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1. INNLEDNING 

Astavassdraget bl e varig vernet mot kraftutbygging i 1973 . Denne 
rapporten er et l edd i å kartlegge verneinteressene i allerede 
vernede vassdrag i verneplan l. Dette for å skaffe bedre oversikt 
ove r de vernede vassdrag som finnes for derved å kunne vurdere 
vassdragene i forbindelse med verneplan IV . oppdragsgi ver e r 
Fylkesmannen i Hedmark, arbeidet er finansier t av Direkt orate t 
for naturforvaltning. 

Det er tidligere ikke laget noen samlet beskrivelse av fugle
f aunaen i vassdraget, men det f oreligger en del spredte registrer
inger som berØrer nedbØrfeltet . Under arbeidet med rapporten er 
det benyttet både tidligere observasjoner og registreringer ut
fØrt i 1987. Rapporten omfatter kun våtmarksområder og arter til 
knyttet våtmark. 

på grunnlag a v eget og andres kjennskap ti l vassdraget ble på 
forhånd de antatt viktigste våtma r ksområdene plukket ut. Fleste
parten av disse b l e oppsØkt en gang. Til sammen ble ca 35 lokali
teter besØkt. Fe l tarbeidet foreg i kk over til sammen 9 dager i 
perioden 30.6. - 16.7.8 7. 

Ved e n del av lokali tetene bl e registreringene utfØrt som punkt
takser ing i form av l ydregis tre ring og bruk a v kikkert og tele 
skop. På en delområder b le det i tillegg gått registr erings
l injer. På grunn av tiden s om var t il råd ighet må imidlertid 
registreringsarbeidet i 1987 bare karakteriseres ~om en grov
inventeri ng . 
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2. ARTSLISTE MED KOMMENTARER 

SMALOM 

STORLOM 

HORNDYKKER 

GRAHEGRE 

SÆDGAS 

KANADAGAs 

BRUNNAKKE 

KRIKKAND 

STOKKAND 

2 i nd. sett 2 dager på rad ca 20.7 .69 ved N. 
Astbr u (A. B. ) . 

Spredte observas joner foreligger fra de fleste 
vatn og tj ern av l itt s tØrrelse , f.eks. øyungen, 
Grunna og LyngsjØen . Bare unntaksvis flere enn 
1-2 ind., 9 i nd. på øyungen 30.8.70 (KP) og 
4 ind . på LyngsjØen 25.7.78 (Fonstad 1979) . 
Noen få hekkefunn: Den hekket årvisst ved 
SpjeldsjØen innti l 19 73, men ga opp på grunn 
av fors tyrrelser (Skat t um og Sonerud 1975) . 
Ved Aks j Øen hekket den i 19 79 og sannsynligvis 
også senere (TH). Sannsynl i gvis hekke t den 
ved Grunna i 1983 (RK ). 

På t ruff et ved t o forskje llige lokaliteter. Ved 
He l getj ern b l e et engstelig ind. sett 3 .7.8 1 
og e t e ngs t e lig par 7 . 7.81 (Opheim 1982). 
Senere er enten par eller enkel tind. påtruffet 
nesten hver t år, senes t 1 i nd. 15.7.87 (EM ). 
Ett konkre t hekkefunn : 1 par med 4 unger sett 
14 . og 17 . 7 .83 (Opheim 1984a). I et tjern på 
HarasjØmyr a bl e e t ind . sett 28 .6.86 og e t 
påbegynt r e ir bl e funnet (CK ) . 

Streifindivider forekommer fra midten av j uli 
og f r am til september. Det foreligger fles t 
obser vas j oner fr a midtre deler av vassdraget . 

Ca 70 i nd. sett ved Brennsætra 19.5. 71 ( KP ) . 

1 i nd . NV for Kjerkholtj ern 19 .5. 86 (EM ). 

Spredte observasjoner ved tjern og vatn innen
for nedbØr fe lte t. FØlgende hekke funn e r regi 
strer t: 1 ind. på rei r ved He l getjern 3.7.76 
(Ophe i m 19 77 ), hekke funn ved LyngsjØen 19 . 7.80 
(Opheim 198 1) , ungekull ble observert ve d 
Grunna i 1980 (RK) og hunn med 4 unger sett 
ved HØvr ebutjern 16.7 . 87 (EM). Dessuten b le e n 
engs te l ig hunn s ett på Helget jern 19 .7.80 
(Opheim 198 1) og 15. 7. 87 ( EM) . 

En av de tallrikeste andearte r innenfor ned 
bØrfeltet . Den er påvist hekkende bl a nt 
annet v ed Hel~etjern, på HarasjØmyra, Ende
lausmyrene og ved flere oppdemte tj ern l angs 
Asta. Av større flokker kan nevnes 26 ind. 
ved Helgetjern 22 .6.78 (Fonstad 19 79). 

Antageli g mere fåtal lig enn k r ikkand , men f o re 
kommer s predt over hel e området. Ved Helgetjern 
ble det sett 4 f orskjellige ungekull i jul i 
1973 (Fonstad og Hau g 1974), forØvrig f o re 
ligger s predte hekke fu n n . 
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Relativt s j elden. Helgetjern utgjør eneste 
hekkelokali t et for arten. Den ble funnet 
hekkende her fØrste gang i 1973 idet et kull 
på 8 unger ble sett (Fonstad og Haug 1974). En 
hunn med 2 unger ble sett 2.-3.8 . 75 (Opheim 
1976) og reirfunn ble gjort 3.7.76 (Opheim 
1977). Utenom dette er det gjort noen enkelt
observasjoner på Helgetjern, dessuten ble en 
hann observert på Kjerringtjern 17.6.85 (Bye 
m. fl. 1987). 

En hann sett på Helgetjern 23.6.85 (Opheim 
1987 ) . 

Forekommer vanlig ved tjern og vatn over hele 
nedbØrfeltet. De fleste observasjonene blir 
imidlertid gjort enten ved mindre myrt jern 
eller ved kunstig oppdemte tjern . Både enkelte 
par og småflokker på inntil 15 - 20 ind. er 
sett. He lgetjern utgjør den sikreste hekke
lokalitete n for arten, i perioden 1975 - 87 er 
det her gjort minst 11 hekkefunn. Ellers er 
toppand påvi s t hekkende ved Ner-Asta (1969) , 
Saltbelgen (1969) , Kvarstadtjern (197 3) , nord 
for BrumundsjØen (1975) , Koltjern (1 980) og 
HarasjØmyra (1984 ) . 

Observert kun i de nordlige og hØyereliggende 
deler av nedbØrfe l tet: 3 ind. ved Skjelt jern 
5.6.70 (Hjelmstad m.fl. 1970), tilsammen 5 ind. 
ved Saltbelgen 4. 7 .76 (Opheim 1977), tilsammen 
4 observasjone r i LyngsjØområdet 1984-86, blant 
annet 7 hanner på 0. Lyngtjern 21.6.84 (Opheim 
1986) , og 1 ind. på L. Skolls j Øen 13.7.87 (EM). 

Det foreligger en del observasjoner fra nordre 
deler av nedbØrfeltet, men arten er neppe noen 
vanlig hekkefugl. FØlgende hekkefunn er gjort: 
2 par med tilsammen 10-12 unger på Helgetjern 
11.7.73 (Fonstad og Haug 1974), 2 kull på Lyng
tjern 6.8.83 (Opheim 1984a) . Dessuten bl e en 
engstelig hunn sett ved Tautertjern 2.7 . 80 
(Opheim 1981). En hunn s e tt i SpjeldsjØen 
26.5.74 (Ska ttum og Sonerud 1975) utgjør den 
sØrligste observasjonen i nedbØrfelte t . 

Opptrer sparsomt. Det ble gjort flere observa
sjoner ved LyngsjØen i perioden 1970- 73 (Opheim 
1987), 3 ind. ble sett ved Kvarstadsætra 28.5. 
77, 2 ind. på Grunna 8.6 . 80 og er dessuten sett 
på 0yungen. (Bye m.fl. 198 7) . 

Kvinand er antagel ig den vanligste andearten 
innenfor Astavassdraget . Den hekker både langs 
Astaelva og i vatn og t j ern , men forekommer ikke 
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f ullt s å tall rik i de nordlige del er a v vass
draget. Det foreligger en rekke r eirfunn i opp
satte hol ker, ungekull sees j evn lig u tove r 
s ommeren. 

Opptrer sparsomt . Ungekull f unnet på LyngsjØen 
25.7 . 78 (Fonstad 197 9 ) , samme sted skal de t 
være gjort fl ere hekkefunn (O pheim 1987), 
Utenom LyngsjØen er et par sett ved Ner-Asta 
16. 6.76 (Opheim 19 77), e n hunn ved Kvarstad
t jern 17.6. 82 (EM ) og e n hann på Grunna 2.7 .87 
( EM ) . 

Forekommer relativt fåta llig, men hekker sann 
synligvis å r lig. Reirfunn i oppsatte holker er 
gjort blant annet ved Prestsætra , Spjeldsjøen 
og Øvre Astbru. 

En hann sett på Endelausmyrene 21.5.77 (Bye m. 
fl. 1987) og en hunn sett ved LavsjØen 15 . 8. 87 
(Barlaup 1987). 

Et ind. over øyungen 9.8. 72 (KP ) og 1 ind. o ve r 
LyngsjØen 9 .7.81 (Opheim 198 2). 

Arte n blir j evn l ig observert innenfor nedbØr
f eltet, men det f o r eligger få hekke funn . Rei r 
ble f unnet ved Skolia 1 . 6.7 4 ( Bye m. fl . 1987), 
A.T. a ngir Harasjømyra s om s i kker plass for 
trane , men den e r aldr i funnet hekkende. Et 
pa r hekke t l angs Øver-As ta i 198 5 (HØitomt 
1987). Et ind. med mistenke lig adferd bl e sett 
ved Skvaldra 1.7.8 7 (EM). 

To i nd. 3.6.7 4 og 3 . 8 . 75 på skjær i øyungen 
( Bye m.f l. 87). De s s u ten bl e 1 ind. sett ved 
Gammelskolia i 19 83 (RK) . 

Opptrer vanlig 
Finnes dessuten 
en, f. eks. på 
Nærmest årlige 
t jern t yder på 

på myrer opp mot hØyfjellet. 
på større myrområder i barskog
Endelausmyrene og HarasjØmyra. 
observasjoner rundt Kjerkhol-

at den hekker f as t der . 

Hekker s pred t på myrer både i barskogen og i 
b jØrkebeltet. Bes t anden har muligens gått noe 
til bake de siste årene . Ved regis treringe r i 
1987 ble arten bare obs e rvert ved Helgetj e rn , 
Botte rudmyra og ves t for Nyskol la. IfØlge 
Skattum og Sonerud (1975) er LavsjØmyrene, 
HarasjØmyrene og områ det omkring Kjerkholtjern 
bra vipelokaliteter. 

Synes å hekke fåtal lig i området omkring Lyng 
sj Øen. Reir med 3 e gg funnet på vestsida a v 
sjøen 21.6. 8 6 og samme dag bl e tilsammen 5 ind. 
observert på for skjellige steder rundt sjØen. 
(Ophe im 1987) . 
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på myrer nordvest for LyngsjØen ble minst 2 
engstelige ind. påtruffet 14.7.87. Minst 4 ind. 
ble sett på østsida av sjøen 2.7.87, men det er 
uvisst om noen av disse hekket. Av 2-3 obser
verte ind. ved Bulona 14.7.87 viste den ene 
tegn på hekking (EM) . Utenom LyngsjØområdet 
foreligger det observasjoner av 1 engstelig 
ind. ved Tautertjern 15.7.87 og av 2 ind. ved 
Kjerringtjern 2.7.87 (EM ) . 

Påtruffet ved to lokaliteter: 2 ind. som spi lte 
såret ble sett i Lyngsjøområdet 9.7 . 8 1 og 1 
ind. ble sett vest for Nyskolla 4.7.80 (Opheim 
84b ) . 

Arten er etterhvert påtruffet ved ganske mange 
forskjellige lokaliteter innenfor Astavassdrag
et. Dette gjelder både barskogsmyrene i midtre 
og sØndre deler av nedbØrfeltet og myrområdene 
lengst nord. Ved Lavsjøen ble en hunn med 
hekkeadferd sett allerede 3.7.71. (Skattum Ol] 

Sonerud 1975), ved samme lokalitet ble 5 engste 
lige hunner påtruffet 4.7.87 (EM). Spillplass 
er registrert på HarasjØmyra (Bye m.fl. 1987) 
og 2 hunner med hekkeadferd ble sett her 
28.6.86 (eK). Området omkring Kjerkholtjern 
utgjør en fast lokalitet for brushane. Antage
lig er det nå færre i nd. her enn på 70-tallet 
hvor det ved en anledning i 1973 ble sett 16 
ind. (EM). Sannsynligvis hekker den fortsatt 
årlig. på et myr område vest for Nyskolla ble 
det gjort hekke funn både i 1985 og 1986 (Opheim 
1987). Brushane sees jevnlig ved Helgetjern , 
en leik 3.6.84 inneholdt 5 hanner og 1 hunn 
(Opheim 1986) og hunner med hekkeadferd er sett 
flere ganger. En de l observasjoner er gjort i 
Lyngsjøområdet, blant annet ble tilsammen 6 
engstelige hunner påtruffet 9.7.8 1 (Opheim 
1982). Reirfunn ble gjort me l lom Lyngtj erna 
25.6 . 83 (Opheim 1984a ). 

ind. ble skutt like sØr for LavsjØen hØsten 
c a 1970 (Skattum og Sonerud 1975 ) . 

Forekommer i varierende antall over mesteparten 
av nedbØrfeltet. 

Sannsynligvis opptrer den som fast hekkefugl i 
nedbØrfeltets nordlige deler. Tilsammen 7 
observas joner av enkeltindivider foreligger f ra 
LyngsjØtraktene, de fleste fra 80-tallet. Ved 
en anledning, 23.7.84, var det mistanke om 
ungekull (Opheim 1986). ForØvrig ble et ind . 
sett vest for Gåssjøen 8 . 6.86 (Opheim 1987), 1 
i nd. ved LavsjØen 16.7.73 og 2 ind. samme sted 
13.7 .75 ( Skattum og Sonerud 19 75) . 
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2 ind. ved LyngsjØen 9.7.8 1 (Opheim 1982 ). 

Tildels vanlig hekkefugl på myrer i sØndre og 
mid tre deler av nedbØrfeltet. Lengst nord 
opptrer den mer sparsomt, men ifØlge Opheim 
(1987) har arten vist en markert bestandsopp
gang i 0yerfjellet de siste par årene . 

Hekker på større barskogsmyrer i nedbØrfeltets 
sØndre og midtre deler (f.eks. Endelausmyrene 
og HarasjØmyra). I de nordligste områdene b l i r 
det gjor t mer spredte observasjoner. Arten er 
blant annet sett flere ganger ved LyngsjØen 
uten at hekking er påvis t. I fØlge Opheim (1987) 
har storspova hatt en tydelig ekspans jon i 
0yerfjellet de seneste årene . 

Forholdsvis vanlig hekkefugl lengst nord i vass 
draget. Ved Tittertjørnan og Tautertjernet ble 
tilsammen 11 ind. hvorav 5 som varslet, sett 
15.7.87 (EM). Flere observasjoner foreligger 
fra LyngsjØtraktene, blant annet et varslende 
ind. ved Bulona 14.7.87 (EM). Ved Helgetjern 
blir 1-2 ind. sett jevnlig. I områdene lenger 
sØr er det g jort spredte enkeltobservasjoner 
blant annet ved AksjØen, Kvarstadsætra og øy 
ungen. 1 ind. ved LavsjØen 7.6.75 (Skattum og 
Sonerud 1975) utgjør den SØrligste observa 
sjonen . 

Hekker vanlig ved myrer og tjern i midtre og 
sØndre deler av vassdraget, men opptrer mer få 
tallig lengst nord. Ved registreringer i juli 
1987 ble arten ikke påvist lenger nord enn ved 
BØsætra (2 varslende ind.). Lenger sØr i Asta
dalen ble det gjort forholdsvis mange observa 
sjoner av varslende individer . 

Hekker spredt over mesteparten av nedbØrfeltet, 
mest tallrik i barskogsområdene . 

Forekommer vanlig ved myrer og tj ern over hele 
nedbØrfeltet, både i barskogsområdene og i 
bjØrkebeltet. Det kan synes s om om den e r noe 
mer tallrik i de nordligste områdene. Enkelte 
lokaliteter l enger sØr kan likevel oppvise bra 
bestander , f.eks. ble 5 varslende ind. sett ved 
LavsjØen 3.7.87 (EM ). 

Hekker vanlig ved elver og vatn over hele ned 
bØrfeltet . 

Forholdsvis vanlig ved dammer og småtjern i den 
nordlige delen av nedbØrfeltet. IfØlge Jon 
Opheim (pers.medd.) syntes det imidlertid som 
om arten var mere tallrik i Øyerfjellet på 70-
tallet enn hva den er nå. Konkrete hekkefunn 
eller observasjoner av engstelige ind. er gjort 
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på følgende lokaliteter (vanligvis 1-4 ind. 
hvert sted): Koltj ern , Helgetjern, Tautertjern , 
Tittertjørnan, Saltbelgen , fl ere steder r undt 
LyngsjØen, Lyngtjerna og Bøsætertjern. Av og 
til blir et litt større antall observert ved 
enkelte lokaliteter, f.eks. 10 ind. ved Bulona 
3. 7.76 (Opheim 1977) o g 10 ind. ved Tautertjern 
2. 7 . 80 (Opheim 198 1). Lenger sØr opptrer 
svØmmesnipa nokså sparsomt, men den hekket 
sannsynligvis ved Kjerringtj ern i 19 85 (Bye 
m. fl. 198 7) og minst 2 ind. ble sett på samme 
sted 2.7.87 (EM ). 1 ind. ved LavsjØen 4.7.8 7 
( EM) utg jør sør ligste observasjon i vassdraget . 

1 ind . set t på Skytt ilmyra 21 o g 22.6.82 
(Opheim 1983) og en ung f ugl a v fj e llj o el l er 
t yvjo ble skutt på BjØnnåsen 19.9.82 (AT). 

Arten er utbredt over mesteparten av nedbØr 
feltet og det eksisterer fl ere større kolonier. 
IfØlge Skattum og Sonerud (1975) bl e Hedemarks 
vidda ko lonisert av hettemåke i perioden 1970-
75 . Omkring 1975 hadde den også etablert seg i 
nedbØrfeltets nordlige deler. Antall individe r 
har vari e rt en del og noen loka liteter er helt 
forlatt . I 19 87 kjente en til f Ølgende kolonier 
aven vi ss stØrrelse innenfor Asta-vassdraget : 

Harasiømyra . Anslagsvis 60 - 70 ind. og f l ere 
reir med egg observert 3 . 7.87 (EM). I 1986 var 
det nesten ingen he t temåke r til stede he r (AT ). 
Kjerringtjern. Anslagsvis 80-1 00 ind. t ilstede 
2.7. 87 (EM ) . Bye m. fl. (1 98 7) oppgir ca 100 
pa r i 1985. 
Helget;ern. Ca 60- 70 ind. samt f l ere store 
unger ble observert 15.7.8 7 (EM). Siden 1974 
er hettemåke r egistrert årlig ved tjernet. 
Anta ll i nd. har variert en del , men ca 40-50 
hekkende pa r synes å være normalt. Så mye som 
ca 500 ind. var tilstede ved tjerne t 3 . 6 .84 
(Opheim 1986). 
BØsætert;ern . Ti lsammen 30 ind. (fordelt på to 
tjern) og f l ere store unger ble observert 14 .7 . 
87 (EM) . 

Ved fl ere tjern har det tidligere eksis ter t 
større ko lonier som nå er for s vunnet. Dette 
gj e lder blant a nnet Lavs jØen, NV for Kj erkhol 
tjern, Kvarstadtjern og Gj æsa ved Augsætra 
(bare i 1985). ForØvrig finnes spredte hette
måkeforekomster ved oppdemte tjern i Astadalen, 
men oftest er de t bare noen få par ved hve rt 
tj e rn. 

Ser ut til å være utbredt over hele nedbØr 
felte t, hekker både ved mindre myrt jern og ve d 
de største vatna . 
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Et agressivt par ble observert hver dag ved 
Helgetjern i perioden 3 .- 12.7.73 (Fonstad og 
Haug 1974 ). Samme s t ed ble det sett et par 
1.6.74 (Haug 1975). Ved Kattugletjern ble e t 
par med hissig adfe rd observert i juli 1980 
(AT) og ved samme tjer n bl e det funnet et par 
med 2 unger 15.8.82 (CK). 

Helgetjern utgjør en fast hekkeplass for rØd
nebbterne. Vanligvis hekker to par årlig, 23.6. 
85 ble det reg i strert 3 rugende ind. (Opheim 
1987). ForØvrig foreligger spredte terneobser
vasjoner fra mes t eparten av vassdraget. Fra 
LyngsjØen har en f l ere tilfelle med mistanke om 
t ernehekking. Et par med 2 antatt nylig 
u tflØyne unger ble sett ved Ner-Asta 31 .7.80 
(Opheim 1981), et rugende ind . bl e påtruffet 
v ed ø. Hynntjern 17.6.82 (EM) og s annsynligvis 
hekket det et tern epar ved Steinstjern øst for 
Snultra 3.7.87 (EM). 

A-rten er antagelig en ganske vanlig hekkefugl i 
rike smågnagerår, dette gjelder særlig vas s
dragets nordlige områder. Her ble det g jort 
forholds vis mange observasjoner under gnager
året i 1985 (Opheim 1987). ForØvrig foreligger 
det flere obs ervasjoner fra øyungen som indi 
kerer hekking og det ble gjor t hekkefunn på 
Endelausmyrene i 197 4 (Bye m.fl. 19 87 ). 

EM - Erling Maartmann 
KP - Kris ten Prestrud 
AT - Arnf inn TØråsen 
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3. BESKRIVELSE AV DE VIKTIGSTE VATMARKSLOKALITETENE INNENFOR 
12 NEDBØRFELTET 

I det fØlgende er det foretatt en kort beskrivelse og vurdering av 
de ornitologisk viktigste våtmarkslokalitetene innenfor nedbØr
feltet . 

LavsjØen: LavsjØen er et forholdsvis lite tjern omgitt av starr
vegetasjon og svært våt myr. Omgivelsene forØvrig er myrdominerte . 
En forho l dsvis stor hettemåkekoloni fantes tidligere ved sjøen . 
Lokaliteten er antagelig en sikker hekkeplass for brushane. GrØnn
stilk, gluttsnipe og småspove synes også å være vanlige hekkefug
ler. Dobbeltbekkasin og svØmmesnipe er observert, men hekker 
neppe. Skattum og Sonerud (1975) foretok i 1970-75 inventeringer 
på sØndre del av Hedmarksvidda. LavsjØen og LavsjØrnyrene ble 
dengang beskrevet som et område som skilte seg ut med et rikt 
vadefuglliv. 

HarasiØmyra: Området omfatter myrer i barskog med tjern og dammer , 
deler av myra er svært våt. En hettemåkekoloni dominerer ved noen 
av tjernene. En horndykkerobservasjon i hekketida er svært inte
ressant. Av karakterarter for området kan nevnes toppand, kvinand, 
trane, brushane, storspove, gluttsnipe og fiskemåke. Også HarasjØ
myra ble av Skattum og Sonerud vurdert som et område med rikt vade
fuglliv. Sammen med Endelausmyrene og LavsjØen er dette det vik
tigste myrområdet i nedbØrfeltets sØndre deler . 

Endelausmyrene: Bare den nordlige delen av Endelausmyrene ligger 
innenfor nedbØrfeltet. Området omfatter åpne myrer, tjern og 
fastma r ksholmer. Kvinand, toppand og krikkand forekommer regel
messig . Storspove, småspove, gluttsnipe, grØnnstilk og brushane 
hØrer til de vanligste vaderne. Hettemåke hekker tidvis tallrik. 
Endelausmyrene er vernet som naturreservat, deler av reservatet 
ligger imidlertid utenfor Astaelvens nedbØrsfelt . 

Kjerringtjern: Dette er e t mindre tjern ved LjØsheim beliggende i 
bjØrkebeltet. Tjernet er omkranset av blØtmyr og starrområder. Det 
ligger inneklemt i hyttebebyggelse. Lokaliteten er dominert aven 
hettemåkekoloni. Utenom denne finnes et lite utvalg ender og 
vadefugler. Kvinand er påvist hekkende, mens krikkand, grØnnstilk 
og svømmesnipe sannsynligvis har hekket. Kjerringtjern er et lite 
våtmarksområde, men ski l ler seg likevel ut blant småtjernene i 
nedbØrfeltets midtre deler. 

Helgetjern: Området ligger i fjellskog mellom Brennlia og 
Augesetra . Tjernet er demt opp av fiskestellsårsaker og dette har 
fØrt til at en del torv har flytt opp og danner mindre Øyer. Ca 
30 forskjellige våtmarksarter er påvist ved tjernet. Hettemåka 
dominerer i antall. Toppand , krikkand, s vØmmesnipe og rØdnebbterne 
er alle påvist hekkende og forekommer regelmessig. Horndykker 
opptrer årlig og er funnet rugende en gang. Av andre arter som 
har hekket ved tjernet kan nevnes stjertand, brushane og svartand. 
Helgetjern peker seg ut som en av de beste våtmarksbiotopene i 
øyer (Fonstad og Haug 1978) og lokaliteten er foreslått vernet som 
naturreservat (Fylkesmannen i Oppland 1982 ) . 
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LvnqsiØområdet: LyngsjØen ligger i t regrensa i nordre del av 
nedbØrfeltet. Sjøen er omgitt aven de l myr og flere mindre vatn 
og tj ern, blant annet Bulona og Lyngtjerna. Arts utvalget er 
forholdsvis s tort, minst 23 våtmarksarter er påvist. Myrsnipe, 
brushane, grØnnstilk og svØmmesnipe er alle påvis t hekkende og 
forekommer antagelig regelmessig f l ere plasser rundt s j øen. Av 
andre arter som er funnet hekkende kan nevnes brunnakke , svartand, 
fjellmyrlØper og dobbeltbekkasin. området omkring LyngsjØen må 
kunne betraktes som en av de bedre våtmarkslokalitetene innenfor 
Astavassdraget. Myrområdene på østsida og nordvestsida av sjøen 
samt Bulona og området omkring Lyngtjerna peker seg ut som de mes t 
interessante. 

Tautertjern/Tittertjørnan: Dette området ligger l engst nordvest i 
nedbØrfeltet og omfatter småtjern og myrer over tregrensa. RØd
stilk og svØmmesnipe er karakterarter, for Øvrig foreligger spredte 
observasjoner av ender og vadere. Det foreligger mistanke om 
hekking aV ~ vartand og myrsnipe. områ de t omkring Tautertjern og 
Tj t l .pr~ jørnan er den hØyestliggende lokaliteten inne~ fo r 
Astavassdraget som har betydning for våtmar ksfugler. 

områdene som nA er nevnt utgjør stort sett de viktigste v~tmarks
lokalitetene. I tillegg ska l også omtales noen andre lokaliteter 
som har betydn ing for våtmarksarter. 

Saltbelgen : Dette er et myromkranset tjern nordvest for LyngsjØen. 
Det foreli gger spredte observasjoner både av ender og vadefugler . 
Toppand er påvist hekkende og svØmmesnipe hekker ua nnsynligvis. 

~sætertj ern: Mellom BØsætra og Lyngåa ligger flere myromkransede 
småtjern. En liten hettemåkekoloni har etablert seg her og 
rØdstilk, grØnnstilk og svØmmesnipe har vi s t tegn til hekking. 

Koltjern: Koltj ern e r et oppdemt tjern nordvest for Hornsj Ø. En 
hettemåkekoloni har eks i stert ihvertfall siden 1980. ForØvrig er 
toppa nd, grØnnstilk og fiskemåke påvis t hekkende . 

AksjØen : AksjØen ligger i svært myrr i ke omgivelser , de mest 
interessante områdene er på s ØrØstsida a v sjøen mot Steintjerna . 
Storlom har tidligere hekket ved Aks jØen, forØvr ig fo rel igger de t 
mis tanke om hekking av småspove, storspove, gluttsnipe og 
grønnstilk. 

Kunstige tjern i Astadalen: På strekningen fra Øvre Astbrua og ned 
til Kvars tadsetra finnes ti l sammen 17 kunstige tjern som a lle er 
laget for fiskestellsformål. De fleste er bygget i perioden 19 64-
76, men noen er også bygget på BO-tallet. Flere av tj ernene har 
kunne oppvise et ganske bra fugl el iv. Hovedinntrykket er 
imidlertid at både arts- og individant allet har stabil isert seg på 
et lavere nivå enn hva det l å på de fØr ste årene e tter 
oppdemningen. 

Kvars tadtjernet er blitt regne t fo r å være et a v de mest interes 
sante tjernene, men ved besØk i 1987 s yntes aktiviteten å være lav. 
Andre tj e rn som skiller seg ut er Øvre og Nedre Hynntjern, Geitbu
tjern, Nedre Svartbekktjern og Børtenpuss tjern. 
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Felles for mange av tj ernene er forekomster av he t temåke, som 
regel ikke så mange par, men blant annet ved Kvarstad tj ern har det 
vært en mindre koloni. Toppand, kvinand, stokkand, gluttsnipe og 
grØnnstilk er andre karakterarter for tjernene. 

Asta-elva: Over en strekning på 6- 7 km nedover til Kvarstadsetra 
renner Asta-elva stilleflytende. Det foreligger få data fra denne 
elvestrekningen, men det er naturlig å anta at den kan ha en viss 
betydning for andefugler på vårparten like etter at isen har gått 
opp. 
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