chironomidae) 70 66 10 26 40 8 72 15 358 80 451 4 14

Tovinger ind. (Dipt. ind.) 2 1 2 2 21




3 4 23 1 3 3 6

Vårfluer (Trichoptera) 1 1




2 4 1 2 2 6 1




1




Midd (Hydracarina)





2




1 1 1 2 1




Totalt antall pr min. prøve 236 135 76 82 453 68 207 168 1775 618 537 15 55

Figur 23 viser forekomsten av den enkelte dyregruppe samt hvor

ofte den eventuelt var dominant. Fåbørstemark og fjærmygg var til-

stede på samtlige stasjoner og dominerte i henholdsvis ti og to til-

feller. Foruten disse gruppene var det kun rundormene som var do-

minerende blant bunndyrfaunaen, og da kun i ett tilfelle nær innlø-

pet i Vuluvatn. Døgnfluer, vårfluer, tovinger indet. samt biller var til-

stede på de fleste stasjonene.

Fjærmygg dominerer ofte i oligotrofe innsjøer, mens fåbørstemar-

kene overtar med økende trofigrad (Wetzel 1983). Det er imidlertid

mange faktorer som spiller inn og de påviste forskjeller kan her ikke

forklares ut fra forskjeller i trofigrad.

Døgnfluer ble funnet på flere lokaliteter enn steinfluer, men ingen av

gruppene ble funnet i stort antall. pH, tidspunkt for innsamling og

predasjon fra fisk er sentrale faktorer med hensyn til forekomsten av

disse. pH er spesielt viktig med hensyn til arts-sammensetningen hos

døgnfluene. Antall døgnfluer pleier å være lavest om sommeren og

høsten da mange arter klekker på forsommeren.

Steinfluer er en karaktergruppe for rent og oksygenrikt vann og er

særlig vanlige i rennende vann. De forekommer imidlertid også van-

lig på eksponerte lokaliteter i strandsonen da de ofte foretrekker

stein- og grusbunn. Lokalitetene i Øvre Otta skulle derfor være godt

egnet for steinfluer. Klekketidspunktet kan være noe av forklaring-

en til at det ble funnet så få individer.

Buksvømmere er normalt en vanlig gruppe og opptrer ofte tallrikt i

lokaliteter med liten eller ingen fiskepredasjon. Gruppen var repre-

sentert i flere av vannene men kun i lite antall.

Artssammensetning

Fåbørstemark. Totalt ble det påvist 8 taxa (tabell 18).

Enchytraeidene er den dominerende gruppen og forekommer på

alle lokalitetene. Familien består først og fremst av terrestre arter,

men mange lever også semiakvatisk og er derfor vanligvis godt re-

presentert i sparkeprøver fra grunne områder.

Ved siden av enchytraeidene er Lumbriculusvariegatus,Stylodrilus

heringianusog Spirospermaferoxvanlige ved de fleste stasjonene.

Førstnevnte ble funnet på samtlige stasjoner. Den fins i en lang rek-

ke habitater og synes ikke å stille spesielle krav til miljøet. S.hering-

ianusog S. ferox regnes derimot som gode indikatorer på oligotro-

fe forhold i innsjøenes profundalsone. Næringsfattige elver og lito-

ralsonen i vann er også typiske lokaliteter for S. heringianus.S. fe-

rox er først og fremst knyttet til innsjøer og vann og fins sjelden i

rennende vann. Dette skyldes sannsynligvis tubificidenes generelle

preferanse for finkornet substrat. Naisvariabilisog N. communiser

to nærstående arter og ytre artskarakterer er ofte lite distinkte. Det

er derfor ikke skilt mellom dem i dette arbeidet.

Naidider og tubificidene ble kun påvist i et fåtall tilfeller.


Sistnevnte foretrekker mudret substrat og mangel på funn har
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Fåbørstemark
Fjærmygg

Tovinger ind.
Døgnfluer

Rundormer
Vårfluer

Biller larve
Billeradult

Buksvømmere
Midd

Steinfluer
Muslinger

Stankelbeinmygg
Mudderfluer

0 2 4 6 8 10 12 14

antall stasjoner

Figur23
Antall stasjonerhvor de enkeltedyregrupperforekommer.Tredyregrupperopptrer dominantpå henholdsvisen, to og ti stasjoner.
Numberof stationswhere the different groupsof animalsare found. Blackcolumn:where the group dominates.Hatchedcolumn: where the
group occurs.

Tabell 18
Fåbørstemarkfaunaeni stilleståendevann.x: forekommer,xx: vanlig,xxx: dominerer.
Oligochaetaof standing water. x: occur,xx: common, xxx: dominating.

Lokalitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lumbriculusvariegatus (M011er) x xx x xx xx x xx x xx x x xx xx
Stylodrilusheringianus Clap. x x




xx x x xxx xx xx xx




xx x
Spirospermaferox Eisen
Tubificidae indet
Naissimplex Piquet
N. variabilis/communis(Pig.)
Uncinaisuncinata (Ørsted)

x




xx x xx

x

x

xx x xx

x

x

x

x

x

xx




Enchytraeidae xxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxx x xxx xxx

antall talt opp 257 165 164 139 247 180 254 254 459 230 8 441 47
antall arter 4 3 2 4 4 6 4 4 7 4 3 4 3
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Tabell 19
Døgnfluer og steinfluer i stillestående vann
Ephemeroptera and plecoptera of standing water

Lokalitet 1 2 3 4

Døgnfluer




Siphlonorus lacustris Etn. 40 12 2




Baetis macani Kimm.




Leptophlepia sp

totalt antall 40 12 2 6

Steinfluer




Diura sp




Leuctra sp





Nemouridae





Nemoura cinerea Retz





Nemurella picteii Klp.

totalt antall




5


8

8

6 7

11


1

12

1

1

2

8

14

14


2


2

9

3

3


1


1

10

6


37

43

2

3

3


2

10

11


7


7

2


1

3

12 13

4

4

trolig sammenheng med at substratet i vann med stor gjennom-

strømning blir for ustabilt.

Døgnfluer. Av de tilsammen 44 døgnflueartene i Norge (Nøst et al.

1986) ble kun tre funnet i denne undersøkelsen (tabell 19). Ett ungt

individ tilhørende Leptophlebia sp ble ikke artsbestemt. Siphlonorus

lacustris, var tilstede ved samtlige stasjoner hvor det forekom døgn-

fluer. Den er vanlig i stillestående vann og utbredt over hele landet.

Den dominerte også døgnfluefaunaen i Pollvatn i 1986 (Walseng et

al. 1987). Den gang ble også Ameletus inopinatus funnet i dette

vannet. Undersøkelser fra Sverige har vist at dette er den av døgn-

flueartene som best tåler regulering (Grimås 1962), og det er derfor

ikke unaturlig at dette er den vanligste døgnfluearten i vannene i

Øvre Otta som alle har fluktuerende vannstand. Arten var tilstede

ved begge stasjonene i Breiddalsvatn som er regulert hele 13 m. I

følge Raddum & Fjellheim (1984) er S. lacustris følsom for lav pH og

fins sjelden ved pH under 5,0.

Baetis macani ble kun funnet ved stasjon 10 (Heillstuguvatn) der den

også dominerte. Denne arten er mer følsom for lav pH enn S. la-

custris (Raddum & Fjellheim 1984) og den blir normalt borte når pH

blir lavere enn 6,0. At arten dominerer ved stasjon 10 indikerer at

Heillstuguvatn ikke har noen forsurningsproblemer foreløpig, noe

som også ble bekreftet av NIVAs undersøkelser i vassdraget (NIVA

upubl.). Under snøsmeltingen i begynnelsen av juni ble det imidler-

tid registrert verdier mellom 5,9 og 6,1 (G. Kjellberg pers. medd.).

Nedbørfeltet drenerer store bredemte arealer, og breslammet bi-

drar til en for området gunstig pH.

B. macani er en høyfjellsart som er vanlig i nord og i fjellkjeden i sør.

Den er blant annet funnet i Øvre Heimdalsvatn (Brittain 1978) og i

fiskemager i Finnavassdraget (Saltveit 1983). Den fins ofte i mindre

vannforekomster, gjerne i tilknytning til vegetasjon (John Brittain

pers.medd.). Heillstuguvatn er således ikke en typisk lokalitet for ar-

ten. At den ble funnet i den høyest beliggende lokaliteten var deri-

mot ikke overraskende.

Steinfluer utgjør som regel en liten andel av faunaen i stilleståen-

de vann, og det ble her kun funnet et fåtall individer (tabell 19) av

minst fire forskjellige arter. Nemoura cinerea og Nemurella picteli

ble identifisert til art, mens også slektene Diura og Leuctra var re-

presentert. I følge Lillehammer (1988) er det hittil påvist 35 arter i

Norge, hvorav de fleste er utbredt over hele landet. Nemoura cine-

rea og Nemurella picteii er to av de vanligste artene i stillestående

vann og er begge tolerante for lav pH (Raddum & Fjellheim 1984).

Det ble funnet størst artrikdom nær innløpet i Heillstuguvatn (V10)

der alle fire taxa var tilstede.

7.5 Fagligsammendrag

Det foreligger materiale fra 7 innsjøer i øvre del av Ottavassdra-

get, fra 572 m o.h. til 1003 m o.h. Planktonmaterialet er inn-

samlet fem ganger i perioden 29/6 til 20/10-1992. Vannprøver

og litorale bunndyrprøver ble innsamlet 15. og 16. august s.å.
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Totalt foreligger det 14 vannprøver, 78 krepsdyrprøver og 13

litorale bunndyrprøver.

Høydeforskjeller og variasjoner i hydrologiske forhold gir forskjellig

zooplankton og litoralfauna i de syv undersøkte vannene.

Vannkjemisk er det små forskjeller mellom dem, med pH varieren-

de fra 6,10 til 6,45 og ledningsevnen mellom 0,8 og 1,6 mS/m. Tatt

i betraktning av at Øvre Otta ligger innenfor det nordvestlandske

grunnfjellsområdet med til dels tungt forvitrelige gneiser, synes de

vannkjemiske forhold å være akseptable for de fleste dyregrupper.

Situasjonen er imidlertid noe forverret under snøsmeltingen om vå-

ren med bl a noe lavere pH i deler av vassdraget. I både

Breiddalsvatn og deler av Tora ble det i juni målt lave pH-verdier (G.

Kjellberg pers. medd.).

Artssammensetning og tettheten av krepsdyr er som forventet.

Det er påvist 33 arter krepsdyr, henholdsvis 20 arter vannlopper

og 13 arter hoppekreps. Antall arter varierte mellom 8 i
Heillstuguvatn og 24 i Grotlivatn. Bosminalongispinaog Cyclops
scutifer dominerte i planktonet mens B. longispina,Scapholeberis
mucronata og Alonopsis elongata dominerte i strandsonen.

Grotlivatn, Vuluvatn og Pollvatn er små lokaliteter med stor gjen-

nomstrømning, og planktonsamfunnene har her lav tetthet. Størst

tetthet hadde Grotlivatn, ca 1600-1700 indiv./m3, mens Pollvatn

og Vuluvatn hadde ca 400 indiv./m3. Grotlivatn ligger like ned-

strøms det regulerte Breiddalsvatn, og gjennomstrømningen er

derfor redusert i deler av sommerhalvåret under oppfylling av

magasinet. Størst gjennomstrømning har Pollvatn hvor både

Framrusti, Glitra og Tora har sluttet seg til hovedvassdraget.

Pollvatn er dessuten grunnere enn de to andre vannene, og for-

holdene er derfor lite gunstige for planktoniske former.

Tettheten av litorale krepsdyr var normalt betydelig større, varierende

fra 72 indiv./m3 i Heillstuguvatn til 9800 indiv./m3 i Pollvatn. I de høy-

ereliggende vannene økte tettheten med forekomsten av vannvege-

tasjon, og i tilknytning til oversvømmet vegetasjon ble det i Breiddals-

vatn registrert store tettheter av litorale krepsdyr. Påsteinstrand som

dominerer strandsonen i disse vannene, ble det imidlertid funnet

svært få dyr. Totalt sett var tettheten av litorale krepsdyr minst i de to

høyestliggende lokalitetene Heillstuguvatn og Breiddalsvatn.

Bunndyrtettheten var stor ved de fleste stasjonene. Dominans av

små former som rundormer, fåbørstemark og fjærmygg gir imidler-

tid liten biomasse. Antall grupper (taxa) varierte fra 8 i Breiddalsvatn

til 13 i Grotlivatn. Det uregulerte Heillstuguvatn hadde mer enn 10

ganger så stor tetthet som det regulerte Breiddalsvatn. Tettheten

varierte fra 18 indiv./min sparkeprøve i Breiddalsvatn til nær 1800

på en stasjon i Grotlivatn.

Blant bunndyrene er det bare fåbørstemarkene, døgnfluene og

steinfluene som er delvis artsbestemt. Fåbørstemarkene var repre-

sentert med 8 taxa, med stor dominans av enchytraerider. Gruppen

synes å tolere ustabile forhold, med bl a tørrlegging. Flere av artene

indikerer oligotrofe forhold. Døgnfluene var representert med kun

3 arter, med Siphlonuruslacustrissom vanligste art. Funn av Baetes
macani i Heillstuguvatn indikerer at forholdene her fortsatt er gun-

stige med hensyn til forsuring. Steinfluene opptrådte relativt fåtallig

i strandsonen, med 4 arter.

7.6 Konsekvenser av eventuell
utbygging

Utbyggingen vil ikke få konsekvenser for faunaen i Heillstuguvatn

og Breiddalsvatn. Inntaket i Måråi vil skje nedstrøms Heillstuguvatn

som derved ikke blir berørt. Breiddalsvatn vil beholde samme regu-

leringshøyde som i dag. Eventuelle konsekvenser vil være knyttet til

etabering av ny avløpstunnel. Vannet er imidlertid sterkt berørt av

dagens regulering samt av veibygging og eventuelle konsekvenser

forventes å bli små.

Grotlivatn, Heimdalsvatn og Vuluvatn kan vurderes samlet da kon-

sekvensene for disse blir de samme. Vannet fra Måråi,

Breiddalsvatn, Mosagrovi og Vulua skal tas inn på kraftverkstunne-

len, og vanngjennomstrømningen blir derfor sterkt redusert.

Endringene blir størst i Grotlivatn og Heimdalsvatn. Flere mindre

restfelt vil bidra med noe tilsig til Vulua, men også Vuluvatn vil få

store endringer i vannregimet. Fra å være tre vann med sterkt fluk-

tuerende gjennomstrømning, vil forholdene bli mer stabile med

lengre oppholdstid for vannet.

Endringene vil i størst grad berøre planktonsamfunnene.

Næringstilgangen, særlig i form av fytoplankton, vil øke som følge

av noe høyere temperaturer i sommersesongen og redusert utspy-

ling. Foruten økt tetthet i planktonet vil samfunnet bli mer stabilt.

Artssammensetning vil ventelig ikke endre seg vesentlig, men sam-

funnsstrukturen blir sannsynligvis forandret.

Innsjøene blir tilført store mengder organisk og uorganisk mate-

riale gjennom elver og bekker, og ved redusert gjennomstrøm-

ning/vannføring vil dette bli redusert. Dette vil gi mindre produk-

sjon, og delvis motvirke produksjonsøkningen i planktonet. Det

knytter seg derfor en viss usikkerhet til den samlete effekten på

faunaen.

Overføringene vil gi reduserte vannstandsfluktuasjoner og en viss
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økning i temperaturer i strandsonen, og dette kan gi en svak økning

i produksjonen og artsrikdommen både av bunndyr og litorale

krepsdyr. Arter som er godt tilpasset forholdene i dag vil sannsyn-

ligvis gå noe tilbake på bekostning av nye arter. Blant fåbørstemar-

kene er det sannsynlig at f eks enchytraeidene, som er godt tilpas-

set de ustabile forholdene i strandsonen, vil gå tilbake på bekost-

ning av andre slekter/arter.

Heggebottvatn skal fungere som inntaksmagasin for Dønfoss

kraftverk og vil få en mindre variasjon i vannstanden i forbindel-

se med kjøringen av kraftverket. Gjennomstrømningen vil i

hovedsak bli som i dag, da det ikke skal etableres nye magasiner

oppstrøms deltaet. En viss dempning i vårflommen vil en imidler-

tid få.

Endringene i Pollvatn vil først og fremst merkes i form av nye

strømningsforhold og endringer i temperaturregimet. Deltaet,

slik det er utformer i dag, er resultat av at tre elver har lagt igjen

materiale i bassenget. Glitra kraftstasjon vil få ett utløp vest i

bassenget, mellom dagens utløp til Glitra og Framrusti.

Tappingen fra magasinet vil skje på dypt vann, og om sommeren

vil dette gi kaldere vann enn i dag. Om vinteren vil det derimot

kunne bli noe høyere temperatur.

Heggebottvatn vil fra å være et mer stilleflytende parti av elva, bli et

basseng med noe mindre svigninger ivannstanden og med en viss

økning i planktonproduksjonen. Neddemmet areal vil også gi en

kortvarig økning i plankton- og bunndyrproduksjonen. Faunaen vil

dessuten få økt likhet med faunaen i stillestående vann.
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8 Friluftsliv

8.1 Innledning

Øvre Otta utgjør en viktig ferdselsåre mellom øst og vest, og

danner landskapsmessig og biologisk også en overgang mellom

øst og vest. For friluftsliv har området en sammensatt betyd-

ning, der det ligger som bindeledd mellom Reinheimen i nord

og Breheimen/Jotunheimen i sør, og mellom noen av

Østlandets og Vestlandets viktigste naturattraksjoner og reise-

livsmål. Området utgjør ett av landets viktigste og beste områ-

der for villreinjakt og danner grunnlaget for lokalbefolkningens

og hytteeieres friluftsliv.

En rekke ulike kraftutbyggingsprosjekter er vurdert i vassdraget.

Raudalsvatnet og Breidalsvatnet i området er regulert og benyt-

tes i dag som magasin for kraftverk lengre ned i vassdraget

(Lågen, Mjøsa og Vorma). Toftdahl (udat.) har tidligere vurdert

konsekvensen av andre Samlet plan prosjekter i Øvre Otta (pla-

ner som i tillegg til de berørte områdene her, også omfattet

sideelver lengre ned i Ottavassdraget). Vorkinn & Aas (1992) har

kartlagt effektene av Jostedalsutbyggingen på friluftslivet i

Breheimen, som omfatter tilgrensende områder til Øvre Otta.

Forøvrig foreligger det ingen tidligere faglige beskrivelser av fri-

luftslivet og turismen i området.

8.2 Metode

Konsekvensanalysen er basert på følgende data:

befaring i området med spesiell vekt på inngrepsområdene,


med vurderinger av egnethet og opplevelseskvaliteter

intervjuer med lokale kjentfolk, lokalforvaltning og reiseliv og

historiske oversikter over jakt og fangst i området

eksisterende data om trafikk i området (turisthytter, jakt- og

fiskekort, biltrafikk på riksveg 15)

plansituasjon

tidligere undersøkelser om effekten av vannkraftutbygging og

andre typer naturinngrep på friluftslivet

I tillegg er det benyttet data og vurderinger fra utredningene

om vilt og jakt (kap. 6) og for fisk og fiske (Lindås & Brittain in

prep.). Uten å trekke inn vurderinger fra jakt og fiske, vil vurder-

ingen av konsekvensene for friluftsliv og turisme for under-

søkelsesområdet bli usammenhengende og ufullstendige.

Det har ikke vært gjennomført egne brukerundersøkelser eller un-

dersøkelser av holdninger til og mulige reaksjoner på eventuell ut-

bygging i området. Slike undersøkelser er nødvendige for å gjøre

mer presise vurderinger av konsekvensene.

Konsekvensvurderingene er gjennomført i henhold til konsekvens-

analyseprogrammet for prosjektet og i henhold til gjeldende ret-

ningslinjer for konsesjonssøknader vedrørende vassdragsregulering-

er (NVE 1988).

8.3 Dagens bruk av området til
friluftsliv

8.3.1 Områdebeskrivelse: Egnethet og potensial for fri-

luftsliv og turisme

Området som ligger innenfor de foreslåtte utbyggingsplaner domi-

neres av høyfjellslandskap av relativt urørt karakter og med stort re-

lieff. Området er viktig og attraktivt for friluftsliv og turisme av flere

grunner. Øvre deler av Ottadalen og tilliggende fjellområder ligger

på overgangen mellom Vestlandet og Østlandet og inneholder en

gradient av naturtyper fra høyalpine former med store breer og bot-

ner til rolige flyer og partier med fjellskog. Området inneholder også

store u-formede daler, samt trangere dalfører med tilpasningsgjel

for en rekke vassdrag. Vassdragene i området er varierte og spen-

ner fra små fjellbekker og tjern, til større sjøer og mektige elver.

Dette gir i alt et stort variasjonsspenn i aktivitetsmuligheter.

Ottadalen er del av en større fjellregion som utgjøres av

Tafjordfjellene, Lesjafjellet/Reinheimen og Jotunheimen/Breheimen.

Hoveddalføret og sidedalførene er viktige ferdselsårer inn i disse

fjellområdene og viktige nøkkelforbindelser mellom de ulike fjell-

partiene.

Området egner seg for en rekke friluftslivsaktiviteter som jakt og fis-

ke, fotturer, bær- og soppsanking, vannbaserte aktiviteter og skitu-

rer. Det er gode muligheter for og drives i dag også til en viss grad

mer spektakulære friluftslivsaktiviteter som elverenning (rafting), gli-

deflyging (hanggliding), fjellklatring, fosseklatring og brevandring i

området. Området er godt kjent både nasjonalt og internasjonalt,

spesielt i reiselivssammenheng. Den store turisttrafikken gjennom

området sommerstid over Strynefjellet til Nordfjord eller Geiranger

gir et stort brukergrunnlag fra gjennomfartsturister. Hytter og reise-

livsbedrifter av ulike slag med mer permanente gjester gir ytterlige-
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re bidrag til friluftslivets omfang i området. Området har i lang tid

vært benyttet til jakt, fiske og fangst blant lokalbefolkningen og har

i tillegg betydelig verdi som nærrekreasjonsområde. Områdets stør-

relse, variasjon, strategiske beliggenhet, relative urørthet og gode

tilgjengelighet tilsier at det også har et stort framtidig potensial for

friluftsliv.

1friluftslivsammenheng kan området som påvirkes av utbyggings-

planene deles i tre regioner:

arealene nord for Ottadalføret mellom Breidalsvatnet og Bismo

arealene sør for Ottaelva på samme strekning

selve Ottavassdraget/hoveddalføret.

I tillegg kommer de områder som berøres av linjetraseer fra

Øyberget/Dønfoss til Vågåmo, i fjellet gjennom Finndalen (Lom og

Vågå kommuner).

De områdene som blir berørt av utbyggingsplanene ligger, med

unntak av kraftledningen, i sin helhet innenfor Skjåk kommune.

Samtlige utmarksarealer her har status som bygdeallmenning. Det

alt vesentlige av kommunens utmarksarealer er klassifisert som

landbruks-, natur- og friluftsområder med forbud mot spredd bos-

teds- og hyttebygging. Kun mindre arealer rundt tettstedene er re-

gulert til bolig- og næringsvirksomhet (Skjåk kommune 1991).

Kraftutbyggingsplanene grenser inn og influerer på aktuelle områ-

der til den foreslåtte Reinheimen nasjonalpark (Miljøvern-departe-

mentet 1991b).

8.3.2 Infrastruktur - dagens bruk

Bruken av området er knyttet både til dalføret og vannstrengen i

Ottavassdraget og fjellområdene sør og nord for Ottadalen. Bruken

kan grovt sett deles i fem kategorier.

Høstingsrekreasjon

Lokalbefolkningen har lange tradisjoner på høsting i utmark

(Mølmen 1988). Kommunen dekker store arealer med et rikt res-

sursgrunnlag, og praktiserer dessuten liberale jakt- og fiskeordning-

er for lokalbefolkningen. Jakt og fiske foregår både i fjellet og i dal-

førene. Både lokalbefolkning og tilreisende deltar i høstingen. Det

viktigste storviltet er villrein, men Skjåk har også gode bestander av

elg, hjort, rådyr og småvilt (kap. 6, Mølmen 1988). Omfanget av jakt

er stort og har stor økonomisk betydning. I 1992 ble det gitt fel-

lingstillatelse på 706 villrein, 38 elg, 30 hjort og 45 rådyr. Det ble

solgt 350 småviltkort til utenbygdsboende i 1992. Bosatte i kom-

munen behøver ikke å løse kort for småviltjakt. Salg av jaktkort og

rettigheter ga kr. 1 169 000,- i inntekt i 1992. Fiskekortsalget ga kr.

41 000,- i inntekter samme år (Tengesdal pers. medd.). Det er stor

udekt etterspørsel etter villreinjakt i hele Ottadalsområdet. Området

regnes som ett av landets beste villreinjaktområder, med store dyr,

sportslig jakt og urørt natur.

Flerdagers fotturer og skiturer i fjellområdene

Områdene rundt Øvre Otta brukes til fjellvandring og fjellskiløping.

Øvre Otta området binder sammen Tafjordfjella, Lesjafjellet og

Jotunheimen/Breheimen med merkede ruter fra Billingen og nord-

over, fra Nyseter og Grotli både nordover og sørover og fra Pollfoss

vestover. Flere hytter finnes i relativt kort avstand på rutenettet som

berøres av kraftutbyggingen: Skridulaupbu i Rauddalen, Slæom i

Mysubuttdalen, Sotaseter ved Liavatnet, Veltdalsbu og Reindalseter

i Tafjordfjella og Torsbu i Torsdalen. Alle hyttene bortsett fra

Reindalsseter og Sota seter er selvbetjente. Tabell 20 viser gjenom-

snittlig antall overnattinger på turistforeningshyttene (med til-

gjengelig overnattingsstatistikk) i årene 1988-1991.

Ulike trekk kan identifiseres i fiellvandringen og skiløpingen. Tabellen

viser at det er en vekst i trafikken på de fleste hyttene. Veltdalsbu sin

store økning må dels skyldes ny hytte med langt større kapasitet. Vi

ser også at det er betydelig mer vintertrafikk i Breheimen enn i

ReinheimeniTafjordfiella. Mye av denne vinterferdselen er vårskiløping

i apriVmai knyttet til breene i vest (Vorkinn & Aas 1992).

En del av trafikken går nord-sør på tvers av Ottadalen mellom

Lesjafiellet/Tafjordfiellet og Breheimen regionen. Betydelig trafikk

går også øst-vest fra Ottadalen, Pollfoss, Sota og Rauddalsområdet

inn mot Jostedalsbreen. Mye av denne trafikken har også enten ut-

gangspunkt eller sluttpunkt i Ottadalen. Viktige start/sluttområder

er Pollfoss/Sota og Billingen/Grotli. Nye hytteetableringer, ruteom-

legginger og kraftutbygginger i Breheimen - rutesystemet som føl-

ge av Jostedalsutbyggingen har først gitt en nedgang (1984-86) og

seinere (1987-1990) en oppgang i fotturer og skiturer fra Grotli og

sørover (Vorkinn & Aas 1992). Den nye hytta på Slæom og enkelte

nymerka ruter bør bedre egnetheten og legge grunnlaget for mer

trafikk i nordre del av Breheimen. Redusert egnethet for øvre del av

Jostedalen (Styggevatn/Austdalsbreen) som utgangspunkt for slike

turer kan ytterligere forsterke bruken av Ottadalen som utgangs-

punkt for vårskiløping.

Mye av ferdselen innover i fjellet er også knyttet til lengre dagsturer.

Fra hytteområder, turisthytter i fjellet og reiselivsbedrifter foretas det

lengre fjellturer både sommer og vinter. Ofte vil denne trafikken ut-

gjøre en vesentlig andel av fot- og skiturer også i høgfjellet. Dette

viser seg bl.a. gjennom dagsturregistreringer på de overnevnte tu-

risthyttene og fordelingen av fotturister i andre liknende fjellområ-

der (Vorkinn & Aas 1992, Vorkinn in prep.).
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Tabell20,
Overnattinger (årene 1988-91) for turistforeningshytter som ligger i tilknytning til ruter
som berøres av kraftutbyggingsplanene i Øvre Otta.
Number of night stops (1988-91) at the tourist cabins in the areas affected by the planned
water power development in upper part of Otta.




Totalt antall
overnattinger

Vekst %

1988-1991%

% Andel
sommer

% Andel

vinter

Skridulaupbu (Breheimen) 51 1988 80% 60 40




86 1989




68 1990




94 1991




Slæom (Breheimen) 169 1988* 63% 50 50




214 1989




256 1990




277 1991




Torsbu 563 1988 11% 80 20
(Reinheimen/Tafjordfjella) 505 1989





629 1990





626 1991





Veltdalsbu (Reinheimen/Tafjordfjella) 497 1988 185% 90 10
(Reinheimenfrafjordfjella) 498 1989





901 1990**





1414 1991





Reindalseter 2217 1988





(Reinheimen/Tafjordfjella) 1890 1989





2228 1990





2438 1991+ 10% 92 8
* Slæom nyetablert i 1988
** Veltdalsbu bygd ny hytte med langt større kapasitet i 1990.

Reiseliv i Ottadalen

Reiseliveterførst og fremst knyttet til selveOttadalføretog riksveien
over Strynefjellet.Det finnes en rekke reiselivsbedrifteri Ottadalen
som vil bli berørt av en eventuell utbygging: Grotli høyfjellshotell,

Øybergseter og Skjåkseter ved Nysetra, Sagen seter ved Billingen,

Pollfoss, Fosstugu og Heggeli camping/hytter ved Heggebovatnet,

Dønfoss camping, Furuly camping, Skjåk turistheim, Bispen camping

og Skamsar camping. Samtlige bedrifter ligger i tilknytning til riks-

veien og vassdraget. De fleste bedriftene er små familiebedrifter/del-

tidsbedrifter.

Selv om reiselivet og turismen representerer en annen gruppe bru-

kere dels med andre motiver, behov og atferdsmønstre enn det mer
tradisjonelle friluftslivet, kan det i mange tilfeller være vanskelig å

trekke fornuftige grenser mellom friluftsliv og turisme. Reiselivet i

Ottadalener fullt ut avhengige av naturgrunnlaget i området og rei-

selivsbedriftene fungerer som baser for utmarksaktiviteter i tillegg til

å tilby overnatting til gjennomreisende. Reiselivsbedriftene opererer

med produkter som nytter både utmarka i fjellet og vannbaserte ak-

tiviteter. Som eksempler kan nevnes aktivitetsmulighetene ved

Dønfoss og elveflåtevirksomheten til bedriften Skjåk rafting (Ostri og

Otta gjennom Bismo som hovedakjons-område). Mange av de fo-

reslåtte inngrepene i utbyggingsplanene ligger relativt nær flere av

reiselivsbedriftene, og denne gruppen av brukere vil klart påvirkes

av en eventuell utbygging.

Det er størst trafikk på gjennomfartsvegen i Ottadalen (rv. 15) om

sommeren (Statens vegvesen Oppland pers. medd.). Da er døgntra-
fikken anslagsvis 4-5 ganger høgere enn om vinteren. Ved Bismo

var det i uke 29 i 1992 f.eks. i gjennomsnitt 3 800 kjøretøy-passe-
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ringer pr. døgn, mens det i uke 5 bare var 730 passeringeri gjen-
nomsnitt pr. døgn. Om sommerener det noe størretrafikk på hel-
gedagerenn på hverdager.Trafikktellinger fra Strynefjellet(rv. 15)
på grensenmellom Oppland og Sogn & Fjordanelike vest for un-
dersøkelsesområdetindikereren veksti trafikken sommer-måneden
juli fra 1987-1992 på anslagsvis25 % (tabell 21).

Hytterekreasjon

Bådeeksisterendeog planlagte hytter og hyttefelt ligger i områ-
det. Hoveddelenav de etablerte hyttene ligger i felt langs riksve-
gen mellom Billingen og Nysæter. Nye hyttefelt er planlagt og
under utbygging i nærheten av Måråi rett sør for Grotli, ved
Breidablikk inne ved Breidalsvatn og ved Heimdalen mellom
Grotli og Nysæter (Skjåk kommune 1991). Hyttene eies og bru-
kes både av Skjåkværer og folk fra tilliggende kommuner og
folk langveisfra. Hyttene danner utgangspunkt for ulike former
for friluftsliv og turer i området.

Nærrekreasjon
Lokalbefolkningensbruk av nærområdenerepresentereren viktig
bruksform. Det er særligarealenerundt bostedene,langsOttaelva
og hytte- og setergrendersom er viktige. Disselokalitetenebrukes
både til helgeturer og mindre turer i hverdagen (Dahlen, Rust
Haugen,Aaboen, Heløepers.medd.).

Friluftsliv i området berørt av kraftlinje Øyberget - Vågåmo

Området består av Ottadalen Dønfoss - Skjåk, fjellområdet ved
Aursjøenog Honnsjøenog heleFinndalen.Etalternativer linje rett
opp i fjellet fra ØybergetviaAursjøentil eksisterende66 kV linjeved
Honnsjøen,et annet følger Ottadalenned til Ottavatnetog eksiste-
rende66 kV linje opp til Honnsjøen.Herfra løpertraseenlangsek-
sisterendelinje ned sørsidenav Finndalentil Vågåmo.

Friluftsliveti området er dominertav lokalbefolkningensbruk, til set-
ring, jakt og fiske. Få hytter fins i området, flest ved Aursjøen.
Finndalener et meget godt villreinområde og også mye brukt til
småviltjakt(rype).

8.4 Konsekvenser av inngrep

8.4.1 Kunnskapsstatus - friluftsliv og vassdragsinngrep

Typer av inngrep

Effekterav vannkraftutbygging på friluftsliv har vært gjenstandfor
omfattende dr&ting, vurdering og forskning (Teigland 1986,
Teigland& Vorkinn 1987, Melby & Toftdahl 1988, Aas & Vorkinn
1992).Det er påpekt at det foreligger en rekke mulige effekter på
friluftsliv og reiselivbåde i negativog positiv retning. Et hovedfunn
fra konsekvensanalyserom effekter av naturinngreppå friluftsliv er
at virkningeneikke kanvurderesgodt nok bare ut i fra objektivefy-
siskeellergeografiskebeskrivelserav inngrepet.Enrekkefaktorer vil
kunnepåvirkeog modifiserede fysiskeeffektene av inngrep i posi-
tiv og negativretning på en gang. Detvil ofte værebetydeligevari-
asjoneri effekter fra ett sted til et annet, og mellom ulike bruker-
grupper i sammeområde.

Faktorersomvil påvirkeog modifiserede fysiskeeffektene,er f.eks.
ulikheteri persepsjon(oppfatning) av inngrepet, ulikheter i erfaring
medområdet og tilknytning til stedet,forventninger til området og
mer generelle holdninger til naturinngrep og naturbruk.
Kunnskapenfor å forstå og kunne gjøregode prediksjonerav ulike
inngreppå friluftsliv er både i norskog internasjonalsammenheng
beskjedenog ufullstendig.Deter ofte vanskeligå skilleeffekter som
følger av inngrep i selvevassdragetfra effekter som følger av se-
kundære inngrep, somvegbygging,økt befolkning i anleggsfasen
og økt tilgjengelighet. Sikreprediksjonerer avhengig av data om
brukerneog deresoppfatning og muligereaksjonpå inngrepet idet
aktuelleområdet (Kleiven1990,Aas 1991).

Modell for effekter

Envannkraftutbyggingpåvirkervannføringbådei vannog vassdrag
og kreverfysiskeinnstallasjonersomveger, kraftlinjer og dammer.
Overskuddsmassermå ofte plasseresi tipper som kan endre land-
skapetlokalt.Dettekangi to prinsipieltulikepåvirkningsmåterpå et
friluftsområde:

Tabell 21
Kjøretøytrafikk (passeringer/døgn)i juli måned rv. 15Strynefjelletperioden 1987-92
Theroad traffic (carsper day) in Julyon main road 15Strynefjelletduring the period 1987-92

1987 1988

Gj.sn. antall 1610 1700

passeringer/døgn

juli måned

1989 1990 1991 1992
Ingen

måling

1970 1930 2010
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Endrete funksjonelle forhold (egnethet, bruksmuligheter, til-

gjengelighet, barrierer)

Endrete landskapsforhold (visuelle effekter, opplevelseskvali-

teter)

I tillegg vil effekter av eventuell økt omtale og "blest" om området

(Teigland & Vorkinn 1987), økt bosetting og tilflytting i anleggspe-

rioden (Kleiven 1990) mm. kunne påvirke friluftslivet.

Disse endringene kan teoretisk gi følgende mulige effekter på fri-

luftslivet i et område:

1) Økning i bruken

Nye brukere tar området i bruk (f.eks. pga. økt tilgjengelighet el-

ler økt kjennskap til området)

Tidligere brukere bruker området oftere enn før (f.eks. pga. let-

tere tilgjengelighet)

2) Reduksjon i bruken

- Tidligere brukere bruker området sjeldnere (pga. redusert eg-

nethet eller opplevelseskvaliteter)

Tidligere brukere slutter helt å bruke området (pga. bortfall av

aktivitetsmuligheter)

3) Endring i aktivitetsmønsteret i et område

Noen aktiviteter kan få dårligere forhold, mens andre kan bli en-

klere å utøve (eks, fiske går ned pga. tørrlagte elver, mens veg-

bygging gir nye muligheter for glideflyging)

4) Endring i geografisk bruksmønster innen området

Noen områder får mindre bruk, mens andre delområder ikke får

mindre bruk eller får større bruk

5) Endring i sesongfordelingen av bruken

Usikre isforhold kan f.eks. redusere mulighetene for skigåing på

dammer

6) Endringer i brukersammensetningen i utbyggingsområdet

Effekten av inngrepene vil ut fra det som er nevnt over, trolig på-

virke ulike grupper av fritidsbrukere ulikt pga. ulike aktivitetskrav

og ulike landskapspreferanser. Dette sannsynliggjør endringer i

sammensetningen av brukerne av området

I tillegg til direkte effekter der flere kan virke samtidig og med mot-

satt fortegn på ulike grupper av brukere av inngrepsområdet, vil det

ofte komme indirekte eller sekundære effekter. De fysiske endring-

ene gir ofte endringer i det sosiale miljøet i området. Økt bruk kan

gi overbefolkning og fortrengsel, ny bruk kan komme i konflikt

med tidligere bruk, f.eks. kan vegbygging gi økt mulighet for garn-

fiske i et vatn som tidligere var forbeholdt stangfiske.

Effektene kan også variere over tid. Anleggsperioden vil ofte gi de

største negative virkningene, perioden rett etter anleggsperioden vil

vanligvis være en ustabil periode, mens ettersom tiden går, øker ef-

fekten av de avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak,

samtidig som brukerne tilpasser seg den nye situasjonen. Dette skul-

le tilsi at bruken delvis tar seg opp igjen over tid (Aas & Vorkinn

1992).

Erfaringer fra tidligere kraftutbygginger

Teigland & Vorkinn (1987) og Vorkinn & Aas (1992) undersøkte ef-

fektene av vannkraftutbygging på friluftsliv i henholdsvis

Aurlandsdalen og Jostedalen. I begge områdene ble det påvist sto-

re reduksjoner i fjellvandringen i områdene, både i inngrepsområ-

dene men også i det tilgrensende rute- og hyttesystem. Slik kunne

effektene spores i trafikknedgang på hytter og ruter flere mil fra sel-

ve inngrepsstedet. I Breheimen synes trafikken å stige igjen raskere

enn i Aurlandsdalen, og forholdene for å kanalisere fjellvandringen

utenom inngrepsområdene var enklere her enn i Aurlandsdalen. For

både Aurlandsdalen og Jostedalen gjelder det at det ble gjort om-

fattende tiltak for å avbøte virkningene, og det var ikke på noe tids-

punkt redusert framkommelighet i fjellvandrerledene. På tross av

dette ble det altså observert omfattende reduksjon i fjellvandringen

i begge områdene.

Lettere tilgjengelighet til områdene ga økt biltrafikk og nye grupper

besøkende både i Jostedalen og i Aurlandsdalen. I Aurlandsdalen ga

ikke økt tilgjengelighet økt friluftslivaktivitet fra grupper som tidli-

gere ikke hadde brukt området til friluftsliv. Det er for tidlig å si noe

om evt. økninger i friluftslivet fra disse gruppene i Jostedalen pga.

at det først er etter anleggsfasen at det vil være mulighet for dette

i Jostedalen.

8.4.2 Registreringer ved inngrepslokalitetene

Lokalitet Føysa

Lokalitetsbeskrivelse Inntaket ligger i et trangt gjuv nær sti inno-

ver fjellet i nordøstlig retning.

Omfang av inngrep Selve inntaket vil sannsynligvis ligge relativt

skjult nede i den trange elvedalen. Inngrepet har allikevel et stort

omfang fordi Føysagår i flere fosser og bratte stryk nedenfor inn-

takspunktet, og elva er synlig over store avstander.

Tilgjengelighet Partiene av Føysabåde ovenfor og nedenfor inn-
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takspunktet er meget lett tilgjengelige i kort avstand fra bilvei ved
Billingen.

Rekreasjonsmuligheter Nedre deler av Føysa/Tora egner seg for

dagsturer for alle aldersgrupper pga lett tilgjengelighet. Området
ovenfor inntaken har gode jakt- og fiskemuligheter og inngår som

en viktig del av lengre turer inn og ut av fjellet nord for riksveien.

Typer av konsekvenser Tørrlegging eller redusert vannføring av
nedre deler av Føysavil forringe landskapsopplevelsen av området,
og endre karakteren av hele Billingen-området. Fysisk tilgjengelig-

het av området blir neppe påvirket med mindre broer fjernes, og/el-
ler nye veier ødelegger eksisterende stinett. Fisket i elva kan for-
ringes ved redusert vannføring.

Lokalitet Tora
Lokalitetsbeskrivelse Dam/tunnelinntak ligger i et mindre tilpas-

ningsgjel i elva Tora. Området er preget av store flyer og moderat

relieff.

Omfang av inngrep Inntaket til tunnel vil neppe synes over større
avstander. Dammen kan bli et betydelig visuelt inngrep avhengig av
utforming. Den planlagte tipperilmassedeponiet like nedenfor inn-

taket vil derimot være synlig over store avstander og utgjøre et be-
tydelig landskapsinngrep. Virkningen kan dempes ved god tilpas-
ning til terrenget. Planlagt vei opp fra Billingen til tverrslag vil utgjø-
re et visuelt inngrep som vil være synlig over store avstander.

Tilgjengelighet Området er meget lett tilgjengelig. Rødmerket sti

inn til den selvbetjente hytta Torsbu går like ved planlagt inntak til

tunnel.

Rekreasjonsmuligheter Området egner seg for både langturer og
kortere turer. Vassdraget i Torsdalen innenfor inntaket har godt fis-

ke og brukes relativt mye. Den merkede ruta i Torsdalen represen-
tere en av de viktigste ferdselskorridorene inn og ut av området
nord for riksveien.

Typer av konsekvenser Kosekvensene er primært knyttet til re-

dusert vannføring og eventuell tørrlegging av Tora nedenfor innta-
ket og til et massedeponi på flya like vest for elva. Begge deler vil i
stor grad påvirke landskapsopplevelsen, og et deponi vil kunne sees

over store avstander. Endret vannføring i elva vil påvirke fiskemulig-

hetene i et område som brukes mye av både lokalbefolkning og til-
reisende.

Lokalitet Vulu

Lokalitetsbeskrivelse Inntaket til tunnel ligger i overgangen mel-

lom fjelldal og flyer inn mot Vuluvatnet og skråningen/skogbeltet

ned mot Nysetri.

Omfang av inngrep Tunnelinntaket kan representere et betydelig
inngrep hvis det plasseres like ovenfor fossen på ca. 1000 m o.h.

Tilgjengelighet Lokaliteten er lett tilgjengelig på god sti fra Nysetri.

Rekreasjonsmuligheter Vuluvassdraget har godt fiske, og dalfø-
ret egner seg for kortere og lengre turer. Terrenget er lett fram-
kommelig og representerer et viktig nærområde for Nysetri og
Stuttgongen.

Typer av konsekvenser Redusert vannføring og eventuell tørrleg-
ging nedenfor tunnelinntak vil påvirke landskapsopplevelsen langs
nedre deler av Vulua. Området har en rik og variert fjellskog opp
mot tregrensen like nedenfor tunnelinntaket. Fisket i elva vil bli på-
virket.

Lokalitet Mosagrovi

Lokalitetsbeskrivelse Dam og tunnelinntak ligger på store, åpne
flyer, hvor elva går dels i stille loner.

Omfang av inngrep Avhengig av nøyaktig plassering og utfor-
ming kan dam og tunnelinntak bli et vesentlig visuelt inngrep
pga. terrengets vidstrakte og åpne karakter. Nedre deler av
Mosagrovi er et viktig landskapselement i lia ned mot
Stuttgongen. Tunnelen og tunnelinntaket drives fra sørskrån-
ingen av Mosabakkane ned mot Heimdalsvatn, hvor den plan

lagte tippen/massedeponiet (Heimdalsvatn nord) vil være godt
synlig fra riksveien.

Tilgjengelighet Området er relativt lett tilgjengelig, men ligger

utenfor de tradisjonelle ferdselrutene/stiene i området.

Rekreasjonsmuligheter Området egner seg primært for kortere
turer fra Nysetri og Stuttgongen, og er dessuten viktig for høstings-

aktiviteter.

Typer av konsekvenser Konsekvensene blir av samme type som
for Vulua, men graden blir mindre ettersom vannføringen er mindre
og elva er mindre synlig nede fra dalen.

Lokalitet Måråi

Lokalitetsbeskrivelse Planlagt tunnelinntak ligger like nedenfor
utløpet av Heilstuguvatnet i et åpent dalføre ned mot øverste delen
av Ottadalen. Lokaliteten preges av et åpent og grovkupert land-
skap med gamle Strynefjellsvei langs elva.
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Omfang av inngrep Tunnelinntaket vil antagelig representere et

mindre inngrep, men dette vil være svært godt synlig fra veien.

Tilgjengelighet Meget lett tilgjengelig område.

Rekreasjonsmuligheter Området egner seg for kortere og lengre

turer og er mye brukt til både jakt og fiske. Viktig nærområde for
reiselivsbedrifter ved Grotli og det nye hytteområdet ved
Moradalslægeret. Brukes dessuten mye som utgangspunkt for turer
inn mot Skridulaupen og Glittervatnet. Merket sti og viktig skiløype

går rett gjennom inngrepsområdet.

Typer av konsekvenser Redusert vannføring og eventuell tørrleg-
ging av Måråi vil gi store negative konsekvenser for hytteområdet
langs elva og for hytter og reiselivsbedrifter ved Grotli.
Oppdemmingen av Breidalsvatnet preger allerede området og yt-

terligere reguleringer her vil påvirke landskapsopplevelsen betrakte-

lig. Endringer i vassføring vil foruten å påvirke fisket i elva, også være
svært synlig fra Gamle Strynefjellsvei og den merkede stien fra

Morådalslægeret til Glittervatnet og Bottsetra.

Lokal itet Åfotgråvi
Lokalitetsbeskrivelse Planlagt tunnelinntak like over skoggren-
sen i nordvendt helling på kanten av store flyer og småkupert
terreng. Tunnelen og tunnelinntaket drives fra sydskråning ned
mot Heimdalsvatnet, hvor det er planlagt et tipp/massedeponi
(Heimdalsvatn syd). Vei til tverrslag vil gi et betydelig landskaps-

messig inngrep. Synligheten vil avhenge av endelig plassering og

utforming.

Omfang av inngrep Tunnelinntak representerer antageligvis et
mindre inngrep visuelt sett. Hvorvidt selve inntaket blir synlig fra da-
len, avhenger av nøyaktig plassering og utforming. Massedeponiet
og eventuell reduksjon i vannføring nedenfor inntak vil gi et bety-

delig visuelt inngrep sett fra riksveien og dalen.

Tilgjengelighet Området er relativt lett tilgjengelig både fra stien
mellom Morådalslægeret og Glittervatnet og fra Heimdalsvatnet.

Rekreasjonsmuligheter Området egner seg for de fleste typer tu-
rer og inngår i nærrekreasjonsområdet for de øverste delene av

Ottadalføret. lnngrepslokalitetene ligger i umiddelbar nærhet av
den merkede ruta mellom Nysetra og Skridulaupbu.

Typer av konsekvenser lnngrepene vil først og fremst gi
konsekvenser for landskapsopplevelsen fra dalbunnen i øvre

deler av Ottadalen og i oppstigningen til flya innover mot
Skridulaupen.

Lokalitet Blankåi
Lokalitetsbeskrivelse Planlagt tunnelinntak omtrent i skoggren-
sen opp mot kupert høyfjellsvidde.

Omfang av inngrep Selve tunnelinntaket representerer et mindre
inngrep, men redusert vannføring kan gi tørrlegging av en lengre

vannstrekning.

Tilgjengelighet Området er relativt lett tilgjengelig fra Bottsetra.

Rekreasjonsmuligheter Området egner seg særlig godt for fiske

og kortere turer, og helgeturer, og brukes mye av familier.
Lokalitene inngår også i innfallsporten til de store, høyereliggende
områdene i vest.

Typer av konsekvenser Redusert vannføring og eventuell tørrleg-
ging vil påvirke muligheter og rekreasjonsopplevelser i et vikfig nær-

turområde for lokalbefolkningen. Endringer i vannføring vil også på-
virke friluftsliv i Glitra negativt.

Lokalitet Glitra
Lokalitetsbeskrivelse Planlagt tunnelinntak omtrent i skoggren-
sen i skråning opp mot høyfjellsvidde og vann omgitt av store fjell-
formasjoner.

Omfang av inngrep Avhengig av nøyaktig plassering og teknisk
utforming vil tunnelinntaket representere et middels stort visuelt
inngrep. Redusert vannføring og eventuell tørrlegging av Glitra ne-

denfor tunnelinntak vil bety et stort inngrep i forhold til hytter, se-

tergrend og et viktig nærrekreasjonsområde for lokalbefolkningen.

Tilgjengelighet Området opp mot tunnelinntak og Glittervatnet er
meget lett tilgjengelig fra Bottsetra.

Rekreasjonsmuligheter Området egner seg særlig godt for fiske
og kortere turer, og helgeturer, og brukes mye av familier.
Lokalitene inngår også i innfallsporten til de store, høyereliggende

områdene i vest. Det finnes mange hytter i området i tillegg til gam-
le seteranlegg.

Typer av konsekvenser Redusert vannføring og tørrlegging vil på-

virke fiske og rekreasjonsopplevelser i et viktig nærturområde for lo-
kalbefolkningen og tilreisende. Endringer i vannføring i Glitra vil sy-
nes i store deler av Billingsdalen og redusere landskapsopplevelsen
betraktelig.

Lokalitet Framrusti

Lokalitetsbeskrivelse Skogkledd dal med middels stor elv
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omgitt av høye fjellsider. Eksisterende inngrep både øverst og

nederst i dalen.

Omfang av inngrep Planlagte inngrep i form av massedeponier,

nye veier, tverrslag og lukekammer vil prege deler av dalen.

Virkningene vil antageligvis dempes noe av at de fleste inngrepene

vil ligge i skogen.

Tilgjengelighet Dalen er lett tilgjengelig langs vei fra Pollfoss i
Billingsdalen.

Rekreasjonsmuligheter Området egner seg i dag godt for ulike

type turer og brukes mye til nærrekreasjon og fiske. Flere hytter og

setergrender er lokalisert her. Stien fra Framrusti inn langs

Rauddalsvatnet til Skridulaupbu er en av hovedårene inn mot

Jostedalsbreen, og dermed viktig i langtursammenheng.

Skridulaupbu er et knutepunkt mellom Tafjordfiella og Brehei-

men/Jotunheimen.

Typer av konsekvenser Planlagte inngrep vil ha innvirkning både

på nærrekreasjonen i Framrustiområdet for lokalbefolkning og hyt-

teeiere, og for langturer inn i, eller ut fra Rauddalen. Plassering og

utforming av massedeponier og veier, spesielt øverst i dalen, vil

være avgjørende for omfanget av visuelle konsekvenser.

Anleggstrafikk og støy kan ha betydelige konsekvenser for hytteie-

re og setergrender. Endringer i vassføring i Framrusti kan påvirke

både fiske og tilgjengelighet til elva.

Lokalitet Otta fra Breiddalsvatnet til Dønfoss

Lokalitetsbeskrivelse Elvestrekninger og vann langs riksveien i

skogkledd fjelldal med høye formasjoner på begge sider.

Omfang av inngrep Redusert vannføring i Otta vil gi store visuel-

le og opplevelsesmessige konsekvenser langs mesteparten av strek-

ningen. Særlig store konsekvenser er knyttet til redusert vannføring

i Pollfossen og heving av vannspeilet i Heggebovatnet. Dammen ved

utløpet av vannet vil representere et begrenset visuelt inngrep.

Heving av vannet vil synes svært godt langs riksveien. Fossen ved

Fosstugu blir helt eller delvis borte. Dette vil ha innvirkning på land-

skapsopplevelsen langs veien. Dønfossen sikres ca. 1/3 av nåværen-

de vannføring fra Ostri.

Tilgjengelighet Vassdraget er lett tilgjengelig fra riksveien på sto-

re deler av strekningen nordsiden av vannet. Deler av vassdraget

nåes også fra veier på sørsiden.

Rekreasjonsmuligheter Bruken av elva og vannene knyttet til fis-




ke- og båtaktiviteter, og ulike nærrekreasjonsformer. Veiens nærhet

gjør at svært mange bilister stopper og raster langs vassdraget. Flere

reiselivsbedrifter er knyttet til vassdraget.

Typer av konsekvenser Vassdraget utgjør en sentral del av land-

skapsbildet og landskapsopplevelsen iøvre deler av Ottadalen både

for tilreisende og fastboende. Endringer i vannstanden kan reduse-

re landskapsopplevelsen og tilgjengeligheten til strandområdene,

avhengig av vannføring og endringer i veitraseen. Fiskemulighetene

kan også bli påvirket av endringer i vannstand. De viktigste konse-

kvensene for friluftsliv og turisme antas å være knyttet til land-

skapsopplevelse.

Lokalitet Kraftlinje Øyberget - Vågåmo via Finndalen

Lokalitetsbeskrivelse To alternative traseer: Rett opp i fiellet fra

Øyberget, eller opp i fjellet fra Ottavatn til Honnsjøen. Større områ-

de fra Øyberget og opp i fjellet, via Aursjøen over fjellet og ned

langs Finndalen til Vågåmo eller først i Ottadalen ned til Ottavatn og

opp til Honnsjøen. Begge traseene vil for en stor del gå i åpent og

urørt fjellterreng, dels på grensen til og dels inne i områder aktuel-

le som ny Reinheimen nasjonalpark. I dag fins 66 kV linje langs det

ene trasealternativet med trestolper. Den nye linjen vil bli langt stør-

re og mer synlig. Linjen vil kunne sees på lang avstand inne i hele

området bl.a. fra Kjølen og fjellene nord for Finndalen. Området in-

kludert linjetraseen er et viktig villreinområde og småviltjaktomåde.

Omfang av inngrep 132 kV linje fra Glitra kraftverk til Øyberget

og 300 kV linje (luftspenn) på resten av strekningen til Vågåmo.

Tilgjengelighet Området er langstrakt og tilgjengelig fra flere kan-

ter. Vei går inn til Aursjøen, veg også i Finndalen fra Vågåmo. Flere

stier går innover Finndalen og opp i fjellområdet fra hoveddalen.

Rekreasjonsmuligheter Området har en rekke ulike rekreasjon-

smuligheter, for fotturer, jakt, fiske mm. Ulike brukergrupper be-

nytter og kan benytte området, men lokalbefolkning dominerer.

Typer av konsekvenser linjen vil representere et betydelig og al-

vorlig visuelt inngrep i et område ellers preget av store naturverdier

og opplevelseskvaliteter. Linjen skjærer gjennom ett av Norges bes-

te villreinjaktområder. Konsekvensene vil forsterkes av linjens syn-

lighet over store områder.

8.4.3 Konsekvenser av inngrep - Otta nord

Konsekvensene skyldes inngrepene i lokalitetene Føysa,Tora, Vulu

og Mosagrovi. Berørte rekreasjonstyper i området er:

- fjellvandring
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- høstingsrekreasjon

- hytterekreasjon

- reiseliv, både tilfeldige passerende, korttidsturister og besøkende

med lengre opphold

Måten og mulighetene disse gruppene vil reagere og forholde seg

til inngrepene vil variere sterkt, jfr. kap. 8.4.1. Lokalbefolkning og

hyttebrukere vil ha mindre muligheter til å finne andre områder enn

tilfeldige forbipasserende, gjester på reiselivsbedriftene og tilreisen-

de fjellvandrere.

Arealkonsekvenser

Tipp og vegbygging opp til inntak for Tora vil kunne ødelegge ek-

sisterende sti langs Tora på hele eller deler av strekningen opp til

inntaket. Vegen vil kunne lette tilgjengeligheten til fjellet og øke fri-

luftslivet inne i Torsdalen fra grupper som i dag ikke bruker områ-

det. Økt bruk kan imidlertid skape konflikter med dagens brukere

av området. Det forutsettes at innstallasjonsarbeid og innstallasjo-

ner i Føysa og Vulua ikke ødelegger eksisterende stier langs disse

vassdragene.

Støy, forstyrrelse

I utbyggingsfasen må en påregne betydelige negative effekter på


friluftslivet gjennom støy og trafikk av anleggsmaskiner. Trolig vil


denne særlig være omfattende i Billingen - nedre del av Torsdalen.

Visuelle effekter

De visuelle effektene i form av veg, elveløp uten vann eller med re-

dusert vannføring og tipp i det meget synlige området ovenfor

Billingen vil trolig utgjøre de største negative effektene av utbyg-

gingen i dette delområdet. Disse inngrepene vil sees av de fleste

brukergruppene, og trolig ha potensiale til å redusere bruken av

området til friluftsliv og rasting fra tilfeldige forbipasserende og fjell-

vandrere som bruker området som utgangspunkt for kortere eller

lengre turer på stier og rutenett nord for Ottadalen.

Effekter på bruksformer

Fjellvandring, fiske i elvene og reiseliv vil sannsynligvis bli mest på-

virket både i anleggsfase og driftsfase. De negative konsekvensene

vil generelt bli størst i anleggsfasen. Negative konsekvenser i drifts-

fasen er knyttet til tipper og redusert vannføring. Omfanget av dis-

se konsekvensene er først og fremst knyttet til utforming av veier og

tipper og graden av reduksjon i vannføring.

8.4.4 Konsekvenser av inngrep - Otta sør

Konsekvensene skyldes inngrep i lokalitetene Måråi, Åfotgråvi, 


Blankåi, Glitra og Framrusti. Viktige berørte rekreasjonstyper er:

hytterekreasjon

fjellvandring

- høstingsrekreasjon

- nærrekreasjon

reiseliv

Arealkonsekvenser -

Inntakene og tørrlegging av Måråi og Glitra ligger svært nær fot-

turruta mellom Grotli og Bottsætra/Sota, men forutsettes å ikke hin-

dre ferdselsmulighetene på stiene. Tipp og veier ved Heimdalsvatnet

og Blankåi vil gi store terrenginngrep. Tipper, nye veier og opprus-

ting av eksisterende veier langs Framrusti vil gi store terrenginngrep

i dette dalføret. Disse kan komme i konflikt med eksisterende bruk.

Støy, forstyrrelse

Støy og trafikk fra anleggsmaskiner vil gi en viss negative effekt i an-

leggsfasen. Spesielt gjelder dette hytteområder ved Måråi og ho-

veddalføret mellom Nysetra og Grotli.

Visuelle effekter

De største negative effektene er knyttet til tipper og veier i området

rundt Heimdalsvatnet. Redusert vannføring av Måråi, Glitra,

Åfotgrovi og Blankåi vil sees av store grupper og gi betydelige ne-

gative konsekvenser, spesielt i sommerhalvåret. Konsekvenser av

denne typen vil redusere områdets attraktivitet og potensial for de

fleste brukergupper.

Effekter på bruksformer

Aktiviteter i anleggsfasen vil kunne direkte begrense alle rekrea-

sjonsformer i området i noen grad. Samtlige rekreasjonsformer vil

bli mest påvirket i anleggsfasen. Virkningen vil være størst langs ek-

sisterende og nye veitraseer, ved tipper og ved tunnelinntak/tverr-

salg. Disse effektene blir ventelig mindre i driftsfasen. Redusert

vannføring og eventuell tørrlegging vil redusere eller ødelegge fis-

ket i de mindre elvene. De minst mobile og tilpasningsdyktige re-

kreasjonsformene som nærrekreasjon, fiske og hytterekreasjon blir

mest påvirket i negativ retning.

8.4.5 Konsekvenser av inngrep - hoveddalføret

Konsekvensene skyldes oppdemming av Heggebottvatnet/Pollvat-

net, endret vannføring i Otta både ovenfor og nedenfor Heggebott-

vatn/Pollvatn på grunn av inntak i sidevassdrag, omlegging av deler

av riksveien, nye anleggsveier og tipper som er synlige fra Ottadalen.

Noen av konsekvensene er overlappende med det som beskrives i

områdene nord og sør for dalen.
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Arealkonsekvenser
Oppdemming av Heggebottvatnet vil fjerne fossen mellom

Pollvatnet og Heggebottvatn. Generell tilgjengelighet til vannet blir

endret. Eksisterende rasteplasser blir delvis borte, men dette antas å

være mindre konsekvenser. Nye anleggsveier ved Heimdalsvatnet

kan bedre tilgjengeligheten i lokalområdet, men kan også komme i

konflikt med eksisterende bruk. Kraftlinjen vil påvirke store arealer

negativt enten den legges oppe i fjellet eller nede i dalen.

Støy, forstyrrelser
Anleggsfasen vil gi betydelig økning av anleggstrafikk gjennom hele

dalføret ovenfor Bismo. I driftsfasen vil konsekvensene ikke være av

betydning for støy og forstyrrelse.

VisueHeeffekter
Redusert vannføring i Otta, spesielt mellom Breiddalsvatnet og

Polfoss, og ved Dønfoss vil ha store negative visuelle effekter.

Tipper ved Heimdalsvatnet og Billingen vil også virke sterkt negativt

visuelt sett. Tipper nedenfor Øyberget vil ventelig i større grad skju-

les i skogen. Oppdemming av Heggebottvatn kan ha negative kon-

skevenser for det visuelle miljøet langs riksveien. Kraftledningen vil

kunne gi store negative visuelle konsekvenser for miljøet.

Konsekvensene for friluftslivet er størst ved å legge ledningen oppe

på fjellet, men en trase i dalen har også store virkninger, etter som

den da vil berøre flere mennesker direkte.

Effekter på bruksformer
Reiselivog nærrekreasjon blir spesielt påvirket ved inngrep i dalføret.

Reiselivsbedriftene ved Polfoss og Dønfoss vil bli meget utsatte ved

større reduksjoner i vannføringen i Otta, og kan helt eller delvis mis-

te næringsgrunnlaget. Skjåk rafting vil, slik virksomheten drives i dag,

neppe bli berørt i vesentlig grad, men reduksjoner i vannføringen i

deler av Otta vil begrense aksjonsradiusen for slik virksomhet.

8.5 Oppsummering av konsekvenser

Vurderingen av planområdet som helhet er at virkninger av plan-

lagte inngrep vil ha store negative konsekvenser for friluftslivet. Det

betyr at følgende generelle kriterier er lagt til grunn for vurderingen

(Melby & Toftdahl 1988):

Inngrepene gjør at mangfoldet og opplevelsesverdien i deler av

området blir berørt.

De planlagte inngrepene virker til en viss grad inn på dagens


bruk, og det finnes få alternative områder av samme kvalitet.

Området er et av de få gjenværende relativt urørte områder in-

nenfor regionen, men det finnes alternative områder selv om

disse er av mindre verdi.

8.5.1 Effekter på områder

Til tross for at sidevassdragene til Ottaelva representerer relativt små

vannmengder hver for seg, vil en tørrlegging av en eller flere av disse

ha betydelige konsekvenser for friluftslivet. De fleste aktuelle bruker-

gruppene er i like stor, eller større grad knyttet til sidevassdragenesom

Ottaelva. De negative konsekvensene av utbygging av sidevassdrage-

ne syneså være størst for Tora og Føysa.Disseelvene er meget vikti-

ge for det visuelle miljøet i dalen, og de ligger i områder med mye

bruk blant flere brukergrupper. Den foreslåtte nasjonalparken i

Reinheimen vil grense direkte mot utbyggingsområdet. Dette vil iså-

fall være meget uheldig. Virkningene av kraftutbyggingen stopper

ikke ved en administrativ grense, og opplevelsesverdiene i deler av na-

sjonalparken vil påvirkes negativt av inngrepene. I andre områder ser

man nå en klar tendens til at randområder rundt større verneområder

seesmer i sammenheng med forvaltningsstrategiene for verneområ-

dene. Dette er særdelesviktig også for arealforvaltning av områdene

rundt øvre deler av Ottavassdraget.

Kraftledningen fra Øyberget kraftverk vil også ha store negative

konsekvenser, enten den legges oppe i fjellet ved Aursjøen, eller den

legges ned i dalen. Å legge ledningen i fjellet vil medføre at den er

synlig over store avstander. Deler av traseen vil blant annet kunne

observeres langt inne i området nord for traseen som er foreslått

som nasjonalpark. Dersom ledningen legges nede i dalen, vil trase-

en i stor grad prege nærmiljøet gjennom hele dalføret.

En utbygging i henhold til eksisterende planer vil påvirke områdets

helhet i betydelig grad. Pr. i dag er mye av områdets funksjon og at-

traktivitet for friluftsliv og turisme knyttet til den relativt urørte natu-

ren. Området har en viktig regional betydning som et variert høyfjells-

og lavfjellsområde av stor utstrekning. Området er meget lett til-

gjengelig for ulike brukergrupper både fra Østlandet og Vestlandet.

En utbygging vil dessuten uvilkårlig komme i konflikt med andre sat-

singsområder i kommunen som reiseliv og kulturminnevern og for-

midling. Utbyggingsplanene begrenser ikke direkte mulighetene for

disseaktivitetene, men vassdragsutbygging vil i seg selv gi en sterk ne-

gativ signaleffekt som lett kan oppfattes som en konflikt med kom-

munens øvrige profil. Det er alltid en vissfare for at en eller flere bru-

kergrupper tillegger vassdragsutbyggingen en negativ betydning som

overskygger positive effekter av annen tilrettelegging for turisme,

uten at aktivitetene er direkte relatert til hverandre.

8.5.2 Effekter på brukergrupper

Lokalbefolkningenblir påvirket på flere måter. Viktige nærrekrea-




sjonsinteresserer knyttet både til Ottaelva og sidevassdragene. Like så
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viktig er antageligvis opplevelse av trivsel og steds-tilknytning. Vannet

er et sentralt element i miljøet i Skjåk både praktisk/funksjonelt og

opplevelsesmessigog symbolsk (Avdem, Øygard, Soglo pers. medd.).

Lokalbefolkningen har visse muligheter til å endre nærrekreasjons-

mønsteret. Emosjonell tilknytning til miljøet, trivsel og opplevelser av

tradisjoner er forhold hvor lokalbefolkningen i noe grad også kan til-

passeseg endringer i miljøet, men verdien for den enkelte vil i de al-

ler fleste tilfeller bli redusert. Dette er heller ikke forhold som kan kom-

penseres på samme måte som eksempelvis tap av fysisk tilgjengelig-

het som kan erstattes med nye muligheter andre steder.

Fjellvandringen vil sannsynligvis også påvirkes en god del. Andre

undersøkelser viser at denne gruppen er forholdsvis sensitiv overfor

miljøinngrep som vassdragsutbygging (Teigland & Vorkinn 1987,

Vorkinn & Aas 1992). Fjellvandrerne representerer vanligvis i stor

grad grupper som er bosatt i andre områder enn der de ferdes på

tur. Denne delen av fjellvandrersegmentet har følgelig en svakere

stedstilknytning enn lokale fjellvandrere. Fjellvandrerne viser seg

gjerne å reagere på store miljøendringer ved å flytte bruken til an-

dre områder. Det må en også kunne forvente her, etter som denne

gruppen forholdsvis lett kan finne alternative rekreasjonsmuligheter

utenfor utbyggingsområdet. En må regne med at en eventuell ut-

bygging vil redusere trafikken langs de merkede rutene og på turis-

thyttene i området.

Reiselivsnæringen vil på sikt bli påvirket i negativ retning av en

eventuell utbygging. For reiselivet er den relativt urørte naturen og

tilhørende rekreasjonsmuligheter sentrale elementer i produktene.

Flere av bedriftene er deltidsbedrifter, og reiselivsnæringen i distrik-

tene opererer vanligvis med små økonomiske marginer. De negati-

ve virkningene antas å være størst for bedriftene ved Polfoss og

Dønfoss som er sterkt knyttet til Ottaelva. Erfaringer fra andre om-
råder (Holmengen 1992) viser at denne sektoren er meget sårbar for

endringer i naturkvaliteter.

8.6 Avbøtende tiltak

Satsing på avbøtende tiltak må ta utgangspunkt i de to hovedtype-

ne av antatte negative konsekvenser, opplevelsesmessige konse-

kvenser og fysiske konsekvenser på egnethet og bruksmuligheter.

Viktige avbøtende tiltak for å redusere de opplevelsesmessige kon-

sekvensene vil være:

minstevannføringer

terskler

minst mulig bruk av veger fram til tunnelinnslagene og på kraft-

linjetraseen

tipplokalisering utenfor de mest eksponerte områdene

tipputforming og revegetering for størst mulig tilpasning til ek-

sisterende landskap

valg av linjetype og linjetrase som i minst mulig grad vil påvirke

friluftslivet, dvs. optimalt sett jordkabel eller tilpasning til eksis-

terende linjetraseer

Minstevannføring er særlig nødvendig sommerstid, og trolig vik-

tigst i de mest eksponerte elveløpene, som Tora og Føysaovenfor

Billingen, og fossene nedover i dalen. Ved etablering av stialternati-

ver til de eksisterende langs Tora, Føysa,Vulua og over Måråi kan

det etableres ferdselsmuligheter som unngår de tørrlagte elvestrek-

ningene og tunnelinntakene og først trekker ned til vassdragene

ovenfor de berørte delene.

Informasjon om inngrepene og effektene til berørte brukere er vik-

tig for å sikre folk muligheter til en god tilpasning til endringene og

til å mestre disse. Bruk av kompenserende tiltak (tiltak som gene-

relt styrker friluftslivsmulighetene i området og ikke nødvendigvis

retter seg mot deler som berøres av utbyggingsplanene) bør vurde-

res som alternativ til avbøtende tiltak om slike ikke kan gi forbe-
dringer av betydning for brukerne. Eksempler på kompenserende

tiltak kan være etablering av sti- og løypesystemer innenfor områ-

det som i dag ikke har tilrettelegging og som heller ikke berøres av

utbyggingsplanene, kultivering i fiskevatn som ikke berøres av ut-

bygging og hvor det er potensiale for forbedringer av fisket og mu-

ligheter for utnyttelse av dette.

Oppfølgende undersøkelser
Området har et stort brukerpotensiale fra mange brukergrupper,

men en kjenner lite til mulig framtidig bruk av området og også lite

om de ulike gruppenes mulige reaksjoner på de foreslåtte utbyg-
gingsplanene. Tre grupper berørte synes særlig aktuelle for oppføl-

gende undersøkelser:

1) Lokalbefolkningen i Skjåk har tradisjonelt vært nært knyttet til

bruk og høsting av utmarksressurser i lokalmiljøet og i fjellet.

Erfaringene fra dette og andre områder tilsier at naturmiljøet er en

viktig trivselsmessig faktor. Det er også sannsynlig at kommunens

rike og relativt urørte naturgrunnlag er en viktig forutsetning for bo-

setning og stedstilknytning. Denne omfattende tilknytningen til na-

turen kan gi grunnlag for betydelige effekter av en ny, relativt om-

fattende kraftutbygging som vil påvirke bostedsnære og godt synli-

ge elementer i vassdraget. Disseforholdene er ikke tilstrekkelig kart-

lagt og bør bli gjenstand for systematiske undersøkelser. Viktige ele-
menter i en slik undersøkelse vil være tema som en representativ

kartlegging av lokalbefolkningens bruk av nærmiljø og utmark til re-

kreasjon, holdninger til naturressursbruk og naturinngrep, steds-til-
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knytning, verdsetting av miljøgoder og mestrings- og tilpasnings-

strategier i forhold til naturinngrep og endrede miljøforhold.

2) Jegere Influensområdet for utbyggingen omfatter viktige om-

råder for jakt på ulike typer hjortevilt og småvilt. Inngrep vil skje i

områder grensende til og dels inne i (kraftlinje) gjennom områder

av nasjonal betydning for villreinjakt. Aktuelle temaer her er øko-

nomisk verdsetting av høstingsrekreasjon og innvirkninger på psy-

kososiale forhold knyttet til jakt og fiske.

3) Turisme og reiseliv Området er viktig for reiselivet på nasjonalt

plan som forbindelsesområde mellom viktige attraksjoner og mål for

turister som Lom, Stryn/Nordfjord og Geiranger. Trafikken gjennom

området er økende. Dette gir et potensiale for økt turisme i

Ottadalen, og gjør også Ottadalen til et viktig strategisk område i en

større sammenheng. En eventuell videre undersøkelse bør identifi-

sere de viktigste elementene i turistproduktene, markedssegmenter

og -potensial og økonomisk sårbarhet i forhold til endringer i turis-

mesystemet.
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9 Samlet vurdering

9.1 Geofag

Det planlagte utbyggingsområdet ligger mellom Reinheimen og

Breheimen. Hovedvassdraget er allerede regulert ved oppdemming

av Breiddalsvatn (Otta) og Rauddalsvatn (Framrusti). Enoppsumme-

ring av verdivurderinger og konsekvenser er gitt i tabell 22. De

planlagte reguleringer vil i liten grad berøre vesentlige geofaglige

verdier. Hovedvirkningen er knyttet til opplevelsesverdier i landska-

pet, særlig i forbindelse med nedre del av Tora og Føysa,Pollfoss og

Høgfossgjelet, men også øvre del av Otta samt nedre del av Vulu.

Alle disse elvestrekningene har markerte opplevelsesverdier som blir

tildels sterkt berørt. Det bør utføres en egen vurdering om eventu-

ell minstevannføring kan bøte på dette.

Oppdemmingen av Heggebottvatn vil også føre til en markert for-

andring av landskapsbildet. Dette har imidlertid begrenset betyd-

ning under forutsetning av at vannstanden i Pollvatn ikke blir berørt.

Det kan allikevel med fordel vurderes om en mindre hevning av

Heggebottvatn er mulig.

Ved anleggsdrift ved Heggebottvatn (veiomlegging/dambygging) vil

mulighetene for å avdekke submorene sedimenter være til stede. Disse

bør i så fall undersøkes vitenskapelig av kvartærgeologisk ekspertise.

De planlagte tippene har små geofaglige konsekvenser. Plassering

av tipp ved Heimdalsvatn kan landskapsmessig bli nokså eksponert

i forhold til hovedveien. Her blir den detaljerte landskapstilpassing-

en viktig for å hindre uheldige konsekvenser. Tippen som tenkes

plassert rett nord for Dønfoss bru kan også bli vel eksponert om ikke

skogen foran tippen blir tatt vare på. Løsmassetopografien i denne

skogen har en viss verdi, og tipp samt vei til tipp og tunnelåpning

bør plasseres slik at skogbunnen her blir mest mulig urørt.

Planlagt 300 kV kraftledning vil medføre betydelige landskapsen-

dringer langs hele traseen. Generelt bør det vurderes om det er mu-

lig å senke spenningen slik at en mindre dominerende linjeføring er

mulig. Når det gjelder de to linjealternativene frem til Vågåmo, vil

begge ha uheldige landskapsvirkninger henholdsvis på fjellet og

nede i dalen. Fjell-linjen vil ligge i områder eller ved grensen av om-

råder foreslått til varig vassdragsvern (verneplan IV) og naturvern

(nasjonalparkplanen). Landskapet i området er flatt og åpent slik at

linjen blir synlig over store områder. Den landskapsmessige konflik-

ten i forhold til de foreslåtte verneområder vil derfor lett bli betyde-

lig. Det er vanskelig å vurdere de to alternativene opp mot hveran-

dre, men ut fra det foregående antas dalalternativet å få færre uhel-

dige konsekvenser enn fjellalternativet.

9.2 Botanikk
Fra en botanisk synsvinkel vil en eventuell utbygging av Øvre Otta

ikke være spesielt kontroversiell. De største interessene er særlig

knyttet til Polløyi og hvordan de grunnleggende prosessene for den-

ne øya blir sikret etter utbygging. I negativ retning må en imidlertid

nevne at en permanent heving av vannstanden i Heggebottvatn

med maksimalt 4 m vil ødelegge en sumpskogtype som her anta-

gelig befinner seg ved sin vestgrense. En stor del av artsmangfoldet

hos karplantefloraen i nedre del av området blir også skadelidende.

En har for spredte og korte undersøkelser av vegetasjon og flora i

hele nedbørsfeltet til å kunne si hva dette betyr for plantelivet totalt

sett i denne delen av dalføret. Våre undersøkelser har ikke påvist at

sjeldne eller truete arter er spesielt utsatt.

9.3 Dyrelivet og jakt

Steintippene og tverrslagene med tilhørende anleggsveier synes ikke

å ha spesielt store negative konsekvenser for dyrelivet ved utbyg-

ging av Øvre Otta, men bygging av anleggsveier bør begrenses til et

minimum. Anleggsveiene bør stenges for trafikk etter at arbeidet er

ferdig for å hindre økt ferdsel i viktige områder og dermed økt for-

styrrelse for enkelte arter. Overføring av sideelvene med derav føl-

gende redusert vannføring eller tørrlegging vil kunne få negative

konsekvenser for enkelte arter. En minstevannføring bør opprett-

holdes. Blankåi med sidebekker bør holdes utenfor for å ta mest

mulig vare på områdene innover fra Botn. Pollvatn må beholde da-

gens vannstand for å opprettholde fuglelivet i tilknytning til vannet.

Det er viktige beiteområder for elg rundt Pollvatn, og det er viktige

habitater for mange fuglearter. Heving av Heggebottvatn med inn-

til 4 m vil reduserer elgbeitet noe, men bratte lier gjør at lite areal

legges under vann. Dette har liten betydning for de fleste fuglear-

ter, men ender og vadere vil miste enkelte hekkelokaliteter ute på

øya i vannet. Totalt sett vil kraftutbyggingen føre til små konse-

kvenser for dyrelivet i Øvre Otta, spesielt dersom utbyggingen gjø-

res i samråd med viltbiolog. Kraftutbyggingen vil føre til små eller

ingen konsekvenser for jakta i Skjåk. Dette gjelder både storvilt og

småvilt. Av de to planlagte kraftlinjene for overføring til Vågåmo vil

muligens den nede i dalen føre til minst konsekvenser for dyrelivet.

9.4 Ferskvannsbiologi

De foreliggende planer om overføringer og bygging av to kraftsta-

sjoner vil i liten grad berøre ferskvannsbiologisk interessante lokali-

teter. Vi vil trolig få en viss produksjonsmessig økning i berørte

planktonsamfunn på grunn av redusert gjennomstrømning.

Redusert vannføring vil imidlertid gi redusert tilførsel av dødt orga-
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Tabell 22

Sammenfatning av verdi- og konsekvensvurderingene for ulike områder

Summa of the value and im act assessment for various areas.

Område Primærkriterier Sekundærkriterier E enverdi Sumverneverdi Konsekvens
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Større Reinheimen a* Nasjonal (x)
landskap Breheimen a* Nasjonal

Breidalsvatn(vest) x x x x x x Lokal/Regional***
Otta (oppstrøms Pollfoss) x b Lokal xx
Stuttgongen x x x x x Lokal x
Billingen x x x x x Lokal x
Pollfoss x x b Lokal xx

Spes. Pollvatn x x x x x x x Lokal x
OrrIr. Heggebottvatn x x x x Lokal xx
og Høgfossgjelet x x x x b Lokal x
fore- Dønfoss x x x x b Lokal x
komster Raudberget x Lokal -

Skjåkseskeren x x x x x Lokal
Aursjøvidda a* Regional/nasjonal (x)
Finndalen a** Nasjonal (x)

Primærkriterier:

Sekundærkriterier:

Egenverdi:

Konsekvens:

1 Sjeldenhet
2 Representativitet
3 Mangfold
4 Del av system
1 Forskningspotensiale
2 Klassisklokalitet
3 Nøkkelområdefor vitenskapelig forståelse
4 Naturhistoriskdokumentasjon
5 Instruktiv lokalitet
6 Tilgjengelighet
7 Urørt natur
8 Viktig landskapselement
9 Del i flerfaglig sammenheng
a Størreeller del av størreverdifulle fjellområder
b Karakteristiskog vakkert elveløp med stor opplevelsesverdi
- Ingen
x Liten

xx Stor

* Miljøverndepartementet 1991

** NOU 1991:12A


*** Sørbelet al. 1988
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nisk materiale til innsjøene og derved redusert bunndyrproduksjon,
og den samlede produksjonsendring kan dermed bli liten.
Utbyggingen vil påvirke vassdraget nedenfor Pollvatn gjennom re-
dusert temperatur under deler av sommeren, og faunaen vil få et
noe mer alpint preg. Det synes ikke behov for avbøtende tiltak.

9.5 Friluftsliv

Samlet sett vurderes den planlagte utbyggingen å ha store negati-
ve konsekvenser for friluftsliv og deler av turismen i området som
omfattes av utbyggingsplanene. Området har stor regional og lokal
betydning for ulike former for rekreasjon. Området har også betyd-
ning i nasjonal sammenheng som et større, relativt urørt fjellområ-
de. Den nasjonale betydning av området for rekreasjon vil bli for-
sterket dersom Reinheimen nasjonalpark vedtas opprettet. De fles-
te former for rekreasjon som høstingsrekreasjon, fjellvandring og
skiturer, hytterekreasjon, nærrekreasjon og reiseliv blir påvirket i ne-
gativ retning av utbyggingsplanene. Fjellvandring, lokalbefolkning-
ens interesser og nærrekreasjon, samt reiselivet antas å være de
gruppene som vil oppleve mest og størst negative virkninger av en
eventuell kraftutbygging. Blant sidevassdragene er de mest negati-
ve effektene forbundet med utbygging av Tora og Føysa. I Ottaelva

er de mest sårbare lokalitetene fra et friluftslivs- og lokalbefolknings-
synspunkt, strekningene mellom Breiddalsvatnet og Heggebott-vat-
net, og fra og med Dønfoss til Bismo.

9.6 Konklusjon

Den planlagte utbygging vil i liten grad berøre viktige geofaglige, bo-
taniske, viltbiologiske eller ferskvannsbiologiske forekomster. Det er
imidlertid registrert områder av mer lokal verdi som vil bli negativt be-
rørt. Disseer særlig knyttet til opplevelsesverdien i landskapet. Enkelte
mindre områder er også av botanisk og viltbiologisk interesse.

En utbygging vil derimot ha store negative konsekvenser for friluftsliv
og deler av turismen i området. Området har stor regional og lokal be-
tydning for ulike former for rekreasjon. Størst interesse er knyttet til
Tora og Føysa, og til elvestrekningene mellom Breiddalsvatnet og
Heggebottvatnet, og fra og med Dønfoss til Bismo.

Ut fra generelle betraktninger vil vi anta at dalalternativet er å fore-
trekke framfor fjellalternativet ved valg av overføringstrasé for ny
kraftlinje til Vågåmo. Vurderingsgrunnlaget er imidlertid dårlig. En
mindre dominerende kraftlinje enn 300 kV er ønskelig.
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10 Sammendrag
Denne utredningen er utført i forbindelse med foreliggende planer

om kraftutbygging i Øvre Otta (figur 4).

Området ligger i det nordvestlandske grunnfjellsområdet, og

berggrunnen består i hovedsak av ulike typer næringsfattige

gneiser (figur 6). Enkelte steder finnes det linser av ultramafiske

bergarter med omvandlede olivin-bergarter (serpentin / talk). Det

ligger sentralt nær isskillet under siste istid, og i store deler av

denne perioden drenerte vassdragene nordover mot dagens dre-

neringsretning (figur 7). Under isavsmeltingen ble det dannet

bredemte sjøer. Tette mønstre av De Geer morener finnes flere

steder i fjellet i forbindelse med disse (figur 9). Andre steder

som ved Billingen ble det avsatt sand og grus i terrasser der elve-

ne munnet ut i slike randsjøer (figur 10 og 11). Deltaet i Pollvatn

er trolig bygget opp i forbindelse med stor vannføring og materi-

altransport ved slutten av isavsmeltingen (figur 13). Området

ved Pollvatn er rikt på fluviale former. Ellers er sand og grusban-

ker vanlige spesielt nedstrøms sidedalene. Vassdraget har et visst

bretilsig. Fjellområdene når opp i nær 2000 m o.h. med botner

og tendens til alpint landskap. Ellers dominerer det gamle avrun-

dete "paleiske" landskapet (figur 12). Dalene er glasialt utfor-

met og er skåret ned i den rolige gamle landskapsoverflaten.

Elvelandskapet opptrer som en markert kontrast i dalene både i

forhold til formbilde og vegetasjon.

Flora og vegetasjon ble undersøkt på elvestrekningen mellom

Stamåsagi og Heggebottvatn vest for Dønfoss og ved planlagte tip-

pområder (figur 14). Elvestrekningen Stamåsagi - Heggebottvatn

hadde flest arter, nesten dobbelt så mange som øyene i henholds-

vis Heggebottvatn og Pollvatn (tabell 2). Det er mer enn dobbelt så

mange vegetasjonstyper på disse øyene og i reguleringssonen mel-

lom Stamåsagi og Heggebottvatn enn ellers i undersøkelsesområdet

(tabell 3). Den vanligste vegetasjontypen er bærlyngfuruskog.

Øyene viser en fin sammenheng mellom hydrologi, jordsmonnstype

og vegetasjonsutforming, med bærlyngfuruskog med tyttebær (tyt-

tebærfuruskog) på de tørreste partiene. Feltsjiktet endrer karakter

på lavere nivåer med innslag av små bregner (bl.a. fugletelg) og går

enkelte steder på øyene over i sumpskog (figur 16).

Vegetasjonstyper med gråor og selje-arter er de viktigste langs vass-

draget. Polløyi i Pollvatn og øya i Heggebottvatn, i tillegg til elve-

strekningen Stamåsagi-Heggebottvatn, har de fleste og de mest

næringsrike vegetasjonstypene. Flere av vegetasjonstypene fore-

kommer meget sparsomt. Mandelpilkrattet er særlig knyttet til øy-

ene. Under flom legges det opp nytt materiale samtidig som det

skjer flytting av eldre avsetninger slik at det oppstår betingelser for

arter med liten konkurranseevne. Slike pionerforhold gir gode eta-

bleringsmuligheter for mandelpil. Figur 15 viser karplanter fordelt

på ulike floraelementer. Enkelte elementer mangler helt eller er bare

svakt representert på en del av områdene. De næringsfattigste lo-

kalitetene har også de færreste plantegeografiske elementene. Her

mangler planter med sørlig utbredelse. I kontakt med evjer og små

tjern, som er mer eller mindre avsnørt fra hovedvassdraget utenom

i flomperioder, kommer det innslag med minerogen myr og starr-

sumper. Disse partiene er best utviklet på øyene og på sørsiden av

den sørligste delen av Heggebottvatn (figur 17). Høyt grunnvann

og overgjødsling som følge av flom, som særlig påvirker næringssi-

tuasjonen i de lavere nivåene på disse øyene, gir økologiske gradi-

enter som viser seg i instruktive sonasjoner i vegetasjonen.

De viltbiologiske undersøkelsene ble gjennomført i mai og juni

1992. Øvre Otta har bra bestander av elg og rein, og middels be-

stand av rådyr (figur 18). Hjorten har også etablert seg fast i områ-

det. Det er gode bestander av mindre rovdyrarter som rev og mår.

Av større rovdyr har Nord-Ottadalen en stabil jervebestand, men

den er ikke observert nede i dalen. Totalt ble det registrert 62 fu-

glearter, hvorav 20 ble registrert som hekkefugl mens ytterligere 16

sannsynligvis hekket (tabell 4 og 5). Pollvatn var det rikeste områ-

det med i alt 52 arter, hvorav 17 hekket. Spesielt Polløya og noen av

gruntvannsområdene sør og vest i vannet et viktige. Fire andearter

hekket ved vannet og flere vadere ble funnet. Gulsanger ble obser-

vert syngende både i mai og juni. Tårnfalk (dvergfalk?) ble registrert

og det er sannsynlig at den også hekket. Ved Heggebottvatn ble det

observert 41 arter og 14 av disse hekket.

Det foreligger 14 vannprøver, 78 krepsdyrprøver og 13 litorale

bunndyrprøver fra 7 innsjøer i øvre del av Ottavassdraget, fra

572 m o.h. til 1003 m o.h (figur 19, tabell 6). Det er vannkje-

misk små forskjeller mellom lokalitetene, med pH varierende fra

6,10 til 6,45 og ledningsevnen mellom 0,8 og 1,6 mS/m (tabell

8). Det er påvist 33 arter krepsdyr, 20 arter vannlopper og 13

arter hoppekreps (tabell 9). Antall arter varierte mellom 8 i

Heillstuguvatn og 24 i Grotlivatn. Bosminalongispina og Cyclops

scutifer dominerte i planktonet mens B. longispina,

Scapholeberis mucronata og Alonopsis elongata dominerte i

strandsonen. Grotlivatn, Vuluvatn og Pollvatn er små lokaliteter

med stor gjennomstrømning, og planktonsamfunnene har her

lav tetthet. Størst tetthet hadde Grotlivatn, ca 1600-1700

indiv./m3, mens Pollvatn og Vuluvatn hadde ca 400 indiv./m3

(tabell 15). Tettheten av litorale krepsdyr var normalt betydelig

større, varierende fra 72 indiv./m3 i Heillstuguvatn til 9800

indiv./m3 i Pollvatn (tabell 16). I de høyereliggende vannene

økte tettheten med forekomsten av vannvegetasjon, og i tilknyt-

ning til oversvømmet vegetasjon ble det i Breiddalsvatn registrert

store tettheter av litorale krepsdyr. Tettheten av litorale krepsdyr
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var lavest i de to høyestliggende lokalitetene Heillstuguvatn og

Breiddalsvatn. Bunndyrtettheten var stor ved de fleste stasjonene

(tabell 17). Dominans av små former som rundormer, fåbørste-

mark og fjærmygg gir imidlertid liten biomasse. Antall grupper

(taxa) varierte fra 8 i Breiddalsvatn til 13 i Grotlivatn. Det uregu-

lerte Heillstuguvatn hadde mer enn 10 ganger så stor tetthet

som det regulerte Breiddalsvatn. Tettheten varierte fra 15

indiv./min sparkeprøve i Breiddalsvatn til nær 1800 på en stasjon

i Grotlivatn. Fåbørstemarkene var representert med 8 taxa, med

stor dominans av enchytraerider (tabell 18). Flere av artene indi-
kerer oligotrofe forhold. Døgnfluene var representert med kun 3

arter, med Siphlonurus lacustris som vanligste art (tabell 19).
Funn av Baetis macani i Heillstuguvatn indikerer at forholdene

her fortsatt er gunstige med hensyn til forsuring. Steinfluene

opptrådte relativt fåtallig i strandsonen, med 4 arter (tabell 19).

De store fjellområdene har nasjonal naturverdi, mens en rekke min-

dre enkeltområder har lokal verdi. Størst geofaglig verdi har områ-

dene med De Geer morener og andre avsetninger knyttet til drene-

ringsmønsteret under isavsmeltingsperioden. Pollvatn med Polløyi er

geofaglig, botanisk, viltbiologisk og ferskvannsbiologisk den mest

verdifulle lokaliteten vest for Dønfoss. Urskogsområdet ved Botn og

nordover er også et viktig viltbiologisk område.

Under forutsetning av at det ikke blir store forandringer i vannstan-

den i Pollvatn, vil den planlagte utbygging i liten grad berøre viktige

geofaglige, botaniske, viltbiologiske eller ferskvanns-biologisk inter-

essante forekomster. Konsekvensene ved ny kraftlinje til Vågåmo

antas å bli minst ved dalalternativet.

Øvre deler av Ottadalføret utgjør et viktig område for ulike for-

mer for rekreasjon i lokal og regional sammenheng.

Konsekvenser for friluftslivet er undersøkt for en planlagt utbyg-

ging av øvre deler av Ottavassdraget med tilhørende sidevass-

drag Tora, Føysa, Vulu, Mosagrovi, Måråi, Åfotgrovi, Blankåi,

Glitra og Framrusti. Arbeidet er gjennomført ved 1) befaringer i

inngrepsområdene med spesiell vekt på egnethet, potensial og

opplevelseskvaliteter, 2) intervjuer av lokalforvaltning, lokale

kjentfolk og reiseliv, 3) bruk av eksisterende datakilder som sta-

tistikk fra turisthytter, jakt- og fiskekortsalg, biltrafikktellinger,

kommuneplaner og rapporter om effekter av vannkraftutbyg-
ginger og naturinngrep i andre områder. Arbeidet er gjennom-

ført i henhold til gjeldende retningslinjer for konsesjonssøknader

vedrørende vassdragsreguleringer. Området er godt egnet for

ulike rekreasjonsformer som høstingsrekreasjon, fjellvandring,

skiløping, hytterekreasjon, nærrekreasjon og reiseliv. Området

har også et potensial for større bruk enn hva som er tilfellet i

dag. Samtlige rekreasjonsformer vil bli berørt av utbyggingspla-

nene. De negative konsekvensene antas å være størst for grup-

pene fjellvandring, nærrekreasjon og reiseliv. En kraftutbygging

antas å komme i konflikt med kommunens satsing på reiseliv,

kulturisme og kulturminnevern. Av de foreslåtte utbyggingsloka-

litetene i området vil de negative konsekvensene være størst for

området ved Billingen med Tora og Føysa og Ottaelva mellom

Breidalsvatnet og Heggebottvatnet og området ved Dønfoss.

Negative effekter av kraftledningen fra Øyberget kraftverk vil

være størst for friluftslivet hvis den legges oppe i fjellet ved

Aursjøen. Virkningene av en eventuell kraftutbygging kan mode-

reres ved avbøtende tiltak som minstevannføring, terskler,

reduksjon i bruk av veier fram til tunnelinnslag, endring i tipplo-

kalisering og tilpasning av kraftlinjealternativ til eksisterende tra-

seer. Behovet for oppfølgende undersøkelser diskuteres.
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11 Summary
In this report the consequences of a planned water power develop-
ment in the upper part of the river Otta are evaluated (Figure 4).

The area is situated in the Precambrian rock province of the north-
western parts of southern Norway (Figure 6). Different gneissesdo-
minate, but lenses of ultramafic rocks with metamorphic olivine
(serpentine, talc) occur. The main Weichselian ice divide was near or
south of the area (Figure 7). During the deglaciation glacier-dam-
med lakes were formed. Dense patterns of De Geer moraines occur
several places associated with these lakes (Figure 9). At Billingen
glacifluvial sand and gravel was deposited as marginal kames and
deltas (Figure 10 and 11). The delta in the lake Pollvatn is believed
to have been formed in a period with high water discharge and se-
diment transport in the river, at the end of the deglaciation (Figure
13). The Pollvatn area is rich in fluvial landforms. Otherwise banks
of sand and gravel are common in the river, especially downstream
from tributary rivers. The river is partly fed by small glaciers. The
mountains reach almost 2000 m. a.s.l. with cirques and alpine land-
formes in the highest parts. The old smooth "paleic" landscape do-
minates, however, most of the area (Figure 12). The valleys are gla-
dally shaped and cut down into the paleic landscape surface. The ri-
vers make a distinct contrast in the valleys with respect to both land-
forms and vegetation.

The flora and vegetation were studied along the river between
Stamåsagi and Heggebottvatn west of Dønfoss, and at the different
planned till areas (Figure 14). The area between Stamåsagi and
Heggebottvatn had the highest number of species, nearly twice the
number of the islands in lakes Pollvatn and Heggebottvatn (Table
2). In these areas the number of vegetation types are more than twi-
ce as high as in any of the other areas (Table 3). The most common
type is Vaccinium-dominated pine forest. The islands shows a fine
relationship between hydrology, soil type, and vegetation develop-
ment, with Vaccinium-dominated pine forest in the driest areas. On
lower areas the field level changes its character, with lower ferns
(i.e. Gymnocarpiumdryopteris), and in some places marsh forests
have been developed (Figure 16). Vegetation types with Alnus in-
canaand Salixspp. are the most important along the river. The is-
land Polløyi in Pollvatn, the island in Heggebottvatn, and the area
along the river between Stamåsagi and Heggebottvatn have the
highest number of vegetation types and also the most nutrition rich
types. Some of the vegetation types are scarse. The scrubs of Salix
triandraoccur mostly on the islands. During high flow, large amount
of new material are deposited and moved, and poorly competing
species can establish themselves on newly formed substrate. Such
pioneering conditions are favorable for S. triandra.Some phyto-ge-

ographic elements are lacking or occur with only a very few species
in the different areas (Figure 15). The areas with the poorest soil
have also the lowest number of flora elements, and here the speci-
es with a southern distribution are lacking. Minerogenic and Carex-
dominating marshes occur in backwater areas and by small tarns
which are more or lessseparated from the main river, unless during
high flow. These occur mainly on the islands and south of
Heggebottvatn (Figure 17). High groundwater level and fertilizing
by sedimentation of fluvial material, especially at the lower level of
the islands, represent ecological gradients which show instructive
zonation in the vegetation.

The occurrence of birds and mammals were studied during two
short periods in May and June. The area has good stocks of moose
and reindeer, and a mediumsized population of roe-deer (Figure
18). The red deer has also established a permanent presence in the
area. Of smaller carnivores the fox and marten are numerous, whi-
le the larger carnivores are represented by a small population of the
wolverine in the mountains. Altogether 62 species of birds were ob-
served, of these 20 were found nesting while another 16 were pro-
bably nesting (Table 4 and 5). Lake Pollvatn was the richest locali-
ty, and here 52 species were found, of which 17 were nesting.
Especially the island Polløyi, and some shallow areas in the south
and west of the lake are important. Four species of ducks were nes-
ting near the lake, and severalwaders were found. The icterine war-
bler (Hippolaisicterina)wasobserved singing both in May and June.
A small falcon occurred, and was probably nesting. At
Heggebottvatn 41 species occurred, of which 14 were nesting.

The limnological material consists of 78 planktonic and littoral crus-
tacean samples, 13 bottom samples from the littoral zone, and 14
water samples from 7 lakes situated between 572 m a.s.l. and 1003
m a.s.l. (Figure 19, Table 6). There were only minor differences in
water quality between the different lakes, and the pH varied bet-
ween 6.10 and 6.45, and the specific conductivity between 0.8 and
1.6 mS/m (Table 8). 33 species of Crustacea, 20 species of clado-
cers and 13 species of copepods were found (Table 9). The number
of species varied between 8 in Heillstuguvatn and 24 in Grotlivatn.
Bosminalongispinaand Cyclopsscutifer dominated in the plankton
while B. longispina,Scapholeberismucronata, and Alonopsiselon-
gata dominated in the littoral zone. Grotlivatn, Vuluvatn, and
Pollvatn are small localities with high throughflow, and the density
in the planktonic communities were low. Grotlivatn had the highest
density, about 1600-1700 ind./m3, the density in Vuluvatn and
Pollvatn were about 400 ind./ m3 (Table 15). In the littoral zone the
density was normally much higher, varying between 72 ind./m3 in
Heillstuguvatn and 9800 ind./m3 in Pollvatn (Table 16). The densi-
ty was lowest in the two lakes of highest elevation, Heillstuguvatn
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and Breiddalsvatn. In the lakes at the highest altitude the density in

the littoral zone inreased with increasing amount of water vegeta-

tion, and the high density in Breiddalsvatn was found in flooded ve-

getation. The bottom fauna was rich in most localities, and varied

between 15 ind./min. kicksampling in Breiddalsvatn and 1800

ind./min. in Grotlivatn (Table 17). The unregulated Heillstuguvatn

had more than ten times as high density as the regulated

Breiddalsvatn. The dominance of small forms, nematodes, oligo-

chaetes, and chironomids results in a small biomass. The number of

taxa varied between 8 in Breiddalsvatn and 13 in Grotlivatn. The oli-

gochaetes were represented by 8 taxa, with a large dominance of

enchytraeides (Table 18). Several species indicate oligotrophic con-

ditions. Three species of ephemeropterans were found, with

Siphlonurus lacustris as the most common species (Table 19). The

occurrence of Baetis macani in Heillstuguvatn indicates that acidifi-

cation has not changed the water quality drastically. Four species of

plecopterans were found (Table 19).

The large mountain areas have national value in an environmental

context, while a number of smaller subareas are of local value. The

areas with the highest earth science value are the areas with De

Geer moraines and other deposites connected with the drainage

system during the ice-melt at the end of the last glaciation. Pollvatn,

with the island Polløyi, is the most valuable area west of Dønfoss

with respect to both earth sciences, botany, and limnology, and it is

also an important area for birds and mammals. The primeval forest

at and north of Botn is also an important game area.

As long as the waterlevel in Pollvatn is not changed drastically, the

planned development of water power in the area will not seriously

influence areas or resources that are of special character with re-

spect to earth science, botany, birds and mammals, and limnology.

The best alternative for a new electrical transfer line to Vågåmo is

probably the alternativ following the valley.

The upper parts of the Otta valley constitutes an important area for

different types of recreation in a local as well as regional context.

lmpacts on recreation is examined in relation to planned hydropo-

wer development of the upper parts of the Otta river with the tri-

butaries Tora, Føysa, Vulu, Mosagrovi, Måråi, Åfotgrovi, Blankåi,

Glitra og Framrusti. The impact studies were conducted through 1)

field surveys in the areas where impacts were planned with empha-

sis on suitability, use potential and experience attributes, 2) intervi-

ews with local managers, other key informants and representatives

from the tourism industry in the area, 3) through existing data like

visitor statistics from tourist huts, sales of fishing and hunting per-

mits, road counts, area plans, and reports on effects of hydropower

development in other regions. The work has been conducted ac-

cording to the existing guidelines for hydro-power development

planning. The area iswell suited for different types of recreation like

hunting and fishing, mountain hiking and skiing, use of cabins, re-

creation close to settlements and tourism associated with the road

system. The area appears to have a greater potential for recreation

than the level of present use. All types of recreation in the area will

be affected by the hydropower development plans. Mountain re-

creation, recreation close to settlements by locals and tourism will

suffer the most negative impacts by actual development.

Exploitation of the water resources for energy extraction will come

in conflict with other areas of priority in the local municipality like

protection of cultural resources and tourism using cultural resour-

ces. The area around Billingen with Tora and Føysa,and the stret-

ches of the Otta river between Breiddalsvatnet og Heggebottvatnet,

and the area around Dønfoss will be most negatively affected by the

plans. The effects of the powerline from Øyberget power station will

be most negative for the recreation interests if the powerline is pla-

ced in the mountain region by Aursjøen. The negative impacts of

the planned hydropower development can be reduced by the use

of defined minimum levels of water flow, artifical thresholds in the

riverbed, reduced construction and use of new roads, alternative lo-

cations and design of tills, and adaptions of the new powerline to

existing powerline corridors. The need for follow up studies are dis-

cussed.
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