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Forord 

Åkersvika naturreservat er opprettet for å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende 
plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, særlig med 
hensyn til områdets betydning som raste- og hekkeområde for våtmarksfugl. Da Norge 
tiltrådte Ramsar-konvensjonen om vern av internasjonalt viktige våtmarksområder i 1974, var 
Åkersvika det første området i Norge som ble oppført på den norske Ramsarlista. 

Åkersvika har i de senere år endret karakter blant annet som følge av at forurensningen av 
næringssalter og organisk stoff har blitt vesentlig redusert etter Mjøsaksjonen og ved at 
utnyttelse av området som beitemark har opphørt. Samtidig har reservatnære arealer blitt 
omdisponert til utbyggingsformål og det synes å være en økende interesse for å utnytte 
området til ulike fritidsaktiviteter. Dette understreker behovet for en plan for hvordan en bør 
forvalte naturreservatet for å sikre de ulike naturfaglige verdiene som er knyttet til området. 
Videre er det naturlig at fylkesmannen i en forvaltningsplan for et naturreservat beliggende 
inntil tett befolkede områder i Hamar og Stange kommuner, søker å ivareta Åkersvikas 
betydning som et viktig område for naturopplevelse, rekreasjon og naturstudier, men på en 
slik måte at dette ikke kommer i konflikt med fredningsformålet for naturreservatet. 

Foreliggende botaniske og vegetasjonsøkologiske undersøkelse er utført som et ledd i arbeidet 
med en forvaltningsplan for reservatet, men gir samtidig en dokumentasjon av naturfaglige 
verdier som er knyttet til planteartene og vegetasjonssamfunnene i området. Arbeidet er utført 
av Oddmund Wold ved Gjøvik ingeniørhøgskole, Skogavdelingen. Rapporten beskriver 
vegetasjons samfunnene i området og sammenholder dagens situasjon med en undesøkelse 
som ble foretatt i perioden 1979-81. Videre beskriver rapporten områdets flora, den 
inneholder anvisninger til skjøtselstiltak og forslag til enkelte mindre utvidelser av 
naturreservatet. Vurderingene og forslagene står for forfatterens regning. 

Utgiftene til prosjektet er i sin helhet dekket av fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Olav Høiås 
fylkesmiljøvernsjef 
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FORORD 

En botanisk/vegetasjonsøkologisk undersØkelse av Åkersvika naturreservat er utført etter oppdrag 
fra Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen. Arbeidet er utført ved prosjektavdelingen ved 
Gjøvik ingeniørhøgskole, Skogavdelingen. Enkelte registreringer ble påbegynt våren 1991, men 
størstedelen av feltarbeidet, inkludert vegetasjonsanalyser, er foretatt i 1992. 

Opplysninger om hydrologi er velvillig stilt til disposisjon av Glommen og Laagen brukseierforening 
ved Grete Finstad. Opplysninger om ornitologiske forhold er gitt av Torger Hagen, Hamar, og 
Arnfinn Tørråsen, Brumunddal. Førstekonservator Reidar Elven har gitt opplysninger om egne 
registreringer av enkelte arter i Åkersvika. Forsker Christer Nilsson, Umeå universitet, og 
naturforvalter Arne Nesfeldt, Akershus fylkeskommune har bidratt med litteratur og opplysninger om 
vegetasjonsdynamikk og skjøtsel i våtmarker. 

Kartmaterialet er utarbeidet av skogingeniør Jon Nybakke, GIH-Skog, på DTK 486DX med 
FoxPro{Terrasoft ver. 10.2. Nybakke har også medvirket ved utarbeiding av andre figurer og 
tabeller. 

Brandbu, november 1993 

Oddmund Wold. 



SAMMENDRAG 

Åkersvika naturreservat i Hamar og Stange kommuner, Hedm. er på ca. 4 km2
, hvorav ca. 3 km2 er åpent vann eller 

vegetasjonsløse mudderbanker ved lav vannstand. Vegetasjon og flora i naturreservatet er undersøkt for å oppdatere 
kunnskapen om vegetasjonsforholdene og for å dokumentere evt. endringer siden undersøkelsene 11979-81 (Wold 1983). 
Resultatene skal Inngå som en del av grunnlaget for en helhetlig skjøtselsplan for området. 

Vannstandsreguleringene i Mjøsa er gjennomført i flere trinn siden 1858, noe som har ført til sterk reduksjon av vann- og 
sumpvegetasjonen I reservatet. Siste reguleringstrinn ble gjennomført i 1965. Utbredelsen av vann- og sumpvegetasjonen ser 
ut til å ha vært relativt stabil det siste tiåret. 

Vegetasjonsbeskrivelsen er bl.a. basert på 12 av transektene som ble benyttet ved undersøkelsene i 1979-81. Disse 
transektene er analysert på nytt og sammenlignet med tidligere vegetasjonsanalyser. Vegetasjonstyperlsamfunn er 
karakterisert ved dominerende arter. Viktigste vegetasjonstyper er: 

01: Stautpiggknopp - flotelvemose (Sparganium emersum - Fontinalis hypnoides) 
02: Vassreverumpe - vasspepper (A/opeeurus aequalis - Po/ygonum hydrop/pel') 
03: Hjertetjønnaks - stautpiggknopp (Potamogeton perfofiatus - Sparganium emersum) 
04: Kranstusenblad - busttjønnaks (Myriophylfum vert/eillatum - Potamogeton peetinatus) 
05: Sennegras (Carex ves/earia) 
06: Elvesnelle (Equisetum fluv/ali/e) 
07: Nålesivaks - evjesoleie (E/eoeharis aeieu/aris - Ranuneu/us reptans) 
08: Stolpestarr - myrrapp (Carex juneel/a - Poa pa/ustris) 
09: Vassrørkvein (Ca/amagrostis canescens) 
10: Engreverumpe - myrrapp (A/opeeurus pratensis - Poa pa/ustr/s) 
11: Mjødurt - myrrapp (Filipendu/a u/maria - Poa pa/ustris) 
12: Engkvein - timotei (Agrostis eapillar/s - Ph/eum pratense) 
13: Gråseljekratt (Salix einerea) 
14: Mandelpilkratt (S. triandra) 
15: SvartvIerkratt (S. nigrieans) 
16: Gråor-heggeskog (A/nus incana - Prunus padus) 
17: Furudominert hagemarksskog 

Samfunn 02 og 03 er Ikke tidligere registrert. Nye artskombinasjoner (samfunn) kan være et resultat av redusert innhold av 
organisk stoff og mineralnæringsstoffer i tilløpselvene det siste tiåret. 

Det er registrert et titalls nye arter. Noen arter har kommet i tillegg pga. utvidelsen av reservatet i 1984, mens resten er 
registrert innenfor det "gamle" reservatet. Totalt er det nå registrert ca. 300 arter høyere planter, Inkl. moser og laver antallet 
ca. 370 arter. Hele 11 arter som finnes i reservatet er på den norske "rødlista' (Størkersen 1992, Frisvoll & Blom 1993); 8 
høyere planter er klassifisert som hensynskrevende, 2 moser er betraktet som sårbare, og en moseart betraktes som akutt 
trua. 

Området har tidligere vært benyttet som beitemark, og i den forbindelse har deler av området vært brent regelmessig. 
Beitingen har nå opphørt, og områdene over HRV er i ferd med å gro igjen. Viktigst I denne gjengroingen er vassrørkvein, 
Ca/amagrostis canescens, og vierarter, Salix spp. På høyere nivåer er det et oppslag av lauvkratt, (Betu/a spp., Sa/ix spp.). 
Gjengroingen gir lavere diversitet da spesielt vassrørkvein danner tette bestand med lite innslag av andre arter. Det er derfor 
behov for skjøtselstiltak som begrenser vassrørkvein og lauvoppslaget I deler av reservatet. Det er ellers ønskelig at deler av 
reservatet gis anledning til å utvikle vegetasjonstyper som er naturlige for de rådende hydrologiske forhold. 

Fire mindre områder er foreslått innlemmet i reservatet. 

Oddmund Wold, Gjøvik Ingeniørhøgskole, Skogavdelingen Brandbu, N-2l60 Brandbu. 
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1 INNLEDNING 

En omfattende undersøkelse av flora og vegetasjon i Åkersvika ble foretatt i 1979 • 1981 (Wold 1981, 
1983), og det henvises også til disse arbeidene for en mere omfattende beskrivelse av området, 
metoder osv. Sammen med disse undersøkelsene og utredninger om andre naturfaglige forhold (e.g. 
Kjellberg 1992, Solheim 1992) skal undersøkelsene foretatt i 1991 • 1992 danne grunnlaget for en 
helhetlig skjøtselsplan for området. Forslag til skjøtsel i denne rapporten vil i hovedtrekk være basert 
på hensynet til flora og vegetasjon i området. 

-.-. Reservatgrense 

Fig.1 Åkersvika naturreservat. M 1 :30 000. 
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Et par utvidelser av reservatet er foretatt etter 1983. I 1984 ble et større område på vel 1 km2 

hovedsaklig åpent vann utover i Mjøsa, lagt til reservatet. En liten del av Tyvholmen ble også lagt inn 
i reservatet. Et begrenset, men artsrikt areal av kalkrik tørreng ble da innlemmet i reservatet. I 
forbindelse med bygging av skøytehallen ("vikingskipet") helt inntil reservatgrensa, ble reservatet utvidet 
noe i 1992 for at Fylkesmannens miljøvernavdeling skal ha ansvaret for den kunstig anlagte grøntsona 
mellom skøytehallen og den opprinnelige reservatgrensa. Disse nye arealene inneholder helt 
ubetydelige arealer våtmarksvegetasjon. 

2 OMRÅDEBESKRIVELSE 

2.1 Geografi 

Størstedelen av Åkersvika naturreservat ligger i Hamar kommune, sør og øst for bykjernen. Den 
sørligste delen ligger i Stange kommune (fig.1). Reservatet ligger 122 - 130 m o.h., og er på ca 4 km2

, 

hvorav ca 3 km2 er vannareal. Åkersvika får tilløp av Flakstadelva fra nord og Svartelva fra sør. Mot 
vest åpner vika seg ut mot Mjøsa. 

2.2 Geologi 

Løsmassene er hovedsaklig fluviale avsetninger, dominert av silt. Noe sand forekommer. Sparagmitt 
og kvartsittdominert morene finnes i Kråkholmene, på sørsida av vika og enkelte andre steder. Lokalt 
kan kambro-silurbergarter dominere i morenematerialet (Norges geol. Unders. 1976, Follestad 1973). 
Berggrunnen er kalkstein og skifer fra ordovisium og kambrium (Skjeseth 1963), og er blottlagt i holmen 
i Stangebrua og på Tyvholmen. 

2.3 Klima 
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Fig. 2. Temperatur- og nedbørnormaler (1931 - 60) for Hamar. 
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Temperatur- og nedbørnormaler (1931 - 60) for Hamar er vist i fig. 2. Gjennomsnittstemperatur for året 
er + 4,1 °C, nedbøren er 550 mm (Bruun 1967, NedbørnoImaler 1985). Vegetasjonsperioden (t.:::+6.0°C) 
er på 163 dager, fra 30.04 til 09.10 (Bruun 1967). Akersvika ligger i naturgeografisk region 20: 
"Østlandets sentrale barskogs- og jordbruksområde" (Nordiska ministerrådet 1984). I følge Dahl et al. 
(1986) ligger området i boreonemoral vegetasjonsregion. 

2.4 Hydrologi 

Opplysninger om Mjøsreguleringen er gitt av Glommen og Laagens Brukseierforening. 

Reguleringen av Mjøsa er foretatt i flere trinn, fra 1858 fram til gjennomføringen av siste reguleringstrinn 
i 1965. I 1911 ble det bygd en dam ved Svanfossen i Vorma. Denne dammen er utvidet i 1941 og 
1965, og reguleringshøyden er nå 3,61 m. Gjennomsni1tlig vannstand med max. og min. verdier for de 
ulike reguleringstrinn er gitt i fig. 3. Nullpunktet (Hamar vannverk) ligger på 117,7 m o.h. Høyeste 
regulerte vannstand er på 5,25 m, dvs. ca 123 m o.h. Laveste regulerte vannstand er på 1,64 m. 
Normal sommervannstand er ca 5,1 m. På våren vil vanligvis vannstanden bli så lav at i de indre 
delene av reservatet, at store, vegetasjonsfrie flater blottlegges og eksponeres for nattefrost, uttørking 
og erosjon. Noen av effektene av reguleringene er at ekstreme flomtopper blir dempet, og at 
vannstanden sensommer og høst er betydelig hevet i forhold til de opprinnelige vannstandsvekslingene. 

A 8 

... 
o .• 

5.' 

VlHHSJAHO MS. 1911-,(1, KlO., ".1. ... "JH. 

c D 
... 

Fig. 3. Gjennomsnittlig vannstand, max- og min- verdier for de ulike reguieringstrinn og for perioden 1981-91. 
A:1911-41, 8:1942-64, C:1965-91, 0:1981-91. 
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2.5 Sonering 

Ved regulerte vassdrag bruker Nilsson (1978, 1981) den nøytrale betegnelsen "strand" for området 
mellom ekstremt lawann og høyeste nivå som kan sies å være påvirket av vannstanden, bølgesprøyt 
osv. og reserverer betegnelsen "littoral" for strender ved uregulerte vassdrag. Reguleringsamplituden 
i Mjøsa ligger nær den naturlige, og vannstanden følger i store trekk det samme forløp fra år til år, slik 
at den tradisjonelle terminologien (Sjers 1960,1971, Nilsson 1984) for strandsonering kan anvendes: 

Littoralsonen: mellom gjennomsnittlig høyeste høyvann og ekstremt lawann (1,6 m - 5,8 m). 

Geolittoralsonen: mellom Gjennomsnittlig høyeste høyvann og gjennomsnittlig sommerlawann 
(5,1 m - 5,8 m). 

Hydrolittoral: mellom gjennomsnittlig sommerlawann og ekstremt lawann (1,6 m - 5,1 m). 

Epilittoral: umiddelbart over littoralsonen, så langt som sonen er påvirket av vannstand, 
bølgesprøyt osv. (over 5,8 m). 

Sublittoral: under ekstremt lawann (under 1,6 m). 

2.6 Kulturpåvirkning 

Strandenger har vært benyttet til slåtter og beiter gjennom lang tid (Larsson 1976a, Sjers & Nilsson 
1976, Valland 1978, Alexanderson, Ekstam, & Forshed 1986, Ekstam, Aronsen & Forshed 1988), noe 
som også gjelder Åkersvika. I tillegg til beite har områdene også vært brent regelmessig. Bruken av 
Åkersvika har avtatt, og i dag nyttes ingen del av reservatet til beite. Deler av Flakstadelvas delta er 
dyrket opp, men noen av disse områdene er senere lagt brakk. Beite og brenning har opphørt til 
forskjellig tid i de ulike delene av reservatet (Wold 1983), noe som har gitt mulighet til å studere 
gjeng roingsprosessene. 

Det er fortsatt et tyvetalls overvannsledninger som munner ut Åkersvika, men forurensningen av 
næringssalter og organisk stoff fra tilførselselvene og direkte til vika er vesentlig redusert de senere år. 
Dette er et resultat av Mjøsaksjonen, at Klevfoss cellulosefabrikk er nedlagt og at belastningen fra to 
sagbruk ved Åkersvika er sterkt redusert. Området er noe påvirket av tungmetaller, oljeforbindelser og 
klorerte hydrokarboner (Kjellberg 1992). 

Området er ellers påvirket av tråkk og ferdsel, noe som ser ut til å ha øket det siste tiåret, særlig 
merkbart ved fugletårnet på sørsida av Svartelva, og ved områdene vest for Åkersaga. Et bestand med 
godt utviklet tyttebærskog (A2a; Fremstad & Elven 1987) på sørsida av Svartelva, innenfor reservatet, 
er hogd etter 1983 (I). 
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3 MATERIALE, METODER 

Grunnlagskart i målestokk 1 :2000, med ekvidistanse 0,5m, er framstilt av Statens kartverk Hedmark. 
En rekke flybildeserier fra 1947 og fremover har vært tilgjengelige, og har gitt informasjon om 
vegetasjonsutviklingen. Spesielt oppgave nr 80 - 96, målestokk 1 :9000 fra 27.05.80 og oppgave nr 
91086, målestokk 1 :11000 fra 03.07.91 har vært viktige for å dokumentere vegetasjonsutviklingen det 
siste tiåret. 

Ved innsamling av vegetasjonsdata ble samme metodikken anvendt som ved undersøkelsene i 1979 -
1981. Vann- sump- og engvegetasjonen er undersøkt ved hjelp av transekter (Jfr. Thunmark 1931, 

Waldemarson Jensen 1979, Nilsson 1981, Nilsson & Keddy 1988, Økland 1990:76 ff.). Åpne transekter 
med 1 m2 kvadratiske ruter med 1 m avstand ble plassert på tvers av strandsoneringen, og transektene 
ble fordelt subjektivt for å fange opp variasjonen i beitepåvirkning og bølgeeksponering. På samme 
måte som i 1979-81 ble dekning anslått etter en utvidet Hult - Sernander-Du Rietz dekningsgradsskala 
fra 1 til 6 (Hansson 1953): 

Dekningsgrad 6: 
5: 
4: 
3: 
2: 
1 : 

> 3/4 av ruta 
1/2 - 3/4 av ruta 
1/4 - 1/2 av ruta 
1/8 - 1/4 av ruta 
1/16 - 1/8 av ruta 

< 1/16 av ruta 

De samme transektene som ble benyttet i 1979 - 81 ble også benyttet ved denne undersøkelsen. 
Transektene fra 1979 - 81 ble ikke permanent merket, men ble inntegnet på grunnlagskart i målestokk 
1 :2000, og retning i grader ble notert. Lokaliseringen av transektene er foretatt ut fra kartene, 
topografiske detaljer og forekomst av flerårige busker/trær. Awik fra de opprinnelige transektene er 
anslått til ikke å være større enn ca. 5 m til siden, for de fleste av transektene i størrelsesorden 
1 - 2 m. Analyserutene kan ikke sammenlignes direkte rute for rute, men bredde av vegetasjonssoner 
(samfunn) og forekomster av de dominerende artene kan med rimelig god sikkerhet sammenlignes, og 
for hele materialet under ett vil også tendenser for arter med lavere dekning kunne registreres. 

Vegetasjonsklassifiseringen er basert på den numeriske klassifiseringen som er utført tidligere (Wold 
1983). Analyserutene kan i de fleste tilfeller føres til de tidligere definerte vegetasjonstypene på 
grunnlag aven eller et fåtall dominerende arter. For et antall analyseruter fra overgangstyper og 
samfunn hvor det var tvil om plassering, er likhetsindekser beregnet manuelt med samme metodikk som 
tidligere. Rutene er sammenlignet med gjennomsnittsberegninger for dekningsgrad for de enkelte 
samfunn. Ved sammenligning av rutene er likhetsindeksen "percentage similarity" (PS) (Czekanowski 
1909, Goodall 1978, Økland 1990) benyttet. 

I vannvegetasjonen har det utviklet seg nye artskombinasjoner, og et tyvetalls analyseruter fra 
transektene er fra vegetasjonstyper som ikke var representert i transektene tidligere. Disse rutene er 
i utgangspunktet gruppert subjektivt etter likhet, støttet av noen beregninger. Et par nye 
vegetasjonstyper definert på grunnlag av undersøkelsene i 1991 - 1992 kommer derfor i tillegg. Denne 
klassifiseringen må ses på som provisorisk. (Materialet fra 1991 - 1992 vil bli gjenstand for videre 
bearbeiding med tanke på publisering senere.) 

Tilsvarende deler av transektene fra 1979 - 81 er sammenlignet med transektene fra 1992. Kratt- og 
skogvegetasjonen er ikke omfattet av transektrutene, og beskrivelsen bygger på analyser fra 1979 -
81 og feltnotater fra 1991 - 92. 

Nomenklaturen følger Lid (1985) for høyere planter, for bladmoser følges Nyholm (1956-1975) og for 
levermoser følges ArnelI (1956). 
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4 TRANSEKTENE 

Transektenes plassering er vist i fig. 4. Det kan skilles ut 12 vann-, sump- og engsamfunn i transektene 
(tab. 1 - 13). Disse samfunnenes forekomst i analysematerialet fra 1992 og i de tilsvarende delene av 
transektene i 1979-81 er vist i fig. 5. 

---- ---

Fig. 4. Transektenes plassering. Transektene er merket T3 - TS, T7 - T1S. M 1 :30 000. 

Tab. 1 - 13 (s. 7 - 16). Transekt T3 - TS, T7 - T1S. I profilen er høyde angitt ut fra et nullpunkt som ligger på 117,7 m o.h. (Hamar 
vannverk). Høyeste regulerte vannstand er på S,2Sm, dvs. ca 123 m o.h. Laveste regulerte vannstand er på 1,64m. Følgende 
samfunn/vegetasjonstyper er angitt i transektene: 

Samf. nr 01: Stautpiggknopp - flotelvemose (Sparganium emersum - Fontinalis hypnoides) 
02: Vassreverumpe - vasspepper (A/opeeurus aequalis - Po/ygonum hydropipel') 
03: Hjertetjønnaks - stautpiggknopp (Potamogeton perfo/iatus - Sparganlum emersum) 
04: Kranstusenblad - busttjønnaks (Myriophyllum vertiell/atum - Potamogeton peetinatus) 
OS: Sennegras (Carex vesiearia) 
06: Elvesnelle (Equisetum fluviati/e) 
07: Nålelvaks - evjesoleie (E/eocharis aeieu/aris - Ranuncu/us reptans) 
08: Stolpestarr • myrrapp (Carex juneelIa - Poa pa/ustris) 
09: Vassrørkveln (Ca/amagrostJs canescens) 
10: Engreverumpe • myrrapp (A/opecurus pratensis - Poa pa/ustris) 
11: Mjødurt· myrrapp (Fllipendu/a u/maria - Poa pa/ustris) 
12: Engkvein - timotei (Agrostis capillaris - Ph/eum pratense) 
17: Furudominert hagemarksskog 

Uklassifiserte ruter er merket O 



Tab. 1. Transekt T3 
TI"8I1Mkt T3 RUbI 2 3 4 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Dato 22.07 22.07 22.07 

År 1992 

Høyde 

V ---- ----- --~ 

Profi 

Oe\cn. A 70 90 60 60 90 60 70 60 40 

Oe\cn. B 60 60 30 60 5 

Oe\cn.C 90 90 60 50 60 80 70 90 40 10 40 70 50 40 40 50 50 sa 60 70 70 70 BO 30 30 50 90 80 80 90 90 90 100 90 90 70 50 40 BO 70 70 BO 70 90 90 

Dekn. o 10 5 10 5 20 5 1 1 5 

Art« 

C Sperganhsn emersum 
C Carsc veaicaria 3 4 4 4 5 4 

CCaJitric::hevema 
C EquiMlUn fluvialile 2 

C Poapaluafri. 2 2 

C ScuteD';a galeriOJIata 
C CaI."agroa'lis canescens 5 4 5 6 5 5 2 4 4 4 5 4 4 3 4 1 5 6 6 2 4 4 2 

C c.r..c junoona 2 3 3 2 2 6 3 1 2 3 3 4 4 

C Lyamachia l1yraif!ora 
A SaJix cinerea 6 5 5 4 

B SaIx ci1erea 3 

C Cal11a poWafri. 
C Coman.m pol ...... 2 4 2 

C Fiipondula ulmaia 2 l 

C Alq,ecurus pratlmsia 2 2 3 3 2 

CAgrootiacopilleris 
o Amblyslogium riparlum 2 2 3 

o CUmadll'l1 dendrcidea 
C HierocNoe hirta 
C Poten1ikl anserina 
C Rant6lOJlus repells 
C Steloria poJuafris 
CGllllumpolu_ l 1 1 l 

C J1XIOJa fiBformia 2 4 3 2 4 2 

B Rosa. dumaJia 
C Rosa. dumalls 
C PotontiUa. erecta 
o Polytrichum ccmmune 
C Viola riviniana 
C Men1ha erv.uta 
o Orepanocladus ach.naJs 
o HYj7IUm rndb«gii 
c Glyooria fluifans 
C UfriQJlaria vulgaris 
o Caliergon eordnollum 
o MniLm Iongiroan 
C Poa pråKlais 
o Aulac:cmnium poIu_ 
C Phalaria arundinac:ea. 3 3 2 

C Rumex longKoius 
C Såpuo ayfvallaJS 

Samf. 5 8 5 5 5 5 6 8 8 

--.J 

_____________ ~~~=~=====~'~,cc,,~."=== 



Tab. 2. Transekt T4 Tab. 3. Transekt T5 
T,.".eId T4 Ru1e 2 3 4 7 6 10 11 12 13 14 Transekt T5 Rule 2 3 4 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 

Dato 30.07 26.07 Dato 30.07 

År 1992 1992 År 1992 

Høyde 

L~ 
Høyde 

i 
",---

~ 
Pro1i ProN 

Dekn.A 60 70 Dekn. A 40 30 40 70 

Dekn.B 20 Ookll. B 

Dekn.C 70 40 70 60 70 100 100 70 60 60 90 70 40 10 Dekn. C 20 60 60 70 70 70 30 90 60 90 70 60 100 60 70 70 50 20 30 

Dekn. O Ookll. O 1 1 1 

Arter Attor 

C A10pe0.J1US eequolJ. 2 2 3 6 C Potamogeton perfoliatJs 3 2 4 1 

C Spwganil.l'n emeraun 4 5 C Polygonum hydropipor 2 3 5 4 3 

C E1l11ino trloncn C Spargenh.m emersum 4 4 3 

C Polygonum hydrqlipor 2 2 C Batine triandra 1 

C Lemnamnor C Calfi1riehe ht\muJ_ 

C Myrlophylum verticiflcum C Elatine mandnl 

C Subulwta aquatca C Carex vesicaria 6 5 

C Cali1riche poIus1ri. C CeJIi1riche paluans 

C PotIonogelOn perloIi ...... C Equiaetun1 fluviatile 2 

C E1l11inohydropiper C Gelium palustre 

C ear. veeicaria 5 6 4 C Potentill. palustri'& 3 

C Equ-.n1kJv1_ 1 O CeJliergon cordifolium 
O Cali"'llon cordiIoIum C CeJemagroals caneaosna 

O Orepanoc:le.ckJa ad...,cus C Calll. poIus1ri. 

C A1i&ma pI_"'Iuatica O Amblyategium saxatile 

C Lysim...:hia ~ora 1 O Mnium klngiroave 

C CeJernagrost. eøneacens 3 2 C Lysimochia l1yroi11ora 

C CareIc jl.aloela 3 C Filipendula ulmma 4 

C aorta virosa C Lysimachia vulgans 2 2 2 

C Lydllum aoIicoria C Ranunc:utua. ropens 

C PoapeJustris C Scutenarfa galeric::ulata 

C Po1«llile. polustis o Amblys.tegium aerpens 

A Saix einore. S o Amblyategium riparium 

B SaIx einere. 3 o Orepanocladus undnatus 

o Oimac::iun dendrådos o P1aglo4hocium denticulalJm 

o Mnhn kmgirostre A BetJla pendula 4 3 

C Galium palustre A P1 ..... s sytvosbis 4 5 

C Jl,I'lcua filifonnea C Thalictrum 1Iavum 

C Stola1a poIus1ri. B P1c:eaabies 

C CaJn. poIus1ri. C Rubus idaeus 4 

C Equi:tetun avenso 1 A Sorbus aucuparia 2 

A Saixponter'ldra. 2 C Veronica IongifoTia 

O Amblyategium seccatile O Brachythecium cur1um 
O Hypnum lindbergii C Anemone nemorosa 

C Poa nemoraJb 

Semf. 2 2 5 5 C Ribea opica1a. 

Semf. 3 3 O 5 5 17 17 17 17 

Cl) 



Tab. 4. Transekt T7 
T_ T7 
O ... 
Iv 
Hoyd. 

ProN 

o.o.n. A 
o.o.n. e 
o.o.n. c 
o.o.n. o 

M« 

...... 

C PownogGton perfoia\.la 

C Spwganian «n«SI.R 
C c.litric:he hamulcta 
C CaØltric::he paluatia 

C EquiMUn flu"'." 
o CalIi«gon cordltoli\l'n 
CElldinehydtq)iper 
o FontInaia hypnoidoa 

C EJlltine1riandra 

C Myriophylum Yettic:i14ItUm 
C AJq:MOJNa aequillia 
C Pot.nog.toll grwnlneua 

C Rorippaptllu.tna 
C Cara; vnic:ari .. 
C QuaU. aquatica 

C lirnoMIl •• ""."ca 
C Poty9O'u.m hydropiper 
C AI*,,- plantaoo-~ua1ka 
o Ambl)'toteoium rlpaA,tm 
CG .. lumpailu._ 
C lyU'1n.m uJican. 
C Potantlk p.uatria 
o Aml::tplegium ux.o~ 
o Or.".nodaOJa adU'\OJa 
o H)'P'\Um Iwu:l:>"VIi 
C CaI.,,"Oroab CWlelt08na 

C CaI". pUJstria 
C Car..: j1.ncoIa 

C Lya.imechla f'I)'DifIc:n 

o Calhrgon cordrfoit.m 
o Oimad...-n dendrcid~ 
o MrVU'n Ionglroatre 

C EquiMtLm .,-yGnse 

B Salx pontIIndra 

C Mlp«'IdI."& uhI.,f. 
C Julcua fllforrnis 

APopukJatr«nula 
B Popuua1romoka. 
C Populua t'omuia 

e SUx einere. 
C Alop.a.IMA pnl""' •• 

C Po.palustria 
C Pø.. prUonaia 
C Balbar-. atriaa 
COo..rtaviro ... 
C R.,.nA"lQJlIa repona 

C Rumexlonøifollua 
C So.ItoIIWi. gaJoriOJIata 

C StoIwi. pdlstri. 
CTh.ictn.In t.vum 
C Ang.llca aytWla!ria 

C Urtiea(ioic& 
C EquiMtLa1\ p-atC!l'\M 

A Salxcapr_ 

Samt. 

1 
30,07 25.07 
19Q2 1992 

10 11 12 13 14 15 16 17 1e 19 20 21 22 23 24 2!t 2e 27 28 

:1 -- ---------===----==----
10 20 

10 
~ M ~ ~ ~ ~ ~ M M M M M ~ ~ 100 M ~ ~ ~ ~ 100 100 ~ ~ ~ ~ ~ 

4 

1 

5 

2 

5 

2 

3 

2 
4 
2 

(O 



Tab. 5. Tr.ansektT8 Tab. 6. Transekt Tg 
TranMkt T8 Ru .. 2 3 4 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17 Tl1Il1lIokt T9 Aul. 3 4 6 7 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DaIo 24.07 Dato 25.07 

Ar 1992 Ar 1992 

Høyde 

t~ 
.- Høyde 

j~ = ---
Profil Profil 

Det<n. A 20 20 Oekn. A 60 70 

Dekn. B 60 50 20 Dokn. B 

Det<n.C 5 10 40 100 90 70 100 70 40 80 90 90 60 100 60 40 20 Dekn. C 40 70 40 60 90 30 100 100 70 80 60 70 70 60 80 90 80 90 70 20 

Det<n. O 1 1 1 20 70 Dekn. O 20 

Arter Arter 

C Eleocharis aciculans 2 2 C AJopeoJrus aequalis 3 3 2 3 6 

C CoJli1riche poI.,.tia C Saline mandra 

C Ranuno.dus rept:ans 3 C Polygonum hydroplpor 3 4 5 

C SparganiOOl emersun C Potamogeton pectinstus 

C A1ioma plantago-oquatica C potamog~n perfoNws 1 

C A1opec:urua aequalis 2 4 2 C Spa'ganiUOl emer'Sum 3 

C Potamogetorl perfolia.iJs 1 C Lamna. miner 
C Potamogeton gramineus C CoJUtriche poIuo1ria 

C Polygonum hydroplpor 3 C Potamogeton gremineus 

C CoI11a poiuma C Equiaetum ftuviatile 
C P-.ogoton alpInu. C Glyeoria 11ui1an> 

C Carex veaicaria 4 C AJisma. phurtago-aqua.tiea 

C Baline hydropipor C Cwex vesicaria 

C Lysimooda 1hyra111ora C CiOJta vlrosa 

C Phelaria .-undinac:ea C Lythrum aaicruia 

C ROI1ppa poIualris O Amblystegium ripørium 

C Calamagrosb eanoscens 4 2 6 4 5 4 3 C calamagros1is conosc:ens 

O Amblyategium riparklm 1 CGeliumpalustre 

O Bryum ap. C Lysimachia vulgaris 

O Climaåum dendroides. C Phalaris erundinacea 

C Lytlllun saJicaria 3 A Populus tremula 

C P01entllla palustris C Poa nemoraUs 

O Calfiergon CCJrdifoilum C RanunOJlua rapens 

O Brachytheeium starkeii O Oimadum dendroidcs 3 

O AmblystegkJm aaxatile 
C Equl8O'bJm arvense Semf. 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 

O Orepe.noc:ladus. adunOJs 
C Galium palustre 
C Lysimachia vulgaris 1 2 

CRoaaap. 5 

B Rosa3p. 5 4 3 

B 8<nJla pendula 2 

C R~pendula ulmeria 
O Clrriphyllum pIIHorum 3 5 

O HYP'lum lindbergii 2 

A PopuJus tremula 3 

C Anomene nemon»a 
A Serox c:opreo. 3 

C Trientalia europaea 
O Diaanum sooparium 

Semf. 7 2 2 7 2 5 5 5 5 O O 

o 



Tab. 7. TransektT10 
Transekt T10 Rute 2 3 4 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Dato 31.07 

Ar 1992 

Høyde 

!! 

Profil 41 
Oekn.A 10 30 40 20 

Dekn. B 30 60 20 10 

Dekn. C 60 70 90 100 100 90 90 90 100 80 80 90 60 100 100 100 100 70 90 80 80 70 60 70 
Dekn. D 10 5 5 1 

Arter 

C Cartrx vesic:aria 3 5 3 4 3 3 4 6 5 
C Equise1um 1Iuvialile 
C Phalaris arundioacea 3 1 

C CaJanagrods canescens 6 5 6 4 5 4 5 6 4 4 2 

A SaJix pentandnl 2 4 4 3 

B SaJix pentandnl 4 5 3 2 

C Equi30tum I=flltense 1 

C Galium paJustre 
C Lyaimachi .. tl)'l"i1laa 1 

O Drepanoc:ladus adlXlOJ8 2 

C Carex junoetla 2 4 

O CalliergoneDa c:uspidata. 
O Hypnum Ilndb«gll 

O Amblysl!gium riparium 
C PoapaJustria 
O CaUiergon oordifoRum 
O Oimadum dendroides 
C JunOJs filifamis 
C Potent lia palustris 
C Stenene. a1sine 
C Stell"; .. palustri. 

Samt. 5 6 6 5 5 5 



Tab. 8. Transekt T11 
Transekt Tll lMe 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Cato 30.07 26.07 

År 1992 1992 

Høyde 

V ::::::::::==--- ------ === -== 

Profil 

DeIal.A 

Colal. B 10 
DeIal.C 10 40 100 90 40 60 90 70 80 80 50 60 70 80 80 80 90 70 70 100 90 100 90 80 70 70 60 100 70 90 
Delal. C 5 20 10 5 1 2 

Mor 

C Myriophylum vertk:illatum 
C Potamogoton perfofiws 

C Sparganif.ll\ emersum 2 

C A1opeo"u\IS aoquaJis 3 6 5 

C Polygonum hydropipor 2 1 

C RantmOJJus rept:ans 
C Alisma plantago-equatica. 

C Colfi1rictlo polU$ti. 
C Cru.ssula aqua1iea 
C Sdno hydropipor 

C Bdne triandra 
C Subul.-i .. aqudca 
C CarGx vealc:aria 2 4 5 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 2 
C Equiae1u'n ftuYiatile 1 1 2 3 3 4 4 1 2 2 1 
C Ce.tI1a peJustria 
C Lyoimadlia I1yr>it1ora 
O .Amblyateogium riparium 1 
C Ce.h."agrosts c:eneseena 4 4 5 5 6 6 3 5 4 
COOJ1av!rooo. 1 

C PotentiU .. poius1ris 4 2 4 2 3 2 
C Steleria paJuatris 
O Orope.nocladus adt.r'lOJS 2 
CG.iumpeiuatris 
O Cfima.ciun dendroides. 2 
C SteIIarla alsine 
O Hypnum Ilndbergii 
C Carex juncella 
C J...,an fiifcrmis 
C Phalaria wundinaoea 
B Salix dneroa 2 
C c.mpyi;"" poIygamum 
O C8mpy1il.ll\ atellatum 

S.m!. 2 2 2 5 5 5 5 5 5 9 8 

J\) 



Tab. 9. Transekt T12 
TnII1MI<t',12 Aule 2 4 5 6 7 6 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 

lleIo 23.07 

År 1992 

Høyde 

~ ------------ - -=::::::::::=:: 
ProfIl 

Dekn.A 40 40 

Oekn. B 
Dekn. C 90 100 100 100 70 50 60 90 70 70 70 70 60 70 90 90 60 50 90 90 60 60 100 100 100 100 90 100 90 100 100 100 100 100 

Dekn. O l l l l 

k/t<>r 

C Alopecuruo aqua/is 
C MyriophyDum vortidll. 4 4 

C Po_ogolon pedinalU' 5 4 4 6 2 

C Sparganium emersum 2 2 

C Equisetun1 ftuvldlo l 2 

C Polygonum hyc!roPpor 2 

C Potamogelon aJpinus 
C Potamogeton grami1eus 
C Carex veaicaria 4 5 3 4 2 4 6 4 2 

C Lemnamna 
C Oarex: jun<:ella 4 4 2 3 

C Galium paJu3tre l l 

C PoapaJustris 2 3 2 3 

C PotentIlla palus.1ris 
C ScuteUana gaieriOJIata 
O Oimadtm dendrcides 
O Orepanodadus adU'lOJS 

C Lyaimad1la 1hyr>lflcn 
C Phaiari$ arundinac:ea 3 3 2 

O Amblystegiurn ripe.rium 
O Hypnum lindbcrgii 
C CaJ.nagrostia. cenMOCtns 5 4 3 4 

C Potentilla Illl$erlna 
O Mnium Iongirostre 
C Stellaria pakJs1ris 
C Alcpea.lrua ~ais 4 5 3 3 2 4 4 4 3 4 

C Car«x: canescons 
C Equbetl.m arY«I$e 

C Ranl.l1aJlus repens 
COrsium-arvenae 4 2 5 4 2 2 4 3 

C Lyslmachia numrnularia 
C Polygonum sp. 
C Galium bilda 
C Car<o: c:aespitosa 
C Ripendula umaia 2 5 5 

C Ldlyrua pro!enOis 

C Poa pra1Im8ia 
C Urtic:adioiea 
C Rubus idaeus 6 

A Be1ul .. pendlA .. 4 4 

C Vida aacc:a. 

Sam!. 4 4 4 4 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

W 

___________ ~~= ..• _~ •. ,Nm~'. 



Tab.11. Transekt T14 
...... 3 10 11 12 13 14 15 HI 17 18 HI 20 21 22 23 24 25 2G 27 26 211 30 31 32 33 T ....... 1IIkt T14 

Ooto 2607 _____ --------------------

N 
Høyd. r 

51 ===--=-=-=--=== ProN 

Oe+<n. A 
Oe+<n. B 
Oe+<n. C 
Oe+<n. O 

ArI« 

CEqu$011.rnftuviGtiki 
C PotamogllltOn parfola\Js 

C Spwg.ni...-n tm«Sl.m 

C.Al~aoquall. 

C Callitrlc:he hamu!_ 
C Calli1Z"lche palua'ris 
Cc.recw.c::arla 
C 0a3auI. aquatlca 

C8eod'1aria .:::kUwi. 
C Pdygonurn hydr'Opiper 
C R .... unCl.lk..!s roptana 
C RoriA>& plilustris 
CEllllino1riandra. 
C PNlaria In,IndinaoH. 

C CaI.-n.;rOllb ønfloClOna 
C JunOJa lIiformia 
C Po-.p .... øi. 
C Potentila pllfuatria 

C EquiMtun rnlense 
c lyUnactia l"I)TSi1'1cn 

C Po.. angustifioU. 
C PotontiJa .,.«ina 
C Alopeamø. p-aten •• 
C Agroda c.pilatia 
C Angolk:a ayl ........ 

C G.lium mollugo 
C Rumex aceto... 
CGllleopliabifid.. 
o Brad'lyG'\edum rdexum 
C Phleum pnd.n .. 

C Viciacncca 
C V.ronic:a ch.mudrya 

o Btachy1hec:ium ulebr'<*J"n 

o Oirn&ciwn dondrcid .. 

o Hypnum cup--ea.1torrM 
C Act1i1 •• millefoli.." 
CF.-x:arubra 
CG.ium bor •• 

C RwtUnOJk.I • .at. 
CRubuaiduua 
C~. c::a..ptoM 

C Ffttoca prUtn". 
c Uric:a cioic:a 

o Rtytidi.ø.lphua Iq~ 
C Aip«lct,da utt\.-ia 
CP~ti .. .,....;,. 
C~repen. 

O Otrij:llylkJm piif«um 
c RWU\QlIu. IWric:otrats 

CGllIIUnv«\Im 

..-. 

10 30 100 100 100 100 100 100 gO 100 80 100 100 100 tOO 100 gO 70 70 70 80 eo 50 80 ga 70 eo gO 100 gO 00 80 

4 

4 

I 

4 4 

30 I 

4 

I 

2 
2 

I 
2 

4 

10 10 12 12 10 10 12 12 12 12 12 12 11 11 11 

Ol 



Tab.12. Transekt T15 
Tn""i.kt T15 
Dato 
År 
Høyde 

Profil 

Dekn.A 

Ookn. B 

Ookn. C 
Dekn. O 

Arter 

c Carex veaicaria 
C Equioelum 1Iuvialile 

Rute 

C AJiama plantago-oquatica 
C CalamagfOtds' eenesc:ens 
C Ga/1um palustre 
C Juncus filtformis 
C Lysimochi .. t1yralt1ora 
CPoape.lustri. 
C PotentiU. anserina. 
O Hypnum Jindbergil 
C Ac:hiaoe. ptormica 

C A1~rus pra1on'" 
O Amblystegium riparium 
O Mnium I~s.irostre 
C Potentilla ereda 
O Climadl.ll1 dendroldes 
C Agrootis caP-arts 
C Ranl6lOJlus repens 

C Car"" Juncel .. 
C Careoc leporino. 
C Filpendula uk'naria 
B Sdx nlgric:ana 
C De~ .. _pitoo& 
C Potentile palus1ria 
C Hloroc:hIo. _ 

B SaJix dn_ 
C Rum<O( acetoo& 

I C Men1ha .vensis 

CFesO.Ieo.rubo"a 
C PhJeum pl'tenae 
C Geleopoia bilido. 
C Phelaria wundinacea 
C P.oIygonum hydropipor 

S .. m!. 

29.07 
1992 

234 

L/ 
7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 10 
~ 100 ~ 100 100 ~ ~ ~ ~ ~ ro ro 100 ~ ~ 100 ~ ro ~ ~ 00 100 100 100 100 ~ ro ~ ~ ~ 

2 

6 

5 
2 

5 

10 1 10 

4 

1 
3 
2 

5 

2 

2 

6 6 

CJ) 

--~~~~ .. ,,~~~.~~ 



17 

Det kan skilles ut 12 samfunn ved klassifisering av transektrutene. Samfunnenes forekomst 
analysematerialet fra 1992 og de tilsvarende delene av transektene er vist i fig. 5. 

Antall ruter 
180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 
1 

Samfunn nr, 
2 

Plantesamfunnenes forekomst i 

transektene 1979-81 og 1992 
~ 1979-81 

.1992 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

,,'I Fig. 5. "iVann-, sump- og engsamfunnenes forekomst i Jra!1s~ktene i 1979-81 og 1992. 

Plantesamfunn nr: 

01: Stautpiggknopp - flotelvemose (Sparganium emersum • Fontinalis hypnoides) 
02: Vassreverumpe - vasspepper (A/opecurus aequalis • Po/ygonum hydropipet') 
03: Hjertetjønnaks - stautpiggknopp (Potamogeton perfoliatus • Sparganium emersum) 
04: Kranstusenblad - busttjønnaks (Myriophyllum veiticillatum • Potamogeton pectinatus) 
06: Sennegras (Carex vesicaria) 
06: Elvesnelle (Equisetum fluviatile) 
07: Nålesivaks • evjesoleie (E/eocharis acicu/aris • Ranuncu/us reptans) 
08: Stolpestarr - myrrapp (Carex juneelIa • Poa pa/ustris) 
09: Vassrørkvein (Ca/amagrostls canescens) 
10: Engreverumpe • myrrapp (A/opecurus pratensis • Poa pa/ustris) 
11: Mjødurt· myrrapp (Filipendu/a u/maria· Poa pa/ustris) 
12: Engkvein • timotei (Agrostis capillaris • Ph/eum pratense) 
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5 VEGETASJON 

Vann- og sumpvegetasjonen er ustabil, og flere av samfunnene her representerer suksesjonstrinn 
og/eller er lokale utforminger betinget av spesielle forhold mht. hydrologi, vannkjemi, kulturpåvirkning 
osv. i dette området. Noen av samfunnene er derfor antatt å være av lokal gyldighet, og 
sammenligningen med kartleggingsenheter (Fremstad & Elven 1987) er derfor noe usikker. 

5.1 Vannvegetasjon 

5.1.1 Stautpiggknopp - flotelvemose - samfunn (P3x) 

Samfunnet opptrer i et belte på noen meters bredde på beskyttede eller svakt bølgeeksponerte steder, 
fortrinnsvis i Svartelvas delta. Dybden varierer fra ca. 0,2 m til 1,2 m. 

Flytebladsformen av stautpiggknopp, Sparganium emersum, dominerer, med hjertetjønnaks, 
Potamogeton perfoliatus, som et viktig innslag. Vassreverumpe, Alopecurus aequalis, elvesnelle, 
Equisetum fluviatile, og evjeblom-arter, Elatine spp., opptrer spredt i dette vannplantesamfunnet. 

Kranstusenblad, Myriophyllum verticillatum, og busttjønnaks, Potamogeton pectinatus, var tidligere av 
noe betydning i deUe samfunnet, men synes nå å ha gått noe tilbake, mens vasspepper, Polygonum 
hydropiper, har økt i denne sona. Flotelvemose, Fontinalis hypnoides, hadde forholdsvis hØY dekning 
tidligere, men har gått sterkt tilbake de siste ti årene. 

I 1979 - 81 ble i alt 18 transektruter fØrt til dette samfunnet, i 1992 ble 12 ruter fra de tilsvarende 
transektene ført hit. 

5.1.2 Vassreverumpe - vasspepper - samfunn (P3/02?) 

Samfunnet opptrer i tilsvarende sone som stautpiggknopp - flotelvemose-samfunnet, og delvis i områder 
som tidligere var dominert av dette samfunnet. 
Dette samfunnet ble ikke skilt ut ved den tidligere klassifiseringen av transektrutene, og ble heller ikke 
registrert som noen distinkt vegetasjonstype ved den generelle inventeringen av området i forbindelse 
med vegetasjonskartleggingen i 1979 - 81. Samfunnet er nå utbredt på beskyttede eller svakt 
bølgeeksponerte steder i hele området. 

Flytebladsformen av vassreverumpe, Alopecurus aequalis, dominerer, med vass pepper, Polygonum 
hydropiper, stautpiggknopp, Sparganium emersum, og hjertetjønnaks, Potamogeton perfoliatus, som 
viktige innslag. En rekke andre arter inngår, gjerne som frittflytende individer; grastjønnaks, P. 
gramineus,trefelt evjeblom, ElaUne triandra, korsevjeblom, E. hydropiper, småandemat, Lemna minor, 
firling, Crassula aquatica, småvasshår, Callitriche palustris, og evjesoleie, Ranunculus reptans. 

I 1979 - 81 ble dette samfunnet ikke registrert i tansektene, i 1992 ble 16 transektruter fra 5 transekter 
ført til dette samfunnet. 

5.1.3 Hjertetjønnaks - stautpiggknopp - samfunn (P4a) 

I likhet med forrige samfunn opptrer også hjertetjønnaks - stautpiggknopp - samfunnet i tilsvarende 
sone som stautpiggknopp - flotelvemose-samfunnet, og delvis i områder som tidligere var dominert av 
dette samfunnet: Samfunnetopptrer spredt, fortrinnsvis i Svartelvas delta og utenfor Kråkholmene, på ! 

0,2 m - 1,2 m dybde. 
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Hjertetjønnaks, Potamogeton perfoliatus, og stautpiggknopp, Sparganium emersum, dominerer, forøvrig 
har artsinventaret mye til felles med de foregående samfunn. 

I 1979 - 81 ble dette samfunnet ikke registrert i tansektene, i 1992 ble 6 transektruter fra 3 ulike 
transekt ført til dette samfunnet. 

5.1.4 Kranstusenblad - busttjønnaks - samfunn (P4b) 

Dette samfunnet opptrer best utviklet i evjer, flomløp og gamle elveløp ned til mer enn en meters dyp 
utenfor sennegrassamfunnet. 

Kranstusenblad, Myriophyllum verticillatum, og busttjønnaks, Potamogeton pectinatus, dominerer med 
innslag av vassreverumpe, Alopecurus aequalis, vasspepper, Polygonum hydropiper, stautpiggknopp, 
Sparganium emersum og andre vannplanter som tjønn aks-arter, Potamogeton spp. Den sjeldne arten 
granntjønnaks, Potamogeton panormitanus, er funnet i dette samfunnet. 

Samfunnet har endret seg lite i utbredelse og floristisk innhold siden 1979 - 81. Det ble registrert 
henholdsvis 6 og 7 transektruter i 1979 - 81 og 1992. 

5.2 Sumpvegetasjon 

5.2.1 Sennegrassamfunn (03x sennegrastype) 

Dette samfunnet dekker store arealer i øvre del av hydrolittoralsona, oftest som en sone mellom 
, vannvegetasjonen og de geolittorale engene. øyene i svartelvas delta er dominert av dette samfunnet. 

. Sennegras, Carex vesicaria, dominerer nesten fullstendig. Elvesnelle, Equisetum f1uviatile, inngår som 
et vanlig innslag. På overgangen mot geolittoralsona blir stolpestarr, Carexjuncella, vanligere. En rekke 
andre arter er også funnet her, men samtlige med lav dekning. Myrmaure, Galium palustre, 
vassrørkvein, Calamagrostis canescens, myrrapp, Poa palustris, vasspepper, Polygonum hydropiper, 
myrhatt, Potentilla palustris, og leirklomose, Drepanocladus aduncus, er de vanligste. 

Artsammensetningen har endret seg lite siden 1979 - 81, men det ser ut til at utbredelsen lokalt har 
økt noe enkelte steder, og elvesnelle har noe økt gjennomsnittlig dekning siden 1979 - 81. I 1979 - 81 
ble 67 transektruter ført hit, i 1992 var antallet 79. 

5.2.2 Elvesnellesamfunn (03a) 

Samfunnet dekker mindre arealer i samme sone som sennegrassamfunnet, men ser ut til å være mere 
knyttet til steder med mere permanent fuktighet: bekker, sig, evjer og elveløp. 

Elvesnelle, Equisetum fluviatile, dominerer nesten fullstendig, med et lite innslag av sennegras, Carex 
vesicaria, vass pepper, Polygonum hydropiper, og strandrør, Phalaris arundinacea. Vasshøymol, Rumex 
aquatieus, og selsnepe, Cicuta virosa, er viktige innslag i forurensede sig. 

Antall transektruter fra dette samfunnet var 7 i 1979 - 81, i 1992 ble kun 2 transektruter ført hit. Dette 
kan indikere en tilbakegang, men under feltbefaringer ellers ble det registrert markert lokal økning i 
elvesnellesamfunnet både i Flakstadelva og Svartelvas delta siden 1979 - 81. 
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5.2.3 Nålesivaks-evjesoleie-samfunn (01) 

På vind- og bølgeeksponerte steder hvor sennegraset, Carex vesicaria, er trengt tilbake, vil vi enkelte 
steder få inn et samfunn dominert av "pusleplanter", d.v.s. arter som kun er noe få centimeter høye, 
men som tåler bølgeeksponering, innfrysing osv. til en viss grad. Dette samfunnet finner vi først og 
fremst på Kråkholmenes vestside, og på den eksponerte tangen sØr for Midtstranda. 

Evjesoleie. Ranunculus reptans, og nålesivaks, Eleocaris acicularis, dominerer. En rekke arter fra den 
øvrige sumpvegetasjonen kan opptre. Vanligst er strandrør, Phalaris arundinacea, vasspepper, 
Polygonum hydropiRer, og småvasshår, Callitriche palustris. En rekke sjeldne eller uvanlige arter inngår 
i dette samfunnet i Åkersvika: evjebrodd, LimoseIla aquatica, firling, Crassula aquatica, korsevjeblom, 
E/atine hydropiper (inkl. E. orthosperma) , og trefelt evjeblom, E. triandra. 

Utviklingen av dette samfunnet er avhengig av bl.a. vannstand. I 1992 var vannstanden gjennom store 
deler av feltsesongen såpass høy at dette samfunnet fikk en dårlig utvikling, men samtlige arter ble 
allikevel funnet rikelig i driftmateriale. 

Samfunnet har en ubetydelig forekomst i transektmaterialet på 1 - 2 ruter. 

5.2.4 Stolpestarr - myrrapp - samfunn (03e) 

I lite beitepåvirkede områder finner vi dette samfunnet som en smal sone på overgangen mellom 
hydrolittoral og geolittoral sone, i beita områder kan samfunnet ha større utbredelse oppover i geolittoral 
sone . 

... De ubeita utformingene er dominert av stolpestarr, Carex juneelIa, som her danner godt utvikla tuer. 
Myrrapp, Poa palustris, trådsiv, Juncus filiformis, og myrmaure, Galium palustre, inngår i disse tuene. 
Vierarter som gråselje, Salix cinerea, og istervier, S. pentandra, inngår spredt. Ved økt beitepåvirkning 
blir tuestrukturen mindre tydelig, og en rekke andre arter, delvis beitefavoriserte, som følblom, 
Leontodon autumnalis, kvitkløver, Trifolium repens, krypsoleie, Ranunculus repens, og gåsemure, 
Poten tilla anserina, kan inngå. Andre arter som opptrer vanlig her er grasartene vassrørkvein, 
Calamagrostis canescens, strandrør, Phalaris arundinaca, og engreverumpe, Alopecurus pratensis. 
Samfunnet er forøvrig relativt artsrikt, og et par arter som må betraktes som sjeldne på landsbasis er 
funnet her: myrstjerneblom, Stellaria palustris, og bleikfiol, Viola persicifolia. 

Dette samfunnet har gått sterkt tilbake siden 1981 som følge av opphør av beite og brenning i 
reservatet. I 1979 - 81 ble det registrert 67 transektruter fra dette samfunnet, i 1992 kun 18 
transektruter. 

5.3 Engsamfunn 

5.3.1 Vassrørkvein-samfunn (E1 a p.p) 

Dette samfunnet dominerer I geolittoralsona i hele reservatet, og utgjør dermed betydelige arealer. 
Vassrørkvein, Calamagrostis canescens, dominerer, stedvis helt uten innslag av andre arter. Vierarter 
som gråselje, Salix cinerea, svartvier, S. nigricans, og istervier, S. pentandra, kan danne et busk- og 
tresjikt. På de lavere nivåene, mot stolpestarr-myrrapp-samfunnet vil innslaget av andre arter være 
større. Vanlige arter her er myrhatt, Potentilla palustris, myrmaure, Galium palustre, trådsiv, Juncus 
filiformis, og stolpestarr, Carex juncella. Leirklomose, Drepanocladus aduncus, palmemose, Ctimacium 
dendroides, og engflettemose, Hypnum tindbergii, er vanlige, men med lav dekning. Den sjeldne og trua 
arten stjernekrypmose, Amblystegium saxatile, (Frisvoll & Blom 1992) er funnet et fåtall ganger i dette 
samfunnet. 
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Samfunnet har økt arealet betydelig på bekostning av stolpestarr - myrrapp - samfunnet. Det ble 
registrert 65 transektruter i 1979 - 81 og 120 transektruter i 1992. 

5.3.2 Engreverumpe - myrrapp - samfunn (G3) 

Engreverumpe - myrrapp samfunnet opptrer i tidligere beitete områder over sona som er dominert av 
vassrørkvein- og stolpestarr - myrrapp - samfunnene. Stedvis kan samfunnet også gå ned på samme 
nivå som disse samfunnene. 

Engreverumpe, Alopecurus pratensis,dominerer, med myrrapp, Poapalustris, som fast innslag. 
Mjødurt, Filipendu/a u/maria, og strand rØr, Pha/aris arundinacea, er vanlige. Ellers inngår en lang rekke 
arter både fra' kulturbetingete engsamfunn og sumpvegetasjonen. Lodnestarr,Carex hirta, og 
storveronika, Veronica longifo/ia, er funnet noen få ganger i denne vegetasjonstypen. 

I likhet med den beitebetingete utformingen av stolpestarr - myrrapp - samfunnet, har også dette 
samfunnet gått noe tilbake de senere årene. I 1979 - 81 ble det registrert 30 transektruter, i 1992 var 
antallet 19. 

5.3.3 Mjødurt - myrrapp - samfunn (G3) 

Mjødurt, Filipendula u/maria, dominerer rikere fuktenger på høyere nivå, over områder som 
oversvømmes regelmessig. Samfunnet har liten utbredelse, og finnes fortrinnsvis på steder påvirket av 
sig fra dyrket mark. Foruten mjødurt, er Myrrapp, Poa palustris, engreverumpe, Alopecurus pratensis, 
strand rør, Phalaris arundinacea, åkertistel, Cirsium alVense, og kveke, E/ytrigia repens, vanlige. 

Samfunnet har omtrent samme utbredelse som tidligere, i 1979 - 81 ble 7 transektruter regisrtrert, i 
1992 var antallet 9. 

5.3.4 Engkvein - timotei - samfunn (G5) 

Dette samfunnet ble registrert flere steder på nordsiden av Svartelvas delta, på tidligere beitemark. 
Engkvein, Agrostis capillaris, og timotei, Ph/eum pratense, var et konstant innslag, og stedvis 
dominerende i disse samfunnene i 1979 - 81, men i 1992 er disse artene gått tilbake både i dekning 
og frekvens. I transekt T13 dominerer fortsatt vanlig marikåpe, Alchemilla vulgaris coll., med stort 
innslag av gulmaure, Ga/ium verum, og tråd rapp, Poa angustifo/ia, i T14 har kvitmaure, Galium borea/e, 
stormaure, G; mollugo, rødsvingel, Festuca rubra, og bringebær, Rubus idaeus, overtatt dominansen. 
Dette er artsrike kulturbetingete engsamfunn. 

Dette tørrengsamfunnet vil være utsatt for gjengroing, og antall transektruter er redusert fra 30 til 19 
fra 1979 - 81 til 1992. 

5.4 Annen vann-, sump- og engvegetasjon 

Noen samfunn med liten utbredelse, men som er registrert i 1979 - 81 og/eller 1992 vil bli kort 
kommentert: 

I år med sein vårflom vil de blottlagte bankene i Flakstadelva og Svartelvas delta ha en vegetasjon som 
består aven blanding av frøplanter av ulike ugras og små vann- og sumpplanter som firling, Crassu/a 
aquatica, småvasshår, Callitriche pa/ustris, og evjeblomarter, E/atine spp. 

I etl avstengt 'tjern "på sørsida ,av ,Svartelvas delta opptrer, en ,næringskrevende og artsrik 
\ sumpvegetasjondominert av kjempepiggknopp, Sparganiumerectum, og vanlig andmat, Lemna minor, ! 
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med innslag av bl.a. bredt dunkjevle, Typha /atifolia, sjøsivaks, Scirpus /acustris, selsnepe, Gicuta 
virosa, kattehale, Lythrum salicaria, og vassgro, A/isma p/antago-aquatica (OSe). 

Enkeltarter av vann- og sumpplanter vil ofte danne tette bestand, og oppnå høy dekning, ofte med lite 
innslag av andre arter. Ved den numeriske behandlingen vil ruteanalyser fra slike bestand bli skilt ut 
som egne samfunn. Arter som danner slike samfunn, men som arealmessig er av liten betydning i 
Åkersvika er vanlig tjønnaks, Potamogeton natans, Hesterumpe, Hippuris vu/garis, mannasøtgras, 
G/yceria f/uitans, kvasstarr, Garex acuta, flaskestarr, G. rostrata, skogsivaks, Scirpus sy/vaticus, og 
stornesle, Urtiea dioica. 

5.5 Kratt- og skogvegetasjon 

5.5.1 Gråseliekratt (E1 a) 

Kratt dominert av gråselje, Salix cinerea, har liten utbredelse i dag, men gråselje, sammen med andre 
vierarter, Salix spp., er i ferd med å etablere nye kratt i områder med vassrørkvein - samfunn eller 
stolpestarr - myrrapp - samfunn. I feltsjiktet finner vi dermed de samme artene som i disse samfunnene. 
I tettere kratt ser det ut til at soleihov, Ga/tha pa/ustris, krypsoleie, Ranuncu/us repens, og åkermynte, 
Mentha arvensis, har høyere dekning. Bunnsjiktet er dårlig utviklet. 

Mindre, gamle kratt finnes bl.a. sør for midtstranda, mens yngre kratt har etablert seg spesielt i 
Flagstadelvas delta Ufr. fig. 10). Ellers opptrer gråselje som enkelte busker eller smale border mellom 
sumpvegetasjonen ogskogsamfunn som gråor-heggeskog og hagemarkskog eller dyrka mark. 

5.5.2 Mandelpilkratt (Q4) 

Kratt dominert av mandelpil, Sa/ix triandra, finner vi på innersvingsbanker langs Flakstadelva i nordlige 
del av reservatet. En rekke arter fra sumpvegetasjonen inngår i feltsjktet. Spesielt kan bemerkes at 
krypsoleie, Ranuncu/us repens, springfrø, /mpatiens noU- tangere, engsnelle, Equisetum pratense, og 
åkermynte, Mentha arvense, har høy frekvens. Bunnsjiktet er dårlig utviklet. 

Disse krattene er her knyttet til innersvingsbanker hvor det skjer sedimentering, og etterhvert som 
bankene heves i forhold til elva, vil mandelpilkrattene erstattes av gråor-heggeskog. 

5.5.3 Svartvierkratt (C3 p.p.) 

Kratt dominert av svartvier, Salix nigricans, opptrer i tidligere beitete områder, gjerne med noe 
næringsrikt sig fra dyrka mark eLI. Bjørk, Betu/a spp. og hegg, Prunus padus, kan inngå i tresjiktet. 
Krattene finnes ofte i tilknytning til andre nitrofile samfunn som mjødurtsamfunnet eller gråor-heggeskog 
som det har mye til felles med. I feltsjiktet dominerer vassrørkvein, Ga/amagrostis canescens, eller 
mjødurt, Fifipendu/a u/maria. Andre vanlige arter er krypsoleie, Ranuncu/us repens, soleihov, Ga/tha 
pa/ustris, og myrrapp, Poa pa/ustris. Bunnsjiktet er dårlig utviklet. 

5.5.4 Gråor-heggeskog (C3a) 

De best utviklete forekomstene av gråor-heggeskog i reservatet finner vi de indre delene av 
tilløpselvenes delta, lengst øst i Svartelva, og lengst i nord i Flakstadelva. 

Tresjiktet er dominert av gråor, A/nus incana, stedvis med innslag av vanlig bjørk, Betu/a pubescens, 
'",svartvier, Salix nigricans og selje, S; ,caprea. Busksjiktet er oftest dårlig utviklet, hegg, Prunuspadus, 

. er vanligste art. Feltsjiktet.er frodig. og godt utviklet artsrikt. Dominerende arter er mjødurt, Filipendu/a 
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u/maria, stornesle, Urtiea dioica, springfrø, /mpatiens noli-tangere, og skogstjerneblom, Stellaria 
nemoreum. Andre vanlige arter med lav dekning er kratthumleblom, Geum urbanum, hundekveke,. 
Roegneria canina, sløke, Angeliea sy/vestris, maigull, Chrysosp/enium a/ternifolium, og korsknapp, 
G/echoma hederacea. Bunnsjiktet er dårlig utviklet. 

Huldregras, Cinna /atifolia, og storrapp, Poa angustifolia, er funnet denne vegetasjonstypen 
Åkersvika. 

5.5.5 Furudominert hagemarksskog (B1) 

,Furudominert hagemarksskog finnes på høyere nivåer hvor løsmassene utgjøres av morenemateriale, 
. i hovedsak på Kråkholmene, langs E6 ved Åkersaga og med enkelte forekomster på nordsiden av 

Svartelvas delta. Denne vegetasjonen er preget av tråkk og slitasje. 

Furu, Pinus sy/vestris, dominerer tresjiktet, med innslag av gran, Picea abies, og bjørk, Betu/a spp. 
Rogn, Sorbus aucuparia, og hyll, Sambueus racemosa, er viktigst i busksjiktet. I feltsjiktet er bringebær, 
Rubus idaeus, viktigste art. Barskogsarter som blåbær, Vaccinium myrtillus, og maiblom, Maianthemum 
bifo/ium, opptrer i veksling med arter som engreverumpe, A/opecurus pratensis, og vassrørkvein, 
Ca/amagrostis canescens, fra engsamfunnene omkring. Forøvrig er vegetasjonstypen artsrik, med en 
lang rekke arter fra rikere barskog og kulturmark i tillegg. Bunnsjiktet er oftest dårlig utviklet, men 
furumose, P/eurozium schreberi, og etasjemose, Hy/ocomium sp/endens, kan lokalt danne tette matter. 

5.5 Annen kratt- og skogvegetasjon 

Bærlyng - barblandingsskog (A2a). finnes på en elveterrasse på sørsida av Svartelvas delta, ved 
:fug letårnet Bestandet er hogd etter 1981, og innehar nå en triviell hogstflateflora. 

Ospeskog og åkerkantkratt er sterkt kulturpåvirkede vegetasjonstyper som opptrer i tilknytning til f.eks. 
dyrket mark. Enhetene er forøvrig artsrike, og viktige elementer i kulturlandskapet. 

Ospeskogen er dominert av osp, Pop u/us tremu/a, i tresjiktet, med stort innslag av rogn, Sorbus 
aucuparia, og hegg, Prunus padus, i busksjiktet. Feltsjiktet er heterogent, med innslag av nitrofile arter 
som bringebær, Rubus ideaus, og mjødurt, Filipendu/a u/maria, i tilknytning til dyrket mark, i bestand 
som grenser til littorale og epilittorale engsamfunn er vassrørkvein, Ca/amagrostis canescens, og 
myrrapp, Poa pa/ustris, vanligere. Bunnsjiktet er oftest dårlig utviklet. 

Åkerkantkratt opptrer oftest som: et' 1- 2 m høyt kratt dominert av bringebær, Rubus ideaus, og 
kanelrose, Rosa majalis, med stort innslag av andre nitrofile arter som bl.a. engreverumpe, A/opecurus 
pratensis, mjødurt, Filipendu/a u/maria, og brennesle, Urtiea dioica. Hegg, Prunus pa dus, bjørk, Betu/a 
spp., rogn, Sorbus aucuparia, og selje, Salix caprea, utgjør et spredt tresjikt. 

6 SONERINGER 

Fordeling av kratt- og skogvegetasjonen i reservatet er i høy grad betinget av de ulike arealenes bruk 
gjennom lang tid, og noe generelt mønster for vegetasjonssonering i den epilittorale sonen er vanskelig 
å finne. 

Den littorale vegetasjonen vil raskere tilpasse seg endringer i f.eks. hydrologi og vannkjemi, og visse 
soneringer vil derfor gå igjen i littoralsonen i alle deler av undersøkelsesområdet. Hovedtrekkene i de 

, vertikale soneringene i littoralsona bestemmes av oversvømmelsens varighet (Wold 1983, Nilsson & 
Keddy 1988), mens den horisontale variasjonen skyldes eksponering for strøm/bølger og evt. 

,,: 'iserosjon/uttørking. Størst variasjon'ilittoralsona ser det derfor ut til at vi har i en kompleksgradient: i 

eksponert -beskyttet. De kvantitativt viktigste utformingene av strandsoneringene er vist i fig.6, s.24. 



9 5'1
m 

sl 5, 

h 

j 

l 
l 

o 

l 
E 

Samfunn: 

Kranstusenblad - busttjønnaks 

Stautpiggknopp - flotelvemose 
Vass reve rumpe - vasspepper 
HJerte~ønnaks - stautpiggknopp 

Sennegras 

24 

Nålesivaks - evjesoleie 

~ Vassrørkvein 

Stolpestarr - myrrapp ~,~~ 

Flg, 6. Soneringer. (Omarbeidet etter Wold 1983). A - E: økende eksponering. g: geollttoral, sl: sommerlavvann, h: hydrolittoral. 
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7 FLORA 

7.1 Artsliste 

Artsliste fra 1983 med forekomst avarter i de vanligste plantesamfunn er gitt i tab.14, s.25 -30 
Eventuelle endringer i forekomstjdominansforhold i 1992 for de kvantitativt viktigste artene er 
kommentert i vegetasjonsbeskrivelsen over. Etter undersøkelsene i 1992 er ca 300 arter høyere planter 
registrert. Inkludert moser og lav vil artslista omfatte ca 370 arter. 

Forklaring til Tab. 14. ArtsIiste, s.26 - 30. (omarb. etter Wold 1983): 

Samf. nr 01: Stautpiggknopp - flotelvemose (Sparganlum emersum - Fontina/is hypnoldes) 
04: Kranstusenblad - busttjønnaks (Mydophyllum ven/cil/atum - Potamogeton pectinatus) 
05: Sennegras (Carex vesicar/a) 
06: Elvesnelle (Equisetum fluv/atile) 
08: Stolpestarr - myrrapp (Carex juncel/a - Poa pa/ustris) 
09: Vassrørkvein (Ca/amagrostis esnescens) 
10: Engreverumpe - myrrapp (A/opecurus pratensis - Poa pa/ustris) 
11: Mjødurt - myrrapp (Filipendu/a u/maria - Poa pa/ustris) 
12: Engkvein - timotei (Agrostis capil/aris - Ph/eum pratense) 
13: Gråseljekratt (Sa/ix cinerea) 
14: Mandelpilkratt (S. triandra) 
15: SvartvIerkratt (S. nigricans) 
16: Gråor-heggeskog (A/nus inesna - Prunus pa dus) 
17: Furudominert hagemarksskog 
18: Bærlyng-barblandlngsskog 

= Arten er vanlig, og oftest dominerende 

- Arten er vanlig, og dominerende I enkelte utforminger 

Arten er vanlig, men ikke dominerende 

o:::: Arten forekommer, kan lokalt dominere 

Arten forekommer, men dominerer ikke 

+ Arten er sjelden i undersøkelsesområdet, og er kun funnet en eller et par ganger I denne enheten . 

. . (Uten tegn:) Arten finnes ikke I samfunnet, er sjelden/tilfeldig eller opptrer. I sterkt kulturpåvirket vegetasjon. 



Tab. 14. ArtsI1ste (omarb. etterWold 1983) 

Trær og busker 

Acer platanoides 

J..lnus incana 
Amelanchier splca ta 

Betula pubescens 

B. verrucosa 

Cornus alba 
Juniperus cornmunls 
Lonicera xylosteum 

Malus sp. 
Myrica gale 

Plcea ables 

pinus sylvestrls 

Populus tremula 

Prunus padus 
Quercus rubor 
Rhamnus frangula 

Ribes alpinum 

R. 

R. 

R. 

Rosa 

nigrum 

rubrum 

uva-crispa 
rnajalls 

Salix caprea 

S. cinerea 

S. daphnoides 

S. lapponum 

S. nigricans 

S. pentandra 

S. phylicifolia 

S. starkeanea 

s. triandra 
sambueus racemosa 

sorbus aucuparia 

ulmus glabra 

Viburnum opulus 

Calluna vulgaris 
Ernpetrum sp. 

Vacc1nium myrtillus 

V. uliginosum 

V.. vitis-idaea 

urter o.l. 

Achillea millefolium 

ptarmica 

Aconitum septentrionale 
Actea spicata 

Adoxa rnoschatelllna 
Alchemilla vulgaris coll. 

Alisrna plantago-aquatica 

Anemone nemorosa 

Angelica sylvestris 

Anthriscus sylvestris 
Anthyllis vullieraria 

Arctium lappa 

Arenaria serpyllifolia 

Artemlsla vulgarls 
Asparagus offieinalis 

Athyrium filix-femina 

aarbarea strieta 
B. vulgaris 
Bidens triparti ta 

calli triche eophocarpa 

c. 
C. 

hamulata 
palustris 

Caltha palustris 

Campanula latifolia 

C. rotundifolia 

ca~damlne arnara 
c. pra tena la 
carum carvl 

LØnn 
Gråor 
Blåhegg 

Vanlig bjørk 

Hengebjørk 

Kvi tkornell 

Einer 
Leddved 

Apal 

Pors 
Gran 

Furu 
Osp 

Hegg 

Sonvnereik. 
Trollhegg 

Alperips 

Solbær 

Rips 

Stikkelsbær 

Kanelrose 

Selje 

Grhelje 

Doggpil 

Lappvier 

Svartvier 

Istervier 

Grønnvier 
BlAvier 

Mandelpil 

Hyll 

Rogn 

Alm 

Korsved 

Røsslyng 

Rrekling 

Bl&bær 

Blokkebær 

Tyttebær 

Ryllik 

Nyseryllik 

Tyrihjelm 

Trollbær 

Moskusurt 

Marikåpe 

Vassgro 

Rvitveis 

SlØke 

Hundekjeks 
Rundbelg 

Storborre 

Sandarve 

Burot 
Asparges 

Skogburkne 

Stakekarse 
Vinterkarse 
Flikbrønsle 

sprikevasshAr 

KlovasshAr 

Sm&vasshAr 

Solelehov 

Storklokke 

Blåklokke 

Bekkekarse 

En9karse 
.Karve 
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Tab. 14. forts. 

Centaurea jacea 

Chamaenerion angustifolium 

Chenopodium album 
Chrysanthemwn leuchanthemum 

c. vulgare 

Vanlig knoppurt 

Geitrams 
~leldes tokk 

Prestekrage 
Reinfann 

Chrysospleniwn alternifolium 11a19U11 

Clcuta virosa 

eirs1um arvense 
c. 
c. 

heterophyllum 

palustre 

Comarurn pal us tre 
Convall.ria m.jalis 

Crassula aquatica 

Cuscuta europa~a 
Cys topteris fragilis 

Dryopteris carthusiana 

p. filix-mas 

Elatine hydropiper 

'E. triandra 

Epilobium adenocaulon 

(E. hirsutum 

E. 
E. 

rnontanurn 

palustris 
Equlsetum arvense 

E. fluviatile 

E. pratense 
E. sylvaticum 

Erysimum cheiranthoid~s 
Filipendula ulmaria 

Fragaria vesea 
Galeopsis bifida 

G. tetrahit 

Galium aparine 

G. 

G. 

G. 

boreale 

mollugo 

palustre 

G. uliginosum 

G. verurn 

Geranium sylvaticurn 
Geum urbanurn 

Glechoma hederacea 

Gnaphalium uliginosum 

Heracleum sibiricum 
Hieraeium pilosella 

H. sylvaticum coll. 

H. 
H. 

umbellatum 

vulga tum eol1. 

Hippuris vulgaris 

Humulus lupulus 

Hyperieurn maeulatum 

H. perforaturn 
Impatienø noli-tangere 
Inula salieina 

Iri~ pseudacorus 
1. sibiriea 

Knautia arvensis 

Lactuca alpina 

L. muralis 

Lathyrus montanus 
L. pratensis 

Lemna minor 
Leontodon autwnnalls 
Limosella aquatiea 

Linnaea borealis 

Lotus cornlculatus 
Lycopodium annotinum 

Lysimachio nwnrnUlaria 

L. thyrsiflora 

L. 

Lythrum soliearia 

Maianthemum bifolium 

Matricaria matrlcarloides 
Hatteuccia struthlopteris 

Melampyrum sylvaticum 

Melandrium rubrurn 
Mentha arvens!_ 
Myosotls caespitosa 
M. scorploides 

(Myriophyllum spicaturn 

M. verticillatum 

Nuphar lute. 

Orthilia seeunda 

Oxalis acetosella 

Selsnepe 

Akertistel 

Kvi tbladtistel 

Hyrtistel 

Hyrhatt 

Liljekonvall 

Firling 

Neslesnyl tetråd 

Skjørlok 

Broddtelg 

Ormetelg 

Korsevjeblom 
Trefelt evjeblom 

Amerik.mjølke 

StormjØlke) 

Krattmjølke 

Myrmjø,lke 

Akersnelle 
Elvesnelle 

Engsnelle 
Skogsnelle 

Akergull 

Mjødurt 

Markjordbær 
KvassdA 

Vrangdå 

Klengemaure 

Kvi tmaure 

Stormaure 

Myrmaure 

Sumpmaure 
Gulmaure 
Skogstorkenebb 

Kratthumleblom 

Korsknapp 

Akergråurt 

SibirbjØnnkjeks 

Hårsveve 
Skogsveve 
Skjerrnsveve 
Beitesveve 
Hesterumpe 

Humle 
rirkantperikum 

Prikkperikum 

Spring frø 

Krattalant 
Sverdlilje 

Rødknapp 

Turt 

Skogs.lat 

Knollerteknapp 

Gulflatbelg 

SmAandemat 

Følblom 

Evjebrodd 

Linnea 
Tiriltunge 

Stri kråkefot 

Krypfredløs 

Gulldusk 

FredlØs 

Kattehale 

Haiblom 

Tunba l derbrA 

Strutseving 

Sm&marimjelle 

Rød jon;,6kblom 

AAermvnte 
Dikeminneblom 

Engminneblom 

Akstusenblad) 

Kranstusenblad 

Gul nøkkerose 

lakkevintergrønn 

Gaukesyre 
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Tab. 14. forts. 

Paris quadrifolia 

Peucedanum palustre 

Pimpinella saxifraga 

Plantago major 

P. media 

Polygonum amphibium 

P. aviculare 

P. hydropiper 

P. 

P. 

lapathifolium 

tomentosum 

,Potamogeton gramlneus 

P. natans 

P. panormi tanus 

P. pectinatus 

P. perfoliatus 
(P. praelongus 

P. pusillus 

Potentilla anserina 
P. arg-entea 

P. erecta 
Prunella vulqaris 
Pyrola minor 
P. rotundifolia 

Ranunculus acris 

R. auricornus 
(R. cf. confervoides 

R. repens 

R. reptans 
R. sceleratus 

R. trichophyllus 

Rhinanthus minor 

Rorippa palustris 

Rubus idaeu5 

R. saxatilis 

Rumex aquatiqus 

R. acetosa 

R. acetosella 

R. crispus 

R. longifolius 

5agina nodosa 
Satureia acinos 
scrophularia nodcsa 

Scutellaria galericulata 

Sedurn acre 

Senecio viscosus 
(Sparganium angustifolium 

S. erectum 
s. simplex 

solanwn dulcamara 

Sonehus oleraceus 
Spergula arvensls 
St.chys palustris 

S. sylvatic. 

Stellaria graminea 
S. longifolia 

S. media 

S. nernorum 
S. palustris 

Succisa pratens is 
subularia aquatica 

Taraxacum sp. 
Th.lictrum flavum 

Trientalis europaea 

Trifolium pratense 

T. repens 
Typha l.tifolia 

Urtica dioic. 

Utricularia inter~media 

U. minor 
U. vulgaris 

Valeriana officinalis 

V. sambucifolia 

Firblad 

MjØlkerot 

Gjeldkarve 

Groblad 

Dunkjempe 
Vass-slirekne 
Tungras 

Vasspepper 
RØdt: hønsegras 

Grønt hØnsegras 
GrastjØnnaks 

Vanlig tjØnn.ks 

Granntjønnaks 
BusttjØnnaks 

HjertetjØnnaks 

NøkketjØnnaks) 

SmAtjønnaks 

Gåsemure 

Sølvmure 
Tepperot 
BUkoll 

Perlevintergrønn 

Legevintergrønn 

Engsoleie 

Nyresoleie 
Dvergvassoleie) 

Krypsoleie 

EVjesoleie 

Tiggersoleie 

Småvassoleie 
Småengkall 

Brønnkarse 

Bringebær 
Tågebær 

VasshØymol 

Engsyre 

Sm!syre 

KrushØymol 

Høymol 
Knopparve 

Bakkemynte 

Brunrot 
Skjoldbærer 

Bitter bergknapp 

Klistersvineblom 

Flotgras) 

Kjempepi 9gknoPP 

Staut-pi 99knoPP 

SlyngsØj;vier 

Haredylle 

L1nbendel 

Akersvinerot 

Skogsvinerot 

Grasstjerneblom 
Rustjerneblom 

Vassarve 
Skogstjerneblom 

Myrstjerneblom 
Bl!knapp 

Sylblad 

LØvetann 
Gul frØstjerne 

Skogstjerne 

RødklØver 

KvitklØver 

Bredt dunkjevle 

Stornesle 

Gytjeblærerot 

Småblærerot 
Storblærerot 
Legevendelrot 

Vendelrot 

Veronica anagallis-aquatica Vassveronika 

V. 

V. 

V. 

V. 

V. 

beccabunga 

charnaedrys 
longifolia 

officinalis 

scutellata 

Viccia cracca 
V. sep1um 

Viola canina 

Bekkeveronika 

Tveskje99veronika 

Storveronika 
Legeveronika 

Veikveronika 

Fu~levikke 

Gjerdev1l<l<e 

Engfiol 
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Tab. 14. forts. 

Viola mirabl1is 

v. 
V. 

V. 

persicifolia 

cf. montana 

riviniana 

Gress, halvgress og siv 

Agrostis gigantea 

A. stolonifera 

A. tenuis 

Alopecurus aegualis 

A. pratensis 
Arrhenatherum pubescens 
Calamagrostis arundinacea 

Krattfiol 

Bleikfiol 

Lifiol 

skogfiol 

Storkvein 
Krypkvein 

Engkvein 

Vassreverumpe 
Engreverumpe 

Dunhavre 
Snerp-rørk-vein 

c. 
c. 

canescens VassrØrkv~in 

purpurea coll. Skog-rørkvein 

Carex acuta 

C. caespi tosa 

C. canescens 

C. disticha 

C. elongata 

C. hirta 

C. juncella 

C. leporina 

C. nigra 

C. pairaei 

C. pallescens 

C. panicea 

C. rostrata 

C. spicata 

C. vaginata 

C. vesicaria 

Catabrosa aquatica 

Cinna la tifolia 

Dactylis glomera ta 

Deschampsia caespitosa 
D. flexuosa 

Elytrigia repens 

Fes tue a ovina 
F. pra tensis 

F. rubra 
Glyceria tluitans 

Hierochloe hirta 

H. odorata 

Juneus articula tus 

J. bufonius 

J. filiformis 

Luzula mu! tillora 

L~ pilosa 

Mellea nutans 

Milium effusum 

Molinia caerulea 

Phalaris arundinacea 

Phleurn pratense 
Poa angustifolia 

P. pemoralis 
P. palustris 

P. pra tens ls 

P. rernota 
Roegneria canina 

Scirpus acicularis 

S. lacustris 

S. rnarnillatus 

S. palustrls 

S. sylvatlcus 

Secale cereale 

Bladrnoser 

Abietinella abietina 

Arnblystegium riparium 

A. saxatile 

A. serpens 

Atrichium undulatum 

Barbula reeurvirostris 

Brachythecium albicans 

B. curtum 

B. plumosum 

B. populeum 

B. reflexurn 

B. rivulare 

B. rutabulurn 

B. salebrosum-' 

Bryum sp. 

Calliergon cordifolium 

c. stramineurn 

Kvass-starr 

Tuestarr 

GrAstarr 
Duskstarr 
Langstarr 

Lodnestarr 
Stolpestarr 

Harestarr 

SlAttestarr 

Piggstarr 

Bleikstarr 

Kornstarr 

Flaskes tarr 

Tettstarr 
Slirestarr 

Sennegras 

Kildegras 

Huldregras 
Hundegras 

sølvbunke 

smyle 

Kyeke 
Sauesvlngel 
Engsvingel 

Rødsvingel 
,Mannasøtgras 
Marigras 
Marigras 

Ryllsiv 
paddesiV 

Tr&dsiv 

Engfrytle 

Hårfrytle 

Hengeaks 

~lyskegras 

BlAtopp 

Strandrør 
Timotei 

Trådrapp 

Lundrapp 

Myrrapp 

Engrapp 

storrapp 

Hundekveke 

Nålesiv.ks 

sjøsivaks 

MjuKs i vaks 

Sumpsivaks 
Skogsivaks 

Rug 

Granmose 

Murfotmose 
Vanlig taggmose 

Bleik lundmose 

Bekkelundrnose 
poppelmose 

Sprikelundmose 
. Sumplundroose 
Stor lundmose 

Lilundrnose 

vrangmose 

Pjuskmose 

Grasrnose 

.. 0401 oe 05 0908 10 11 " 213 14 15 16" 7 18 

+ 

.... _= 
-

~I--.=:j--+ ••.. I-- .... ~ .... ~ .... 
.:::=: 

+ 

+ 

-

+ 

i--_ 

+ 

.... t- .... I-+--4=-:.:.:.f.---f 

+ 

r-- .... 1-

1-+-+---lF-I--+--+-!---i· ... r--
+ 

+ 

r- ... 1-

.... 1--

..::1-- .... 1--

29 



Tab. 14. forts. 

Calliergonella cuspida ta 
Campylium polygamum 

Cera todon purpureus 

Cirriphyllum piliferum 

Climacium dendroides 

Dicranum rugosum 

D. scoparium 

Ditrlchum sylindrlcum 
Drepanocladus aduncus 

D. uncinatus 
Eurhynchium praelongum 

E. pulchellum 

E. strlatum 
rissidens adianthoides 

rontinalis hypnoides 

r. antipyretiea 

, Hygrohypnum ochraceum 

Hylocomium splendens 
Hypnum cupressiforme 
H. ericetorum 

H. lindbergii 

Mnium affine 

M. cuspidatum 

M. rugicum 

Plagiothecium curvifolium 

P. denticulatum 

P. roseanurn 

Pleurocium schr!i!berl 

Pohlia nutans 

P. pulehella 

Polytrichum commune 

P. juniperinum 

P. longlsetum 

Ptilium crista-castrensis 

Rhodobryum roseum 

Rhytidladelphus calvescens 

R. squarrosus 

R. trlquetrus 

Sphagnum girgensohnii 

S. squarrosum 
Thuidium philibertii 

T. recognitum 

Tortula ruralis 

Leverrnoser 

Lophocolea bidentata 

L. heterophylla 

Marchantia polymorpha 

Pel lia epiphylla 

.Plagiochila asplenoides 

Riccia fluitans 

Lav 

Cetraria islandiea 

Cladonia clorophaea 

C. cornuta 

Broddmose 

Vegmose 

Veikmose 
Palmemose 
ril tsigdmose 

Vanlig 5 igdmose 

Leirklomose 
Bleik klornose 

sprikemo~dmose 

Vanlig lomme mose 

Vanlig elvemose 
Vanlig bekkemose 
Etasjemose 
Flettemose 

Engflettemose 

Skogfagermose 
Krypfagermose 

Sumpfagerrnose 

Flakmose 

Furumose 
Vanlig nikkemose 

Vanlig bjørnemose 

EinerbjØrnemose 
Brernbjørnemose 
Fjærmose 

Rosettmose 

EngJnose 
Rransemose 
Grantorvmose 
Spriketorvmose 
Bakketujamose 

HArstjernemose 

Stubbemose 

Tvarernose 
Vårrnose 
Berghinnemose 
Vassqaffelmose 

Islandslav 
Pulverbrunbeger 

Skogsyl 
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7.2 Nye arter 

Ved inventeringene i 1992 ble noen nye arter funnet innenfor det tidligere undersøkelsesområdet; dvs. 
reservatgrensene før utvidelsen i 1984: 

Åkerkål. Brassiea rapa: Ruderat. En lokalitet. 

Ugrasklokke. Campanula rapunculoides: Ruderat, et par lokaliteter. 

Bakkestarr. Carex ericetorum.: Tørreng på Kråkholmene (PN 157417), mange tuer. 

Hagtorn. Cratagus spp: Flere arter, et fåtall spredte forekomster. 

Engstorkenebb. Geranium pratense: Ruderat. Ved Åkersaga (PN 156423). 

Krvpsiv. Juneus bulbosus: En mindre, bunnfast forekomst ved transekt 9 på sørsiden av Kråkholmene 
(PN 158416). 

Korsandemat, Lemna trisulca: Stor forekomst i tjernet S for Svartelvas Delta (PN 164414). Arten er 
tidligere funnet like utenfor reservatet, i tjernet som ble gjenfylt ved utbyggingen av Midtstranda (PN 
153424). Dette fu n net ble gjort i 1964 av J. Kaasa. 

Berlinerpoppel. Populus x berolinensis: Store eksemplarer N ved Flakstadelva. Registrert av R. Elven 
1992 (Pers. medd.) 

Kjøttnype. Rosa dumalis: En liten busk i Flakstadelvas delta (PN 149431). 

Smørbukk. Sedum thelpihium spp.' maximum: På holmen i Stangebrua (PN 147411), også på 
Tyvholmen. 

Bekkestjerneblom. Stellaria alsine: Fåtallig i stolpestarr-myrrapp-samfunn S for Midtstranda (PN 
153421). Tidligere er sterile individer registrert, men feilbestemt. 

Utvidelsen av Åkersvika naturreservat i februar 1984 omfatter i hovedsak større arealer åpent vann, 
men deler av Tyvholmen er også innlemmet i reservatet. Her finner vi kulturpåvirket, kalkrik tørreng 
med noen nye arter: 

Flatrapp. Poa compressa, 

Smørbukk, Sedum thelepihum spp. maximum 

Torskemunn, Linaria vulgaris, 

Filtkongslys, Verbascum thapsus 

Pile-hybrid, Salix alba x fragilis. 

Forøvrig er arts inventaret her mye det samme som finnes på holmen i Stangebrua og på tørrenger 
ellers i reservatet. 

Den nye "grøntsona" (PN 144415 - 145418) ved Olympiahallen ("Vikingskipet") har fått tilført mye 
masse utenfra ved tilplantingen, og dermed en lang rekke nye ruderatplanter. Dette er en flora som vil 
være av kort varighet, og noen inngående undersøkelse avartsinventaret ble derfor ikke foretatt. 
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Noen arter kan allikevel nevnes, men det vil ikke være naturlig å inkludere de nye artene i lista av 
naturlig forekommende arter i reservatet. I tillegg til gråor, Alnus incana, hegg, Prunus padus, svartvier, 
Sa/ix nigricans, og selje, S. caprea, i busk- og tresjiktet, ble bl.a. følgende arter registrert i feltjiktet: 
fjellskrinneblom, Arabis alpina, småtorskemunn, Chaenorhinum minus, kamilleblom, Chamomilla 
recutita, fagerknoppurt, Centaurea scabiosa, meldestokk, Chenopodium album, svenskmelde, C. 
suecicum, sølvbunke, Deschampsia caespitosa, tranehals, Erodium cicutarium, rødsvingel, Festuca 
rubra, jord røyk, Fumaria officinalis, tungras, Polygonum aviculare, vasshøymol, Rumex aquatieus, 
åkerdylle, Sonehus arvensis, og hestehov, Tussifago fatiara. 

7.3 Arter av plantegeografisk interesse 

For en rekke arter av plantegeografisk interesse er forekomstene kommentert nedenfor: 

Asparges, Asparagus officina/is: På den tidligere lokaliteten (PN 150434) ble det registrert fire individer. 

Tuestarr, Carex caespitosa: På flere lokaliteter både i Flakstadelva og Svartelvas delta. Tuestarr 
dominerer sammen med duskstarr, C. distieha, i et ca. 1,5 da stort område lengst SE i Flakstadelvas 
delta (PN 153427). Har økt utbredelse. 

Duskstarr, C. distieha: I hovedsak i Svartelvas delta i eutrofe sig. Gjenfunnet på de kjente lokalitetene. 
Økt utbredelse i Flakstadelvas delta, jf. tuestarr. 

Lodnestarr. C. hirta: Ikke gjenfunnet i Flakstadelva, utgått p.g.a. gjengroing. Lodnestarr ble i 1992 
funnet på et par nye lokaliteter like utenfor reservatet NiSvartelvas delta. 

"Kjeldegras. Catabrosa aguatica: På endokalitet (PN 145428) som i 1979-81, rikelig i ei grøft med 
forurenset sigevann fra dyrket mark. 

Huldregras.Cinna latifolia: Gjenfunnet på den opprinnelige lokaliteten N i Flakstadelva (PN 147437) 
i tillegg kommer fire nye lokaliteter i samme området Til sammen 13 individer/tuer blie registrert, bl.a. 
i et mandelpilkratt (PN 149436). Har økt utbredelsen noe. 

Korsevjeblom. Elanne hydropiper. og trefelt evjeblom. E. triandra: Begge artene er funnet rikelig i 
Svartelvas delta E for Kråkholmene, både rotfast og som driftmateriale. I tillegg er det gjort mange funn 
i driftmateriale W for Kråkholmene. Begge evjeblomartene har tilsynelatende sikre forekomster i 
Åkersvika. 

'I' ,',' Krattalant. In ula salicina: Arten ble registrert på holmen i Stangebrua (PN 147411) i 1979, men ble ikke 
gjenfunnet i 1992. Arten er antagelig utgått. Mulig årsak kan være plukking, da lokaliteten er lett 
tilgjengelig. 

Sverdlilje. Iris pseudacorus: En liten bestand utenfor fugletårnet på sørsiden av Svartelva (PN 165415), 
samme forekomst som tidligere. 

Sibir-iris. /. sibirica: Etter markert tilbakegang fram til ca. 1980 (Wold 1983) har nå sibiriris økt vesentlig 
på Kråkholmene (NP 157417), 13 individer med frukter, 7 sto igjen fra 1989. I tillegg ble det funnet en 
ny lokalitet E for Flakstadelva (PN 152428) med noen få fertile individer. 

Pors, Mvrica gale: Et lite kratt ved tjernet i SE (PN 164413). Ingen endring. 

Kranstusenblad. Myriophvllum verticil/atum: I evjer og løp på beskyttede steder i Svartelva E for 
kråkholmene og i ~Iakstadelva N for Midtstranda. Veksler sterkt fra år til år, men har tilsynelatende 
sikker forekomst i Akersvika. Kan muligens ha økt noe i Svartelva. 
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Granntjønnaks, Potamogeton panormitanus: En forekomst i tjernet S for Svartelva (PN164413). 
Tidligere er kun drivende og sterilt, til dels fragmentert materiale registrert. I 1992 ble mye fertilt og 
rotfast materiale funnet, og arten har vesentlig økt forekomst i dette tjernet. 

Busttjønnaks, P. pectinatus: I hovedsak samme forekomst som kranstusenblad. 

Sommereik, Quercus robur. Noen få busker W for E6 ved Åkersaga (PN 154421). I hovedsak samme 
forekomst som tidligere. Buskene var delvis ødelagt, med brekte greiner og et par var hogd ned. 

Myrstjerneblom, Stel/ada palustds: Arten har spredte forkomster i hele området, men har gått tilbake 
som følge av gjengroing. Arten er allikevel ikke truet i området da den vil ha forekomster i stolpestarr -
myrrapp - samfunnet som utgjør en naturlig sone mellom sennegras- og vassrørkvein-samfunnet. 

Legevendelrot, Valeriana officinaUs: Liten bestand på holmen i Stangebrua (PN 147411). Uendret 
forekomst. 

Vassveronika, Veronica anagallis-aquatica: Arten ble registrert i ei grøft E for Flakstadelva (PN 149433) 
i 1979-81, og da rikelig. Arten ble registrert på samme lokalitet i 1992, men i langt mindre antall, og kan 
gå helt ut ved gjengroing av grøfta. Arten er eutrafent (Jensen 1980), og redusert tilførsel av 
næringsstoffer kan være en medvirkende årsak til tilbakegangen. 

Storveronika, V. longifolia: Flere lokaliteter på Kråkholmene og på holmen i Stangebrua. Har gått noe 
tilbake på enkelte lokaliteter, men har dukket opp på flere nye steder og har totalt økt forekomst. Stor 
bestand på holmen i Stangebrua (PN 147411). 

Bleikfiol. Viola persicifolia : Ble ikke gjenfunnet på de gamle lokalitetene på Kråkholmene (PN 157415) 
:,og sør for Midtstranda (PN 152422), men hybriden mellom bleikfiol, V. persicifolia, og engfiol, V. can/na, 
ble funnet på Kråkholmene (PN 156416) i 1990 og ved tjernet S for svartelva i 1991 av V. Røren 
(Røren 1993). Bleikfiol ble derimot funnet N for Midtstranda (23.08.93, PN 152427) ved denne 
undersøkelsen. Røren (1993) angir at hybriden ligner mest på engfiol, og at den sjelden setter frø. 
Eksemplarene som ble funnet i 1992 ligner mest bleikfiol, V. persicifolia, og er fullt fertile, dvs. har rik 
frøsetting, og det antas derfor at det dreier seg om mer eller mindre ren V. persicifoUa. 

Vassgaffelmose. Riccia fluitans: I ei grøft langs jernbanefyllingen på S-siden av Midtstranda, ved utløpet 
av Flakstadelva (PN 148422). Flere "tugger" som fløt i vannet. Omtrent samme utbredelse som i 1980. 

7.4 Truete arter 

il Åkersvika finner vi en rekke arter som befinner seg på den norske "Rødlista", og betraktes som truete 
eller hensynskrevende på landsbasis (Størkersen 1992, Frisvoll & Blom 1993). 

Høyere planter: 

Følgende høyere planter betraktes som hensynskrevende (Størkersen 1992): 

- Firling 
- Korsevjeblom 
- Trefelt evjeblom 
- Kranstusenblad 
- Granntjønnaks 
- Doggpil 
- Vassveronika 
- Korsandemat 

Crassula aquatica 
Elatine hydropiper 
E. triandra 
Mydophyl/um verticillatum 
Potamogeton panormitanus 
Salix daphnoides 
Veronica anagallis-aquatica 
Lemna tdsulca 

vanlig i Akersvika 
vanlig i Akersvika 
vanlig i Akersvika 
spredt/vanlig i Akersvika 
en lok., stor forekomst 
få individer i N 
en lok., truet 
en lok., stor forekomst 
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Fig.7. Utbredelse av granntjønnaks, Potamogeton panormltanus,(A) og korsandemat, Lemna trisu/ca, (8) I Norge (Etter Hulten 
1971, Lid 1985). 

En moseart betraktes som akutt truet (Frisvoll & Blom 1993): 

- Stjernekrypmose Amblystegium saxatile spredt 

Lokalitetene for stjernekrypmose i Åkersvika er ikke nevnt av Frisvoll & Blom (1993), men eksemplarer 
fra Åkersvika er tidligere bekreftet av professor Per Størmer, UiO, og må betraktes som sikre. 
Sammenligning med tidligere' innsamlet og bestemt materiale (1979-81) viser at arten forekommer 
omtrent på samme måte som tidligere. Arten finnes fortrinnsvis på vissenVråtnende plantemateriale i 
vassrørkveinsamfunnet og på basis av stolpestarrtuer, Carex juneelIa, i stolpestarr-myrrapp-samfunnet. 
Om det ikke skjer endringer i f.eks. hydrologiske forhold, må Akersvika betraktes som en sikker lokalitet 
for denne arten. Lokalitetene i Åkersvika har mye til felles med lokalitetene beskrevet av Hofstad 
(1983). 

To mosearter betraktes som sårbare (Frisvoll & Blom 1993): 

- Striglekrypmose Ambfystegium ffuviatife 

- Vassgaffelmose Riccia ffuitans 

sjelden i Åkersvika. Lokaliteter som 
for A. saxatile. 

en liten lokalitet, stabil. (Se ovenfor.) 
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Fig. 8. Utbredelse i Norge av treleit evjeblom, Elatine triandra, (A), korsevjeblom, Elatine hydropiper,(B, tre lokaliteter i Trøndelag -
Troms kommer I tillegg), kranstusenblad, Myriophyllum vel1icil/atum, (C, en lokalitet I Finnmark kommer I tiliegg),og antatt 

, utbredelse .av stjernekrypmose, Amblystegium saxatile, (D) (Etter Hultrln 1971, Ud 1985,Frisvoli & Blom 1993). 
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8 VEGETASJONSDYNAMIKK 

8.1 Endringer i utbredelsen av vann- og sumpvegetasjonen 

Gjennom studier av eldre kart og flybilder er den mest iøyenfallende endringen i vegetasjonsbildet i 
Åkersvika den betydelige reduseringen av vann- og sumpvegetasjonen (fig.9) etter gjennomføringen 
av de ulike trinnene i reguleringen av Mjøsa (fig.3). Dette skyldes sannsynligvis en kombinasjon av is
og frosterosjon og tørke (Wold 1983) som følge av unaturlige vannstandsvekslinger. 

Vannstanden blir nå etter siste reguleringstrinn holdt oppe omkring HRV gjennom størstedelen av 
vegetasjonsperioden. Dette har forskjøvet soneringene oppover. Samtidig er de enkelte sonene trengt 
noe sammen i forhold til tidligere Ufr. Nilsson 1984, Anderson & Fremstad 1986), da vannstanden 
varierte vesentlig mere i vegetasjonsperioden. Iløpet av senhøst og vinteren tappes vannstanden ned, 
og områdene under innfrysningsnivået blir utsatt for isskuring , frost og telepåvirkning (Lohammar 1938, 
Reiersen 1942, Skulberg 1974, Sjors & Nilsson 1976, Rørslett 1983). Magasinet fylles opp igjen i løpet 
av mai, og når normalt HRV primo juni. Iløpet av april/mai vil de smeltevannmettede sedimentene først 

. kunne utsettes for vårfrost og dermed frosterosjon, senere på våren, før vannstanden stiger, vil 
sedimentene utsettes for sterk uttørking. Ingen høyere planter er i stand til å tåle denne kombinasjonen 
av iserosjon, frost og uttørking, slik at på nivåer lavere enn ca. en halv meter under HRV er store deler 
av reservatet vegetasjonsfritt. 

Det ble tidligere påpekt (Wold 1983) at det var oppnådd tilsynelatende stabilitet i vegetasjonens 
utbredelse i forhold til vannstanden allerede omkring 1980. Nyere flybiIder og inventeringene i 1992 
bekrefter dette, da kun små endringer har skjedd etter 1980. 

8.2 Endringer i de enkelte plantesamfunn: 

Etter 1979-81 har det skjedd noen mindre endringer i den floristiske sammensetningen i 
hydrolittoralsona. Dette har gitt seg utslag i nye artskombinasjoner, og dermed kan nye samfunn 
defineres, se kap. 5.1. Mest påfallende i vannvegetasjonen er etableringen av vassreverumpe -
vasspepper-samfunnet i ytre deler av Svartelvas delta, omkring Kråkholmene og sør for Midtstranda 
på beskyttete steder. Dette samfunnet ble ikke registrert i 1979-81. Denne etableringen er registrert 
utenfor de tidligere transektene, i områder som tidligere var vegetasjonsfrie. 

Videre har vi hatt en tilbakegang av stautpiggknopp - flot-elvemose-samfunnet i Svartelvas delta, men 
vi har hatt en økt etablering av dette samfunnet i samme område hvor vassreverumpe
vasspeppersamfunnet er etablert de, senere år. En mulig medvirkende årsak til denne forskyvning i 
dominansforhold og artsinventar i denne sona kan være den reduserte tilførsel av næringssalter og 
organisk materiale fra Svartelva (Kjellberg 1992). Vassreverumpe, Alopequrus aequalis, er mindre 
næringskrevende (oligotrafent) enn stautpiggknopp, Sparganium emersum, som er middels 
næringskrevende (mesotrafent) (Jensen 1980). Hjertetjønnaks, Potamogeton perfoliatus, som også har 
økt noe, er indifferent. Den sterke tilbakegangen av flot-elvemose, Fontinalis hypnoides, kan ha 
sammenheng med redusert organisk innhold i sedimentene eller redusert innhold av næringssalter i 
tilførselselvene. Økningen av stautpiggknopp i Svartelvas ytre deler er derimot vanskeligere å forklare. 
Det har ikke skjedd andre vesentlige endringer i f.eks. vannstandsvekslingene i Mjøsa som skulle tilsi 
slike endringer. 

I sumpvegetasjonen i indre deler av Svartelvas delta kan det registreres en økning avelvesnelle, 
Equisetum fluviatile, på bekostning av sennegras, Carex vesicaria. Elvesnelle er indifferent med hensyn 
til næringskrav, men sehnegras er middels næringskrevende (mesotrafent) (Jensen 1980), og redusert 
næringstilgang vil dermed kunne favorisere elvesnelle i en konkurranse-situasjon. 

, ,'oisseendringenebekrefter inntrykket av vannvegetasjonen som ustabil, og at de enkelte artene opptrer 
mere 'individuelt enn i terrestriske vegetasjonstyper (Rørslett 1972, 1976, Rørslett & Johansen 1984). 
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Tilbakegang av vann- og sumpvegetasjonens utbredelse 1962 - 1992 

Endringer som skyldes mekaniske inngrep 

Fig.9. Endringer i vann- og sumpvegetasjonens utbredelse 1962 -1992. (Omarb. etter Wold 1981,1983). 
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De senere år har også tilgroingsprosesser i geolittoralsona blitt mere påfallende. Tilgroingen skyldes 
opphør av beite og brenning i reservatet. Beite og brenning i ulike deler av reservatet har opphørt til 
forskjellig tidspunkt, fra ca. 1860 og framover gjennom 1960- og 70-tallet. I dag beites ingen del av 
reservatet. 

Av størst betydning for artsdiversiteten i området er den sterke tilgroing av vassrørkvein, Ca/amagrostis 
canescens, evt. kombinert med vier, Salix spp., i store deler av de geolittorale engene Ufr. fig. 10). De 
tidligere artsrike beitebetingede vegetasjonstypene forsvinner til fordel for en homogen og artsfattig 
vassrørkvein-dominert vegetasjon. Vassrørkvein vil gjennom sin tette vegetative vekst komme til å 
dominere nesten fullstendig, og vil på den måten redusere forekomstene aven rekke arter. Vassrør
kvein vil også forsinke videre suksesjonsforløp ("succession inhibitor", Falinska 1991), og føre til en 
retrogressiv suksesjon (Waldemarson-Jensen 1979), dvs. til en suksesjonsfase med lavere diversitet. 
Det er ikke påvist at noen arter er utgått i reservatet på grunn av denne tilgroingen, men lyskrevende 
arter som myrstjerneblom, Stel/aria pa/ustris, og bleikfiol, Vio/a persicifolia, (Røren 1993) som inngår 
i stolpestarr-myrrapp-samfunnet har opplagt fått redusert sine forekomster. Slike arter er nå henvist til 
den naturlige utformingen av stolpestarr - myrrapp -samfunnet som stedvis kun utgjør en smal sone 
mellom vassrørkvein-samfunnet og sennegras-samfunnet. På noe sikt vil vassrørkvein-dominansen 
kunne brytes opp igjen av oppslag av vierarter, Salix spp., men dette kan ta lang tid. 

Ved etablering av vier, Sa/ix spp., og vassrørkvein, Ca/amagrostis canescens, etter opphørt 
beite/brenning har vi et konkurranseforhold, og etableringen vil avhenge av flere faktorer. Vassrørkvein 
har sterk vegetativ vekst, og brer seg med underjordiske utløpere. I sterkt tuete områder vil spredningen 
av vassrørkvein forsinkes, samtidig som dekningen brytes opp av tuestrukturen. I slike områder kan 
vierartene ha gode muligheter for etablering. Andre mulige faktorer som påvirker konkurranseforholdet 
mellom disse artene i etableringsfasen er tidligere beitetrykk, fuktighet/høyde over vannspeilet, tid etter 
opphør av beite/brenning og i hvor stor grad artene allerede er etablert i området (Falinska 1991). 

Den omfattende etableringen av vierarter, Sa/ix spp., spesielt i sentrale deler av Flakstadelvas delta 
(fig. 10) kan skyldes en kombinasjon av tuestruktur (stolpestarr, Carex juneelIa) , svakt beitetrykk og 
hydrologiske forhold, som har gitt vierartene et konkurransefortrinn. Vierkratt dominert av gråselje, Salix 
cinerea, (E1 a, Fremstad & Elven 1987) med feltsjikt av vassrørkvein og andre sump- og fuktengplanter 
må betraktes som et naturlig stadium av mere permanent og stabil karakter under de rådende 
hydrologiske forhold. 

På høyere nivåer, i epilittoral sone, vil en av samme årsaker som nevnt tidligere få en tilgroing av andre 
lauvtrær som svartvier, Salix nigricans, gråor, A/nus incana, osp, Popu/us tremu/a, og bjørk, Betu/a spp. 
innenfor større deler av området. Sannsynlige vegetasjonstyper som vil utvikles er gråor-heggeskog 
(C3) og ulike varianter av kulturpåvirket lågurtskog (B1), forutsatt en del ferdsel og annen 
kulturpåvirkning i området. Større areal gråor-heggeskog vil sannsynligvis utvikles nord i Flakstadelvas 
delta, på vestsiden av E6, og mindre arealer vil kunne utvikles langs Svartelva lengst i øst. 

Utvikling av etablerte vierkratt kan gå over ett til to tiår, utvikling av gråor-heggeskog kan gå over flere 
tiår, mens utvikling fram til stabile skogsamfunn (f.eks. lågurtskog) kan ta 100 - 200 år eller mere 
(Zackrisson 1978, Wold 1983, Fremstad 1985, Falinska 1991). 
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9 SKJØTSEL 

Når skjøtselstiltak skal vurderes må følgende hensyn til flora/vegetasjon tas: 

1) Artsdiversiteten i området må opprettholdes. 
2) Eksisterende plantesamfunn må bevares. 
3) Plantesamfunn som er naturlige for de eksisterende edafiske forhold må gis mulighet for 

etablering og utvikling mot stabile stadier. 
4) Kulturlandskapspreget må bevares i større deler av reservatet. 

9.1 Arter 

40 

Av enkeltarter som finnes i området og som regionalt eller på landsbasis må betraktes som sjeldne, 
har de fleste sikre forekomster i Åkersvika, og flere arter har økt sine forkomster de siste 10 år. Med 
et par unntak kan ikke spesielle tiltak rettet mot de enkelte artene sies å være nødvendig. To relativt 
sjeldne arter er umiddelbart truet i reservatet (kap.7.3), vassveronika, Veronica anagallis-aquatica, og 
bleikfiol, Viola persicifolia. 

Vassveronika. Veronica anagallis-aquatica, har gått sterkt tilbake, antagelig på grunn av redusert 
næringstilgang, evt. tilgroing på den gamle lokaliteten. Hvis arten skal kunne holdes i området kan 
flytting/såing på en mere næringsrik lokalitet f.eks. i en grøft i Flakstadelvadeltaets nord-vestre del (PN 
146427) være en mulighet. Samtidig må noe av grøfta renses for konkurrerende vegetasjon. 

Bleikfiol. Viola persicifolia, har antagelig gått ut på flere lokaliteter på grunn av konkurranse bl.a. fra 
vassrørkvein, Calamagrostis canescens (Jf. Røren 1993:50). Arten kan dra fordel av evt. 
beiting/brenning eller slått på lokalitetene (PN 157415, PN 152422, PN 152427). Det antas at arten kan 
eksistere som frøbank i jorda, og en ødeleggelse av konkurrerende vegetasjon og omrøring i de 
øverste jordlag kan være et aktuelt tiltak for denne arten (Rowell 1984, Pullin & Woodell 1987 eit. 
Røren 1993). Her vil lokalitetene N og S for Midtstranda (PN 152422, PN 152427) peke seg ut som 
aktuelle. Begge steder er det tidligere foretatt graving, noe som ødela vegetasjonsdekket og førte til 
omrøring i substratet, og som antagelig la forholdene til rette for bleikfiol. Lokalitetene er nå mer eller 
mindre gjengrodde. 

Noen arter har få lokaliteter eller små, men stabile populasjoner i Åkersvika. Helst sett bør disse 
forekomstene overvåkes med jevne mellomrom, og evt. konkurrerende vegetasjon eller andre negative 
påvirkninger forhindres. Dette gjelder asparges, Asparagus officinalis, lodnestarr, Carex hirta, pors, 
Myrica gale, sommereik, Quercus robur, legevendelrot, Valeriana officinalis, korsandemat, Lemna 
trisulca, granntjønnaks, Potamogeton panormitanus, og vassgaffelmose, Aiccia fluitans. 

9.2 Vegetasjon 

Tilgroingsprosessene som foregår i sump- og engvegetasjonen må betraktes som naturlige, og ut fra 
botaniske hensyn bør vegetasjonen få utvikle seg uten inngrep i deler av området, spesielt der hvor 
den potensielle vegetasjonen vil være viersump av gråseljetype (E1a), en vegetasjonstype med 
begrenset utbredelse her i landet (Fremstad & Elven 1987). Det vil derfor være ønskelig å la denne 
vegetasjonstypen få utvikle seg i deler av Flakstadelvas sentrale og ytre deltaområde (fig. 10, 11). 

Ut i fra ornitologiske interesser er det utrykt ønske om skjøtsel i form av tynning i de vierdominerte 
områdene i Flakstadelvas delta (Arnfinn Tørråsen, pers. komm). Eventuell tynning i disse områdene 
bør awentes, og kan være unødvendig. I Nordsverige får strender langs uregulerte vassdrag vokse 
igjen etter opphør av slått og beite. Dette er sannsynligvis ikke negativt for dyrelivet, da soneringen i 
strandvegetasjonen gir en tilsvarende gradient i f.eks. fuglelivet. De ytterste sonene vil også naturlig 
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Fig.11. Områder hvor det er aktuelt med skjøtselstiltak av hensyn til flora,lvegetasjon (vertikal skravering). 
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være åpne (Christer Nilsson pers. komm.). I Åkersvika vil det omfatte vannvegetasjonen, sennegras
og elvesnelle-samfunnene og ytterste soner av stolpestarr-myrrapp- og vassrørkveinsamfunnet. 

Nordre deler av Flakstadelvas delta med gråor-heggeskog på østsida, og et gjeng roende parti med 
nitrofile enger/gråor- og svartviersamfunn krever ingen form for skjøtsel, men det må sikres at det ikke 
gjøres inngrep her i form av hogst. Målet må være et større areal gråor-heggeskog. 

I andre deler vil former for skjøtsel være påkrevet for å bevare kulturlandskapspreget, for å bevare 
vegetasjonstyper betinget av beiting/brenning evt. slåtter og for å opprettholde høyest mulig diversitet. 
Dette er vegetasjonstyper som representerer tidlige suksesjonsfaser (Falinska 1991), og de er 
avhengige av inngrep for å opprettholdes. Aktuelle områder er NØ - sida av Svartelvdeltaet øst for 
Finsahibekkens utløp, og begrensede deler av Flakstadelvas delta (fig.11). På Svartelvdeltaets nordside 
synes rydding av noe lauvskog kombinert med beite (storfe/hester) å være mest aktuelIt. Floristiske 
hensyn må tas i dette området ved evt. detaljplanlegging for dette området. 

For å gjøre erfaringer med ulike former kan alternativt slåtter/brenning med 2 - 5 års mellomrom evt. 
kombinert med beite utføres i deler av Flakstadelvas delta. Viktigst er å opprettholde kulturbetingete 
engsamfunn og sump- og engsamfunnenes åpne preg i disse områdene. Samtidig bør det spares 
kantsoner mot veger, jernbane og dyrka mark, slik at et tre- og busksjikt får anledning til å etablere seg 
her. Et åpent tresjikt av lauvtrær bør også spares på de høyeste nivåene ved Svartelva. Disse 
forslagene til skjøtsel er i store trekk i samsvar med forslag fra Norsk Ornitologisk forening, Hamar 
lokallag v/Arnfinn Tørråsen{Torger Hagen (pers. komm.). 

For detaljer omkring aktuelle skjøtselstiltak henvises til Larsson (1976), Valland (1978), Alexanderson , 
Ekstam, & Forshed (1986), Ekstam, Aronsen & Forshed (1988) og Johansson & Hedin (1991). 

10 UTVIDELSER AV RESERVATET 

I alt fire mindre områder (fig.12) foreslås lagt til reservatet: 

Område 1. Rik. nitrofil engvegetasjon. på Svartelvas nordside. (PN 162421 - 168418). Området er 
tidligere dyrket og/eller beitet. Over tid vil dette arealet kunne utvikle seg til høg produktiv hagemarks
/Iågurtskog (81), og evt. gråor-heggeskog (C3) i fuktigere partier og sig. Utvikling av åpen skog i disse 
områdene vil bidra vesentlig til økt zoologisk og botanisk diversitet i denne delen av reservatet. 
Utviklingen er avhengig av skjøtselsform. 

Vi finner flere spesielle arter innenfor dette området. Eneste registrerte forekomster av lodnestarr, Carex 
hirta, og stormjølke, Epilobium hirsutum, i Åkersvika i 1992 er gjort her. Dette området bør også 
innlemmes i reservatet for å unngå aktivitet her som vil være i strid med intensjonene med fredningen 
av reservatet. 

Område 2. Tjern på Svartelvdeltaets sørside. (PN 162413). Dette tjernet hører naturlig til 
våtmarksvegetasjonen i området. Tjernet er mindre eutroft enn det andre tjernet som ligger 100m lengre 
øst, og vil supplere dette bl.a. ved å inneholde en mere mesotrof vannvegetasjon. 

Område 3. Rikt vassrørkvein-. Calamagrostis canescens. og gråselie-. Salix cinerea. samfunn (E1 a). 
(PN145405) Vegetasjonstypene er forsåvidt godt representert i reservatet, men vi finner her en relativt 
artsrik utforming. 

Område 4. Hagemarksskog. lågurttvpe (81). (PN 146437). Rik, høgproduktiv lågurtskog, og artsrike 
tørrengfragmenter, tidligere beitet. Arealet er sterkt kulturpåvirket, men vil bidra til større diversitet i 
reservatet,og et større sammenhengende og variert løvskogsareal kan sikres i denne delen av 

. reservatet. Skjøtsel må vurderes for å opprettholde eng preget i enkelte partier. 
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Flg.12. Forslag til utvidelser av Åkersvika naturreservat. Forklaring- I teksten sA2. 
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