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Ga l osen. Foto: O. F rengen.

OBJE KT NR. 124
GAUL.A
Fylker : Sør-Trøndelag, Hedmar k
Kommuner : Tr ondheim, Melh us, Klæbu, Midtre
Gauldal, Selbu, Holtå len, Ty da l, Røros,
Rennebu, Os, Tynset
Nedbørf elt : 3651 km2
Skog gren se : 7009 20 m o. h. Areal under
denne : Ca. 60 %
Middelvannfo ring : 91 m%/s
L aveste/hoyeste punk t : 0 1332 m o. h .
Marin grense : Ca . 175 m o. h .
Kraft potensi al : 1205 GWh
Na turg eogr afiske regioner : 34a, 35h, 41

Vass dra gs bes krive lse

Nivåene 300- 600 m o. h. og 600- 900 m o. h.
utgjør henholds vis 32 og 38 %, eller 70 % av
totalarealet .
Gaula er vidt for gr einet med flere stor e
s idevas s dr ag. Ovenfor St ør en kommer følgende
bielver fra sør : Rugla, Hesj a, Lea, For a, Bua
med E na, Sokna med Ha uka, Stavilla og Ila .
Leng re ned kommer fr a vest Gaua og Loa, og
fr a øs t Lundesokna og Ka ldvella.
Fra kildene i Holtå len til utløpet i T ro nd-

heimsfj ord en har eJva et fall på ca. 1000 m.
De førs te 100 km til St ør en renner Gaula ves tover. Fra Støren gå r elveløpet ret t nordover
til utl øpet i sjøen. I de øvre deler er det flere
mindr e og s tørre s try k. I Svølgj a, mellom
Alen og Ha ltdalen, ligger Eggaf ossen (ca.
10 m) . Hi t (2 70 m o. h.) er elva laksefør ende.
Herf ra ned til Ga ulfossen ved Hovin ( ca. 72
km ) , e r de t modera t st rom med mindre s try k

Gaula er Midt-Nor ges s tørs te h ovedvassdr ag
og er også, det største i landssammenheng
blant de midlert idig vern ede vas sdragene. Kildene ligger i Gronlivola i Holtålen og elves trekningen herfr a til Gaulosen, sørves t for

innimellom. «Gaulfossen» er et kr aftig s tryk
med et fa ll på ca. 17 m på en knapp kilometer .
På de siste 34 km fr a Gaulfossen t il utoset, er
fallet j evnt.
I hovedvassdraget finnes ingen reguler ende
sj øer og Gaula er derf or en ut preget flomelv.

Tr ondheim, e r ca. 150 km. P å gr un n a v vass -

F lere a v s idevassdrage ne har imidle rtid inn-

dragets a rea lmessige uts trekning inneholder
nedbør feltet et usedvanlig s tort topogr afi sk
mangfold.
Innen nedbør feltet er det mye s kog og myr,
og bare 6 km 2 ligger høyere enn 1200 m o. h .

sjøer på mellom 5 og 10 km . Sj oareal et utgj ør
ca . 1 % av areale t.

Nedbør feltet har pga . s in utstrekning et
heterogent klima. De naermes te ve rstasjoner
er Trondheim (113 m o. h.), Berkåk (424 m
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B uda len. Foto : J . Gj essi ng.

Or e F ordalen . Poto : O. Fr engen.

o. h.) og Roro s (628 m o. h.). Ars nedbor en pa

vat net. Øverste kant av terrassene markerer

disse sted ene er hen holds vis 8 10 mm, 782 mm

m arin g rense . N edove r fr a Hovin dominerer

og 480 mm, med nedbor maks imum henholds vis
i oktober, j un i og juli. Arsmiddelte mperat uren
er henholdsvis 5,2° €, 2,8° C og 0,5° C, De
nord lige deler av Gaulas nedborfelt er botanis k

marin leire og når enkelte steder en mektighet
p ove r 80 m. Leiromradene i Ga uldal en e r for
en s tor del oppdy rket, og noen av landets
bes te jord br uksarealer ligger her.

se tt

mer osea nisk e o n område ne nord fo r

Løs mas se ne i ø vre de ler a v da len, Midtre

Selbusjoen, sa arsnedbor en i de mest h umide
deler av nedbørfeltet es timer es til over 1200
mm, kans kje o pp til 1500 mm.
Det mes te av nedbørfeltet bes tå r a v ka mbros iluriske bergarte r . Ka ledonske eruptiver
finnes enkelte s teder. De stør ste er det
Trondhjemitt-.dominerte omr ådet fr a Reinsfj ellet soro ver mot Skjulungen, og gabbr o/
amfibolittomr adene ved Øyungen og Hyllingen. Av kambros ilurbergartene dominerer ulike gneiser de øvr e deler av feltet, fr a St ør en

Gauldal og Holtålen, er sandholdig gr us.
Fjellområ dene har et dekke av tør rjor d og
lyngbumus. Bare få s teder er berg gr unnen
blottet.
Omlag 40 % av nedbør felt et Jigger over
rer ar ea lmessig. Lesidevegetasjonen bes tar
hovedsakelig av blåbær-blålynghei. E nkelte
topper s trekker seg opp i mellomalpjn region.
Ba rs kog, vesentlig gr an, dekker 32 % . Grans kogen danner i nor d s koggr ensa, mens fj ell-

og oppo ver. Innen det te om rådet varierer be rg -

bj orkeskog forekomm er i ost og so r. Til sa m-

gr unnens kvaliteter som næri ngs kilde for den
biologiske pr oduksjon relativt mye. Ma nge
s teder finnes s ma le kalkbenker som gir gru nnlag for en rik fl ora. De nedre deler fra St øren
til Ga ulosen, bes tå r av yngr e, lettf orvitreli ge
berg arter s om gr onnste in, leirs kifer og fy llitt.
Dalsidene er her brattere enn lengre opp i
dalen.
Pra kt isk talt hele nedbørf eltet er dekket av
losmasser. Omr adene over marin gre nse d ekkes av morenemateriale av · varierende mekt ighet. El veavsetni nger a v betydning finnes i
hoveddalforet nedover fra Singsas. Det s tor ste
omr ådet med elvea vsetnin ger, t rekanten Lioye nS toren Mosand, e r danne t av Ga ula
og Sokn a. For øvr ig fi nnes elveavsetninger

men dekker bjor kes kog 11 % av arealet, my r
10 %, kult urma
r k 5 % og or esk og 0,2 %.
Myr fr ekvensen er hoy, s a rlig i nordostl ige
deler a v feltet .
J ord br uksarealene er konsentrert til hoveddalfaret og de sør lige sidedalene. I de øvr e,
nor dlige deler, er det jor dbruksarealer av
betydning ba re i Aungr enda. Siden jor dbr uks områ dene for det mes te tigger nede i dalbunnen, spiller de en s tør re rolle for nedbørfeltet
som økosystem enn hva den beskj edne area la ndelen skulle tilsi. Flere høgprod uktive og/

mer spredt i rolig e s tre kni ng e r av ovre Gaula.

I s idedalene finnes også stor e elveavsetninger
i Aungr enda, Budal, Ha ukadal og Tommesdalen.
Breelvavset ninger i karaktersitis ke terrasser
finnes ved Kvasshylla, Nor dtomme og Lang-

skog g rensa . F a ttig rabbe veg e tasj on domine -

e ller sjeldne naturt y pe r er tru et ell er påvi rke t

a v j ordbruk. Nydyr king foregår til en viss
utstrekning i barskogområder på morenegrunn i lavlandet og på myr eller tidligere
setervoller oppe i s idedalene. Prod uktivt skogarea l under barskoggrensa utgjør ca 850 km'
eller 22 % av totalar ealet.
Seterd ri ft en har ha tt stør st betydning i de
sør lige sidedalene. De nor dlige delene av feltet
er mer myr lendt og derf or mindr e egnet som
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beiteområder . Men også her Jigger et stor t
antall setrer . Utslåt t har vært viktigere i de
nordlige omr ådene. De fl est e setervollene er
nå under gjengr oing av bjør k og gr an, men
feltsjiktet er fr emdeles gr as dominert s om
følge av la ng tids s lå tt og beltin g. De stør ste
s låttemyromr ådene er Fl omyr e ne ves t for
Hukkelva tna, Slagan i Ha ltda len og Sj urs floa n i Alen .
Den nord østre delen av nedbørfeltet er be-

delvis i dagen. Deltaet i Gaulosen er under
stadig endr ing pga. elvas s tor e ma terialtranspor t .
Vest fo r Gaula, sør over til Haga bru, er de
storste si devassdragene Loa (kommer f ra
Benna, 184 m o. h. , 5,7 km") og Ga ua som
kommer fra Gynnelfjellet (ca. 910 m o. h.).
Bare mindr e arealer Jigger over skoggr ensa og
76 % er dekket med gr ans kog. Langs Gaula
er det mye dyr ka jord. De lavere deler dekkes

rør t av van nkr af t utbyg g ing . De ves en tl ig e
inngrepene ligger i Lundesokna, som er fullt

av mek ti ge m arine avset ning er, s ilt og leire .

utbygd. Hukla, Kusma , Holtsjøen og Buru sjoen er overfort t i ] Samsjoen.
Følgende sj øer er regulert : Holtsj øen (1 m) ,
Buru sjoen, Sa msj oen ( 13,7 m) og Håen (10
m) . Den s tørs te s ideelva ti l Lundesokna, Skil br eida, er overført til Håen. Killingda l gruver
har et kra ft verk i Øvr e Gaula. Holtalen kommune ha r et i Rødbergf ossen, og det er et
kr aftverk i Lofossen i Melhus .
Gruvedriften i omr ådet har ikke ha tt s å.
drama tis ke følger for plante- og dyrelivet som
leng er soro st, i Roros, hvor store omrader
fr emdeles er skogløse som fø lge av vedh ogst.
De t ble nok i s in ti d tatt ut store men gde r

ved til s meltehyttene også i øvre deler av
Gaulas nedborfelt, men disse omr ådene er
forl engs t til vokst .
For urens ing fra gruvedrift er et lokalt
pr oblem i de øvr e deler av vassdr aget. Vanligvis regnes Gaula som død over en strekning
på 4 mil, ned til Storh ammaren i Svølgja.
For ur ensn ingen kommer med sigevann fr a
slaggha uger og berg haller som inneholder
s tore meng de r tungmetalle r, særlig sink og

kobber. Kj oli Gruber som ble nedlagt i 1941,
er nå overt att av Sta ten ved Ind us tridepar tementet. Arbeidet med a s toppe foru rensingen
fra Kjoli Gruber sta rt et i j uli 1981. Sta tens

Selve elveflata best ar for en stor del a v elveavsetninger med sa nd og grus.
Sidevassdr agene St or e Buru, og Sevilla,
samt en rekke elver og bekker renner samme
n
med Gaula pa nor dsida av hoveddalfor et,
nor d- og vest over til Haga bru. Høyes te p unk t
er Burufj ellet (871 m o. h.) . Rundt Burusjoen
(568 m o. h., 2,10 km' ) fi nnes en del fj ellområder, fo r øvr ig Jigger bare mindr e as ryg ge r ove r s kogg rensa .
S ok na (600 km )

Hit fø res Soknas nedbørf elt med bl. a . de
s tore bielvene Ila, Sta villa og Hauka . I tillegg
kommer sørs ida av hoveddalføret f ra Haga
br u ti! Rogst ad. Hoyeste punkt er Sandfj ellet
(1258 m o. h. ) . I Sandfj ellet og IIfj ellet ligger
stor re omrader over s koggr ensa. Fr a nedre
del a v Stavilldal en og nedover Sokn edalen finnes en del dyr ka jord . Ved samløpet med
Gaula har Sokna bidratt til svaere grusa vsetninger. St orste innsjø er Ramstadsj øen (478
m o. h., 1,25 k m ) .
Ha ukadalen er ca . 3 mil lang og ender ved
Snoan i Soknedalen. E t plat pa ne r 30 km
med kvart ære avsetning e r preg e r selve dalen .

E lver og bekker gr aver seg ned i sedimentene
og danner dype V-daler.

F oru re nsnings tilsy n arbe ider nå med pl ane r

for a rense utslippene fm Killingdal.
Riks vei 30 fø lger hoveddalen fra va nnskillet
til St øren, mens E -6 folger herfr a og nor dover til utløpet . I de fles te s ideda lene er det

ve i in nover. De s tore fj ellviddene er i hoved -

sak uten vei.
Følgende deler a v vassdr aget gis egen omtale :
Vassdragets nedre de ler (Melhusomr det,
Holonda, Lundeso kna, Buro) (ca. 790 km')
H øyes te punkt i vassdrage ts nedr e del e r

Vassfj ellet (71o ro o. h.). I vest s kr åningen
opp til mari n gre nse ligger s tra ndavs etninger.
Breelvavset ningene sor fo r Søberg er mer enn
80 m mektige. Flere km' er dekket av Gaula s
avsetninger og store omrader bestar av marin
leire og silt . Over mari n gr ense ligger tynnere
morenemateri aler og i Vassfj ellet ligger berg et

Bua med Ena (549 km-)
Også sør sida av hoveddalføret mellom Rogs tad og Hofs tad inngår . Høyest e punkt er
Forolhogna ( 1332 m o. h ) . Bort imot halvpar ten (48 % ) av a real et ligger over skoggrensa .
Budalen begynner ved Hj ellen (ca. 140 m
o. h.) og ender på. snaufjellet (ca. 1000 m
o. h.) omlag 35 km lengre sør . Fra Hjellen t il
E nodd er da.len trang og dyp med frodige
la uvskogslier. Sor fo r E nodd deler dalen seg
i to, E ndalen og Budalen. Lan ds kapet fla ter
ut og omrade ne mell om preg es av lave, slake
s kogåser. Langs selve elvedalen er kultur påvir kn ingen relativt s tor med oppdyrk ede
a realer, beitemarker og hogs tflater. Over barskogen og innover seterdalene domi nerer fj ellbjør kes kogen. Lengs t i sør gå r den opp i ca.
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920 m o. h. på østsida av dalene, men ligger
betydelig lavere på vest sida og lengr e nor d.
Fjellområdene er preget av lave, s lake fj ell
med nest en sammenhengende vegetasjons dekke. Det finnes mye løsavsetninger, i form
a v g rus ry gge r og hauger. De stors te innsjoene
er store Hiasjo (931 m o. h., 1,33 km" ) og
E nsjøen (974 m o. h., 1,30 km ' ) .

ringene kan nå langt inn i det gamle paleiske
terrenget ( f. eks . Budalen) og skaper ska rp e
kont ras ter mellom ung og gammel la ndformutvikling. Før st nedenfor Støren vider dalbunnen seg ut og gir plass for et br edt og
godt ut viklet og aktivt elveslettepa rti ned til
utløpet i Trondheimsfj orden.
St ør steparten av de flate re fj ellomr adene
har e t ty nt og usamme
nhe ng end e morene-

Vassdragets ovre deler (østre Holta, Rugla
m. m., ca. 660 km?)
Ne rmere 60 % av arealet er botanis k en
alpin nat urt ype. I de nedre deler av området
renner Hal tdals -Holta (ost re Holta) . Den har
kildemagas in i Holdsjøen og renner nokså rett
øs tover til samløpet med Ga ula. I de rela tivt
store fj ellområdene i nor døst er Blås tølen
(1321 m o. h.) høyes te punkt. Det fi nnes noe
dyr ka ma rk i Aungre nda og i liene ned mot
Gaula, for øvrig dominerer barskog og bjorkeskog de s ubalpine omr ådene. Ovre Bellingsj o
(948 m o. h., 1,01 km") er s tørs te inns jø i
omr ådet.
R ug la. k omm er fr a sør, og den har sam løp

med Gaula i Alen sentrum. Kldemagasinet er i
Ruglsjoen, ca. 15 km nor d for Roros.
De østligs te delene a v Gaulas nedbor felt
regnes som kildeomr ådene (vanns killet mot
Tydalen) . Kjoliska rven (1288 m o. h.) er høyeste fj ell. Grans kog og noe dyrka mark finnes
i de ves tlig e de lene me ns da lbunne n lengr e

oppe t il dels er ster kt pr eget av seterdrift.
Gr uvedriften i Ki llingd al og tidligere Kjeli
har gitt s terk foru rens ning i Ga ula.

dekke. St or e partier med bart fj ell vil derfor
dominer e fj ellomr ådet, men noe mindr e i øs t
enn i vest. På grunn av at Gaulas dal og de
fleste s ideda lene er så trange og dype, har
både glas ifluvial t og fluvialt materia le svært
liten utbredelse i midtre og øvr e d eler. Deri mot
vil slike masser karakterisere dalene nord for
Sto ren .
Sammenhengende d ekke av morenema teria le
har s tørs t utbr edelse på begge sider av Hauka dalen, og i de helt øs tlige delene av nedbørfe lte t . Ulike more ne danne lse r er godt utviklet

flere s teder. I Ha ukadalen er det en endemorene, og e n more ne ove r Ku fj ell e r s to r og

tydelig. Den er an takelig avsat t under det
s is te marke rt e framsto te t som innlandsisen

hadde i denne del a v la ndet. I denne dalen er
det en terrasse i 625 meters høyde avsatt i en
br edemt sj o. Omr adet i Ha uka dalen er i det
hele meget for mr ikt. E ndemor enene i kombinasjo n med spor ett er brebestemt drenering
og br edemte sjoer gj ør det til et helt spes ielt
system.
Ved Holem ligger også. en endemorene.
N ordves t og sørves t for Tjorn vol las e n lig g er

en rekke ur egelmessige mor enerygger og danner e t ur yddig terre ng ( Rog e n-more ne ) .

I ost lig del av feltet, like vest til Hauk Geo fag

da len, sees e t stors t ilt mønster a v pa ra lle lle

Berggrunnen hører i hovedsak til Trondheimsfeltets omvandlete kambrosiluriske sedimenter. Gauldalen nytt es oft e som typeområde for denne regionens s tratigr afi. De
kaledonske intrus iver i feltet er trondhjemittmasser i området fra Reins fj ellet mot Skj ulungen og ga bbr o og amfibolitt ved Øy ungen

s tri per i overflat en av mor enedekket (fl uted
s ur face ). Str ipene er dannet a v br een i bevegelse og viser norma lt den sis te isbevegelses retningen i ct område.
Breelvma teriale er stor t set t begr enset ti l
de s tore avsetninger ved Ha ukådalen, St ør en,
Hovin/Horg, Kal dvelldalen og Kregnes (Melbus ) som hovedsakelig best år av sa nd og gr us,

og Hy llinge n. Ovre og midtre de l av vass-

sted vis me d en de l s te in e lle r s ilt.

draget (o venfor St ør en) domin eres a v Ga ula-

Ved Kvas shyl la nor d for St ør en ligger rest er

gr uppens ulike gn e ise r. De tte g ir seg ofte til

av en is ran davse tning s om hoys t sannsy nlig

kj enne i s trukturbestemte landf or mer inne på

har gå tt t vers over Gaulda len.
Ret t sor for Ho rg har Gaula sk aret seg
gj ennom et s tor is ra nddelta som har overflat e
ca . 17 5 m o, h . Deltaet ligger p å eldr e, tykke
avs etninger av marin leire og s ilt. Mye ty der
på a t breen har rykket fr am over deltaet etter
a t dette ble avsa tt.
I Kaldvelldalen er det en s tor deltaa vset ning
i 175 180 meters høyde. Innlandsisen har rykket inn mot avsetningen og dannet en mor ener opp deler av den . Denn e avse tnin gen

fj ellet og i dalenes re tnings e ndringe r. I de

nedre deler av feltet dominerer lettf or vitrelige
gr onnst einer, leirs kifr e og fy l it ter.
Terrenget i nedbørf eltet er pr eget av rolige
og avr undete landformer . Hovedda lføret er
d ypt nedskaret , noe s om ogsa gjens peiles i en
tils varende utfor ming av de nederste delene
av s idedalene i til dels utilgjengelige og godt
utviklete t ilpas ningsgjel . Mange s teder er det
bare plass Ul elveløpet i dalbu nnen. Nedskj 16
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er høys t sanns ynlig lagt opp under hovedframs tøtet i Yngre Dryas ( 11 000- 10 000 a r
for n ).
Ved Kregnes i Gauldalen ligger det en liknende s tor is randa vsetning med s por etter isframs tøt oppå. Ved Holem like nord for deltaet
ligger det en tydelig randmorene opp glasifluvialt materiale. Morenen inneholder en del

fl omsonering og terrasseutvikling er a v forsknings mess ig interesse.
Vassdr aget har også verdi som type- og
ref eransev
assdrag.

Botanik k

godt r undet stein som bree n har tatt med seg

De st ore klimavariasjone r innen de t vid-

idet den rykket fram over den glasifluviale
avsetningen.
I Holdas dal og i Leas da lfør e er det ma rkerte es kerd rag.
Gaula er en effektiv massefore nde elv. Det
er ikke mulig
peke ut spes ielle ma terialkilder. Det er heller en jevn sideerosjon i en
lav og steinr ik elveslette samt en til dels betydelig tilførsel fr a sideelver som er årsaken
til den s tor e ma terialtrans porten. Srorlig stor
til f orse l kommer fra Bua og Sokna.
For 1975, som na rm es t er bet rakt e som et
gjennomsni ttsar hva gjelder midlere a vlop og
fl omvannf orin g er beregnet en trans port pa
52 500 tonn ved Valdum bru (felt 3215 km-) .
Den b unntransporterte andelen var mer enn
75 % , i sus pensjon gik k ca . 8 % , mens andelen
av oppløs te s toffer var ca . 17 %.
Gaulas canyon m ed Kleiva fossen- E gga fossen og me<IHesjas utløp viser en s trekning
med gode eksempler på sedimentpr oduksjon
ved for vit ring og undergraving i fj ell. Dalen
her er sær lig trang med steile sider pga . s kif righet og fall i den sedimentære berga rten.
Ved den nevnte Kvass hylla terrassen har
elva ogs a cany onpreg et lop. He r er det rese nt
massebevegelse og ravinerin g i fi nkorn ete

s trakte nedbørfeltet gj ør at vegetasjonsutformingen endres mye fra fj or d mot innland.
I sør og sørøs t dominerer kontinentale (østlige) typer, i nor d og nord vest har vegetasjonen et s terkt kys tpreg, mens de la vest liggende deler bar kla re va rmekjære trekk.
Nedbørf eltet ma ngler høyalpine fjell, og melloma lpin vegetasjon er bare til stede på toppomr ådene av de høyes te fj ellene. Gradienten
fattig- rik er godt dekket innenfor de flest e
na tur typer.
Prak tis k talt hele fj ellar ealet, som utgj ør
40 % av feltet, ligger i lava lpin sone. Sonen
har en vertika l utstrekning på na rmer e 600 m,
og med de geolog is ke og klima tis ke var iasj oner som fi nnes , blir fje llvege tasj one n vari ert.
I sør og ost dominerer kontinenta le utform inger, bl . a. med lavrike samfunn. Fat tig lesidevegetasjon, i for m a v einer-dverg bjør khei og
blab@er
-blabe rlynghei dominerer, men ogs
rabbes amf unn dekker stor e arealer . Rik vegetasjon for ekommer hy ppig, men dekker ikke
s torre, sammenhengende arealer.
I de la ve fj ellene i nor d og vest ha r vegetasjonen et klart oseanisk preg med moserike
samf unn. Rosslyn gdominert fu kthei er her en
kar akteris tis k type. Dels på gr unn av fa ttigere
berg grun n, dels som følge a v sterk torvda n-

masse r i øs tre da ls ide ved Granm o. S por e tte r

ne ise og utvasking , e r rike veg e tasjonsty per
langt sjeldnere i nor d enn i sør .

a

a

leir raset i 1345 sees også .
Ga ulas clvesletteutvikling fr a Hovin til
Gaulosen viser den betydning d en s terkt ma teria lfor ende elva bar for dalbunnens former .
Deltaet endrer seg bl. a. s tadig ved sedimentasjon a v materialet. Det antas a t sedimentasj onen fo rs t finner s ted nedenfor Udduvoll
br u. Dette gir en kor t sedimentasj onss trekn ing
og endringene i løpet m å derf or bli betydelige.
Det te fluvia le sys tem er meget la bilt og inngre p vil le tt rokke ved den e ta blerte like vek t .

Nedbørf eltet inneholder en rekke geofaglige
ele men te r av stor in te re sse. Kva rta rge ologi s k

er tre reginoner i Gaulas da lføre særlig in teres8ante. Dette gjelder Ga ulas dal nor d for
Støren, øvr e del av Haukådalen og en del
omruder na r hovedvannskillet som Bl or fj ellet, For olsjoen og Ruglsjoen sam ovre del av
Leas da l omkring Holdsj øen.
Fluvialt er påpekt interessa nte lopsomra der. Lopsutviklingen, gjenfy lling shas tighet i
a vsnor te lopssj oer, utbyggings hastighe t av
elveslettepa rti er, ut bygging av deltaet samt

I sør lige deler finnes velutviklete bjor keskoger. Bl br -bregnebjor kes kog er den viktigs te typen, men andre utfor minger er også
vanlig. Lyngri k bjør kes kog opptrer på tørre
steder, særlig på mor enegrunn. Lang tids beiti ng av husdy r i se te rom råde ne ha r resul tert
i gr as rike bjor keskoger, som har utviklet seg
fra b de hei- og eng skoge r. Rike utforming er
i form av lg urts kog og høgs taudeskog finnes
vanlig i lien e, men sje lden over storre, sa m-

menhengende areal er.
Gra n e r det viktigs te s kogdannen de t re slag

i nedbør felt et. I nord går gr anskogen opp til
ca. 600 m o. h. og danner skoggrensa, i sor og
os t noe hoy ere hvor de n g radvis går ov er i

bj ør kes kog. Blåbærgra nskog dekker stor e områder i flatt og s vakt beilende terreng, s ærlig
nor d og vest for Gaula. I delte området er også
blåbær-fuktgrans kog vanlig som overgangs type mellom myr og fas tmark. Småbr egnegranskog finnes vanlig s om <øyer> i mosaikk
med blå bærgr ans kog. I fuktige lier danner

-
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høgvokste br egner feltsjiktet i s torb regnegr anskog. I lier med noe bedre næringst ilgang
finnes lag urtgranskog, den mes t ar tsrike a v
granskogs typene, og hogs taudegrans kog med
dominans av t y r i h j e 1 m, t u r t og k v i t .
b l a d t i s t e 1 . I Lundadalen finnes en utforming av grans kog som ha r mye til felles
med ka lkfurus kog .
F ur uskog fi nnes hovedsakelig i to utforminger . Rosslyng-fuktfuruskog danner en overgang mellom skogdekt myr og egentlig fas tmark sskog, og forekommer va nlig i nord lige
deler av nedbørfeltet . Lyngrik fu rus kog opptrer vanligs t på. lokali teter som er for tørre
for gr an, gjerne på koller i la nds kapet. På
sørs ida a v Ga uldalen fr a Haltda len t il Sing sås
fi nnes et størr e, sammenhengende o mråde med
lyngr ik furus kog .
Graorskog er va nlig i da lbunnen og nedre
deler av liene i nedre deler av Gauldalen. Den
opptrer i to utforminger : E lvcka nts kog og
ravinesk og. EIvekantskogen er bes t utviklet
fra Storen og nordover, der dalbunnen er relat ivt brei. Ores kogen er of te beitet. Ravineskogen s tår i br atte lier i hoveddalføret og
innover s ideda lene, vanligvis på leirgrunn .

sjeldne i Tr ondelag for ovr ig . Var iasj onsbr edden i vegetasjonen må. dermed si es
va re
s vært stor.

a

Det er påvist ca. 675 arter av karplanter.
Dette er et høyt tall, både r egionalt og i lands delssammenh
eng. Vassdragets st ore geografi ske utstrekning og var iasjoner i topogr af i
og klima gir grunnlag for det hoye artstallet.
Det mes t iøynefallende plantegeografiske
trekket i flor aen er det s terke innslaget av
kystp lanter (34) . Kystplantene finnes helst i
fuktige vegetasjons typer som fukteng, myr,
s ump og va tn. Det samme gjelder østl ige arter
(50) , som også for ekommer va nlig. E t sørlig
s ørøs tlig flor aelement er godt representert
(65), ser lig i edelløvskog, tørr bakker og
berg skrenter i de nedre delene av vassdraget .
Fjellfl oraen er rik og teller 13 7 art er. Nedbørfeltet ligger utenfor det sør lige kjerneomr ådet for sentris ke fj ellplanter, men en del
slike arter har utposter i Gauldalsfj ella.
E n la ng rekke kalkkrevende art er opptrer
bade i fjelle t, s kogs onen , myromrade ne og i

E delløvs kog i form av alm- og hassellier
fi nnes mange steder i hoveddalfør et og nedre
deler av s ideda lene. De s tør ste almeliene fin.
nes ved St ør en og Melhus og i Ga ul osen .
Myr dekker 10 12
av felt et, mest i nor dlige deler. Nedbørsmyrene er oft es t små , men
tallrike. I de nor dlige delene dominerer fa ttige, ma ttedomin erte j or dva nns myr er. I s ør lige

lier og berg skr enter. Mange arter ha r ma rgi nal forekoms ter i området (hoydegrense, nord -,
ves t- eller ost grense) . Av arter med nor dg rense i Gaulas nedborfelt kan nevnes b l a n k t j ø n n a k s, b r e i t t d u n k j ev l e,
h u l d r e g r a s, s k o g s o t g r a s og s o t er o t . Arter som k a l k t e l g , b l a n k b u r k n e , k r o s s a n d e m a t og s k o g s t a r r er også meget sjeldne i Midt-Nor ge.
De bota niske verdiene fordeler seg over hele
vas sdraget, men visse konsentrasjoner kan
påpekes. Området For dalen/Øyungen viser et

deler og o mk ring H oltsj øen e r ri ke re myr -

stort utvalg av lite be ro rte og uberor te na tur-

typer vanlig, og eks tremrikmyr er ingen sjeldenhet.
Vannvegetasjonen er variert . Vegetasjons fatt ige fjellva tn, stor e sj øer med bølgeslagpavirket stra nd og frod ig undervannsvegeta sjon, humuspv irkede myr tj ern, midd els rike
skogtjern og ri ke til eks tremt rike krok sj øer
og smådammer i lavlandet ; det te er hovedtypene i spekteret a v sjøtyper .
Andre vegetasjons typer dekker sma ar ealer,

typer. Sør lige fj ellstrøk ha r rik flor a . Myr-

A rts innholde t l ign e r de t i e lvek antskoge n.

me n e r kva litat iv t vikt ig e. Vierkratt f innes i
fj ellet og som elvekantvegetasjon i øvr e deler

av vassdraget. I nedre deler av hoveddalfaret
finnes regionalt sj eldne typer som mandelpilkratt og kl vedkr att , og i Ga ulosen s tar verdens mest gro vvoks te tindvedskog. Pa Øysand
i Ga ulosen ligger et område med s trandeng,
bedre u tviklet enn de fles te andre steder rundt
Trondheimsfj ord en.
In nen nedbørfeltet fi nnes de aller fles te av
de vegetasjonstyper som forekommer i midtre
og indr e Trøndelag. Egentlig kalkfuruskog
mangler, og terreng dekkende myr er ikke med
sikkerhet påvist. T il gjengjeld forekommer
vegetasjonstyper som ma ngler eller er s vært

og s kog om rade r i nord og nordost e r plante -

geografisk s vært in teressante med de rikes te
fo rekomster av kys tplanter s om vi har sa
la ngt fr a kysten. Da lbunnen og nedre deler
av dalsidene i de nord lige delene av nedbørfeltet har et s tort utvalg sj eldne vegetsjons typer og art er, t il dels av s ve rt s tor verdi.
Flommarkvegetasjonen her er spes ielt vik tig .
Ga ulavassdrag et inneholder de a ller f les te
vegetasjonstyper som finnes i midtre og indre
deler av T røn delag og kan s tå. som typevassdr ag for denne delen av la ndet.
F ugleliv
Fuglea rt er knyt tet t il ulike s kogs områder
e r rikt re prese nte rt i Ga la.

Løvskogsomr ådene i de nedre deler har et
rikt fugleliv, spesielt områ der med gr åor hegges kog og edellovskogstyper i sør - og vest vendte lier. Graor-hegges kogene er p r im e rt
knyt tet til va nnveiene. Disse omr ådene har
bl. a. en meget art sri k s purvefulgf a una . Av
enkeltl okaliteter må spesielt nevnes Sunds-
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berg a-Loglolia, Loddgdrd&sen, Vt t sen og
L undarydningen-Lundadalen.
Store arealer bad e pa ost- og ves ts ida av

hovedvassdraget domin eres av barskog og
bla ndingss kog med en for landsdelen tilsynela tende typisk fuglefa una.
Nedbør feltet til det s tor e sidevas sdraget
Sokna preg es ogs å av ba rskog og blan ding s-

skog oppbr utt a v størr e myr omr åder. Fa unaen
i tilknytning til disse områdene synes ikke
skille seg fra faunaen i tilsvar ende na tur typer
ellers i vas sdr aget. De rela tivt s tore fj ellbj orkeskogs omr dene synes ogs& 4 ha en fo r
landsdelen typisk fauna .
Budalen og E ndalen har beitepåvir ket fj ellbjør keskog i de lavestl iggende omr a dene med
en rela tivt ar ts ri k spur vefuglfauna. I deler av
E nda len er det dr evet betydelig or nitologisk
forskning i t ilknyt ning til bjor kes kogsfaunaen.
Barskogsomr adene utmerker seg ikke i for hold
til vassdrag et fo r ov rig. I ned re deler, i l iene
ned mot Bua og Ga ula, finnes fr odige lovs koge r, ti ldels ede llovskog , so m har en meg e t rik

fauna av mindr e spur vefugl.
Fuglefaunaen knyttet til skog i Ves tre
H olta, Fo ra og H es ja synes i kke a utmerke seg
i forh old til til sva rende na tu rt yper ellers i

al er med lavalpine naturty per. Disse ha r stedvis ri k fu glefauna, spesielt områdene ved Hisjøene. De s ubalpine myr områdene i Budalen/
E ndalen har en for landsdelen vanlig fauna .
Nedbørf eltet til vest re Holta ha r relat ivt
s tore a reale r av laval pine nat urtyper sa mt
s tore myrarealer. F uglefaunaen synes ikke

a

utme rke se g i forhold ti l tilsvarende naturtyper ellers i vassdr aget . En lokalitet ma imid-

lert id fr amheves ; våtmarks komplekset i tilkny tning til Hukk elvat na . Omr det er vik tig
både som hekke- og trekklokalitet for bl. a .
ender og vadere.
For as nedborf elt har s tore alpine arealer .
I orn itologisk sa mmenheng er disse de mes t
i nte res sante

av

fje llomraden e .

Va tmar ks -

kompleks et fr a Meiv ollen og sør over tul Dalbusjøen og vestove r til La ngt jonnene s tar i
en særs tilling. Innenfor dette omr ådet finnes
en rekke enkeltlokalit eter med en artsrik og
sj elden fuglefauna . Det er va nskelig betrak te
de enkelte omr ådene isolert, da. det er hele
sy ste met av vatmarker o g alpi ne heiomrdde r,
det s tore a realet (ca. 50 km°) og kombin a -

a

sjonen sy r, he i, e lve r og va tn som g ir de t stor
verdi .

vas sdr aget . Fj ellbjor kesko g utgjor et vesentlig
element, særl ig i Hesj as nedborf elt.
Vongravenraa i Ruglas felt er på grunn av
topogr afiske og loka lklima tis ke fo rhold interessant, med bl. a . rik spurv efuglfauna. I dette
br atte og tra nge elvegjelet t il Rugla er det
blandingslovs kog og hogs taudevegetas j on.
Nedre deler a v Ga ulda len ha r ogs å flere
vik tige orni tologiske vatmarksloka liteter. Det
marine gr untvannsomr ådet i ti lknytning t il

De øvr e deler pr eges natur lig nok av alpine
na turtyper og fj ellbj or keskog. Omr der av
s pesiell interes se er alpine vatmarker. I fel te t
t il øs tre Holta er det verdt
nevne Nålsj øområdet som betydningsfull hekkelokalitet for
vadere og ender, samt delta omr ådet i sør øs tenden av Holdsjøen. I vassdr agets østlige kildeomr åde ligger dess uten et va tma rkskompleks knyt tet til Gaulh&en-Tjonnvollt jonna og
Ormtjonnomradet med en ar tsri k vann fug lfauna. E n mindr e lokalit et, Flangs tjonna, bor

utose t, Ga ulos en ,

og sa nevnes .

m spe sielt

fr amheves som

viktig rasteplass for trekk fug l i regional s ammenheng, og som overvint ringsplas s . Området
ha r ogsa hekkefunksj on. Totalt er ca, 130
arter med s ikkerhet observer t (vesentlig i
perioden 1963- 1975), hvor av naermere 40 %
er sannsynlige hekkefugler.
I da lbunnen og langs elva ligger en rekke
pro duk tive s mådam mer og k roksjøe r som har

en sær preget fauna med bl. a. ender og vadere.
Av enkeltlokalit eter ma spes ielt nev es Hofs tadkjela, F ornes e vj a, Sva mpan, Gauas umpe n

og Krogsta ddammen.
De s ubalpine myro mrådene i de nedre deler
a v Ga ulas nedborfelt syn es
ha en va nlig
fa una .

a

I

S o kn a s

n e d bo rf e l t

er de t

t re

va t mar ks-

omr åder som utmerker seg ; Holtevatna og
G s tj onnene for s tor artsrikdom, og Flonan
på grunn av uberør thet og utstrekning. Ved
s iden av fun gere som hekkeplass har lokalitetene ogs å stor betydning som ras teplass for
trekkfugler.
Nedbørf eltet til Bua har rela tivt stor e are-

a

a

De nedre deler av Gauldalen har saerlig
mange fugleart er knyt tet til kulturmark.
l deler av nedbør feltet finnes bergkløfter og
bergvegger som representerer hekkeplasser
for klippehekkende rovf ugl/ ugler.
Det er i alt regis trert 180 a rter i Gaulas
nedbørf elt. Av disse ble 124 regis trert un der
prosj ektets a rbeid. Ca. 95 % a v de 124 a ntas
hekke i området.
Vas sdraget har generelt stor t mangf old av

a

art e r og fug les amfu nn . Se r l ig e r fau nae lemen ter knyt tet til skog- og lavla ndsområder rikt

repr esentert , men også laval pine fuglesamfunn preger til dels stor e area ler. Likeledes
finnes en rekke ulike, arts rike va tmarksomr a der. F A omrude r ka n be te gn es som art sfa tti ge .

Sett under ett har Gaula stor e or nitologis ke
verdier. Vassdrag et e r typ isk fo r landsde len

og har også mange s pesielle og sjeldne elementer både i for m av ar ter og na turtyper.
På g run n av m oderate inngr ep i na tu re n har
vas sdr aget refer anseverdi og totalt er verdien
s om verneobj ekt meget s tor .
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F ers kvannsbiologi
Gaulavassdraget har en rekke stør re og
mindr e vatn. De er særlig konsentrert til
kilder egionene og ligger i utkan ten av nedbør feltet, men de finnes også i lavla ndet, som
f. eks. Benne med omliggende va tn under
200 m o. h. Det s tor e nedbør feltet ha r et ri kt
forgreinet elvesy stem og omfatt er et s tor t
register av ulike elvebiot oper. Uvanlig for de
midlertidig vernede vassdrag, er den lange
s tr ekningen av da lelvtypen pa 4 mil fra St øren
og nedover . Her ligger det ogsa sma tjern,
delvis kroksjøer, som er påvirket av jordbruk
og ha r en spesielt ri k flora og fauna . Flere av
disse er tidligere foreslått vernet.
Ma teriale for eligger fr a 21 va tn og t jern og
76 elves tasjoner. Vannkvaliteten varierer med
berggrunnen. Lo kalit eter i delfeltene Sokn a,
Bua og Fora på kalkholdig glimmerskifer og
sandstein hadde ledningsevne fra 50 til 120,
4,9- 14,7 mg/l Ca, 1,93, 9 mg! Mg og pH
6,7 7,4 . Dette er et ter nor ske for hold en sjelden vannkva lit et med s tort kalkinnhold. I del-

E lvene pa sør siden hadde også størst utva lg
av dyre gr upper og de sto rste tetthetene. Dette
gjelder særlig Bua og Rugla, men også Sokna
og Fora. Dess uten hadde selve Ga ula rik bunnfauna opp til Alen. Gjennomsnittlig tetthet i
dis se partiene var 175 350 d yr pr. prove,
mens den eller s, som i Holta-Beilin ga på nor ds iden og Lea-Skjula-Henda på, s ørs iden, var
75 125. I alt ble det funnet 17 dyregr upper
i elvene.
I Gaulavassdraget ble det i a lt fu nnet 25
arter av døgnfl uer og 21 ar ter av steinfluer.
I de midler tidig vernede vassdr ag ble et stør re
antal l arter bare påvist i Stj or da lsvassdraget.
De ulike delene av vassdraget skal omtales
spes ie lt .

15 st asjoner ble lagt til Gaula fr a Melhus t il
Gaulhaen. Vannkval iteten veksler etter tilfø rselen fra rike og fatt ige sideelver . E n strekning pa 17 km ovenfor Alen sentrum er å
betrakte som bor timot død elv på grunn av
t ungmetallforur ens ning. Fra Alen og nedover
tar bunndyre ne seg o pp ig jen, men for fi sk e r

var 5,9.
14 arter pla nkton iske kr eps ble registrer t.
De fles te artene er vanlig utbredt, men M e s o cy c l o ps l e u c ka r t i , Bo s m i n a
l o n g i r o s t r i s og L e p t o d o r a k i n d t i e r sjeldne i landsdelen . Tet theten varierte
fra 4 000 til 121 000 individer pr. m og biomassen fra 28 til 7 94 mg pr. m . I de fles te
tilfeller va r tetth eten 20 0005 0 000 individer
pr. m.
Det totale utvalg a rter a v s måk reps er høyt
med 39 arter, 28 av vannlopper og 11 av hoppekr eps. Av de st randbundne a rt ene er 5 6
sj eldne i landsdelen.
Faunaen både i strandsonen og på bløtbunn
vari ert e mye både med hensyn til s ammen setning og tetthet. De rikes te lokalitetene ligger i sidevassdragene som kommer fra sør . På
blotbunn generelt va r fabor stema rk , fj a rmygg og marf lo mest tallr ike. Mengdene av

forh oldene vanskelige ennå 2 mil nedover.
Utenom dette, har Gaula en allsidig sammensa tt og tett bunnfauna som er grun nlag for
en s tor produksjon. Strekn ingen fr a L undesokna og nedover er sterkt påvir ket a v kraf tregulerin ger, grus tekt og t ilsig fra jor dbruk
og tetts teder . Det er imidler tid ik ke sna kk om
forur ens ninger i den gr ad a t de pr eger elva .
Soknas felt med Ila, Sta villa og Hauka har
guns tig va nnkva litet og høy produksj on, tettheten i elvene var blant de s tørste i vass draget. Holtevatn a, 3 eut rofe tjern med ledningsevne 147, er meget produktive og bunndyr tett heten ble anslt t til ve re 10 ga nger
s tørr e enn nor ma lt.
I Bua og E na va r ka lkinnholdet generelt
over det vanlige, men lokaliteter som Steinfj elltjonna og Grat jonna vis te lave verdier.
J evnt over var tettheten a v bunndyr stor, men
enkeltprøvene a vspeiler både i tetthet og a rtsutvalg de vekslende milj øforh old. Sto re Hi sjø p4 931 m o. h. hadde en meget for mr ik
bunnfauna og s tor tetthet av dyr. Skj oldk reps
ble funnet her.
For a ha r et va riert løp. I de rolige midtre
par tiene var tet theten av bunndyr stor , men

dyr v ar gje nnomg aen de s to rr e e nn i a ndre

i s trekning en e o venf or og ned en for skr innere .

vassdr ag i Trø ndelag . Pr øvetakingen i strandsonen ga i alt 20 dyr egrupper. I flere fj ellva tn på sørvidda dominerte marf lo, og antal l
dyr total t la gjennoms nittlig p4 125- 225 dyr
pr. prove. Biomassen av dyr i disse vatna er
stor . E llers va r lar ver av fj ærmygg, steinfl uer og døgnfluer vanlige og tettheten mindre. Tusenbeinkreps ble funnet i 3 tjern og
s kjoldkreps i 2 vat n på sørsiden av hovedvassdraget.

Forol sjoen, Fjellsjoen, Da lbusj øen og La ng-

felte ne

domi nert

av

gr anitt iske be rg art e r,

bl. a. i Buru, Lea og østre Holta , var ledningsevnen jevnt over 25 50 0g pH 6,6 7,3.
Noen få lokaliteter hadde ledningsevne i omradet 112 0. Den sterkt myrpavirkede Burusjøen ha r ione fatt ig og brunt va nn, og pH

a

tj onnan e r g ru nne va tn med s tore areal for

pr oduksjon a v bunndyr . De har gode næri ngs for hold, er kjent som meget gode orretva tn og
må regnes blant de mes t pr oduk tive vatna i
landsdelen. Spesielt er marflo ta llr ik, og i
Foro lsjoen er det også skjoldk reps. T usenbeinkreps , B r a n c h i n e c t a p a l u d o s a ,
ble funnet i et tj ern ved Buhogna pa 1100 m
o. h . og i en dam ved Fjellsjoen pa 965 m o. h.

-

248

NOU 1983 : 42
Nat urfaglige verdie r og vassdragsvern

og El gsj oen. Berggr unnen og va nnkva liteten
er variert. Bunndyr tett heten i elvene er noe

Selve Ga ula ha r høy prod uksj on av bunndyr
med unntak av et pa rti som er for urenset av
gruvedri ft . Det iverkset tes nå tiltak for å få
bukt med tungmetallut slippene. Med tanke på
elvas betydning som laks - og sj øør retelv, er
det viktig f tatt vare på denne pr oduksjons ·
evnen.
Gaulavassdr aget er godt egnet som type- og

ujevn, men lig ge r for felte t se tt under e tt

refe ransevassdrag

rundt middels. Hesj oen og Øyungen virker mer
ma ngfoldige og produktive enn El gsj oen, men
alle må. regnes med t il de rike i vassdraget når
høyden over havet tas i betraktning .
Østre Holta utgjøres vesentlig av HaltdalsHolta . Granitt gir elektro lyt tfa ttig og svakt
s urt vann. Elveprøvene var, sett under ett, de
fat tigste i hele vassdraget , og Holtsjøen hadde
lav tet thet og biomasse både av plank tonk reps
og bunndyr .
Rugla med Ruglsjoen ligger på sk ifer som
git· meget god vannkvalit et. De hoyes te tetthetene av elvefauna i vas sdraget ble funnet

barskogsomr ader. Vassdraget ligger guns tig
t il for undervisning og ha r verdi som for skningsomrade. Gaulavassdr aget vurderes som
et meget verdifullt verneobjekt for fer skvanns biolog ien.

Denn e art en reg nes so m en ist idsre likt og e r

s vært sjelden i Sør-Nor ge.
Lea. hadde et bes kjedent a rts utva lg og små
tet theter av dyr.
Hesj a-feltet omfa tter også Ga rdåa, Kjølja
og L itl-He sj a, sa mt vat na Oy unge n, Hesjoen

her. Rug lsjoen vis te s tort utva lg av dyre -

former.
De øvrige delfeltene har, av årsa ker som
fr amgår a v den generelle bes krivelsen, ikke
blit t bet ra ktet som særlig interessa nte for
fe rs kvan ns biolog ien .

Ga ulavassdraget fanger opp det meste av
spekteret i nors ke vass dr ag når det gjelder
biotoputva lg, va nnkvalitet og sannsynligvi s
også lavere ferskvannsfauna. Av de midlertidig vernede vassdrag ha r Gaula stør st art sutvalg av småkreps og døgnfl uer og også a v
de a rt sbes temte dyregruppene totalt.
Spes ielt i nte res sa nte loka litet er for f ers k-

vannsøkologien finnes i de s tor e sidevassdragene fr a sør mellom Stø ren og Alen. E nkelte
g rener her har meg e t høy na tur lig produksjon,

noe s om i seg selv gj ør dem verdi fulle i vernesa mmen he ng . De har v idere vært li te utsat te
for menneskelig påvirkning.

Vassdragene på nord siden av hoveddalføret
er gjennomgående ka rrigere og mer berør te,
s pesielt a v kraftutbygging.

a

fo r T rondelags

fjell-

o

Litteratur
Bev an g e r, K. 198 1. Fu gl ef aunaen i Ga ulas nedborfelt, Sor- Trond elag og Hed mar k . K . norske
Vi dens k . Selsk . M us., R appor t Zool . Ser. 1981-1, 166 s .
kar t.

+

Carlson, A. B. & Soll1d, J.

L,

1983. Gaula, nedre/

ov re s, 153 162 i So!l id, J. L, (red.) Geomorfologiske og kvartæ rgeologiske reg istreringer
med vurdering av verneverdier , 15 tu\rsvernede
vassdrag i Nord- og Midt-Norg e. K o n tak t utv .
va ss dragsr eg., Uni, Oslo, Rapp. 55, 200 s. +
11

plansjer.

Koksvik, J. I. og Nos t, T. 1981. Gaulavas sdraget

I Sor-Trondelag og Hedmark fylker. Fersk-

v an ns bio logiske underso kels er i fo rbindels e m ed
midlert idig vern . K . norske V idensk. Selsk . M
us .,
Rapport Zool . Ser . 1981- 24, 9G s.
vedlegg.
No rds et h , K. 1982 . Ga ula i S o r-T rond e lag. E n

+

hydro gr afisk og fluvialgeomorfo logisk vurder ing . K ontakt utw. v assdragsreg., Uni. Oslo,
Ra pp. 82/0 1, 3 3 s.

Suul, J., 1975. Ornitologi ske registrerin ger i Gaulosen, Me lh us og T ro n dh ei m komm uner, SorTr ondelag. K . n o rs k e V id ens k . Sels k . Mus .,
Rappo r t Zool. Ser. 1975-8 , 43 8.
vedlegg.

+

S e th er, B. , KI Okk ,

T
. og Taa g vol d . H . 1980 . F lora

og vege tasjon i Gaul s nedbo rfe lt , So r-Trondelag og H edmark. Botaniske undersokelser i
10-års verna vassdrag. De lra pport 2, K . o rske
v d e s k. Sel sk . Mu s ., Rappor t Bot . er . 1980
7, 154 s. + katt .

