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Revegetering hyttefelt ved Altevatn 
 
Rapport og plan 
 
Av Kåre Rapp 
 
Alle foto er tatt av Gunnar Bersvendsen, som også har levert alle kart og lest gjennom manusutkast. 
 
Innledning 
 
Etter ønske fra Troms Kraft Nett ble det gjennomført en befaring av hyttefeltene 2-2 (østlige) 
og 2-1 (vestlige) ved Altevatn, Bardu med tanke på plan og beskrivelse for eventuell 
revegetering av skader etter legging av strømkabel til hyttefeltene. 
 
Befaringen ble gjennomført 16. september, ca kl 1100 – 1430. 
Med på befaringen var Gunnar Bersvendsen, Troms kraft Nett og Kåre Rapp, Garmo. 
 
Som grunnlag for videre planlegging, skadereparasjon og eventuell revegetering ble det 
utkastforetatt en enkel analyse av jordsmonn og flora og notert anleggsskader innen 
hyttefeltene. 
 
Jordsmonnet 
 
Analysen av jordsmonnet gjelder beskrivelse av løsmassene ned til ca 50 cm dybde over fjell. 
Dette foretas for å fastslå om det lar seg gjøre å reparere oppståtte skader uten å måtte tilføre 
løsmasser utenfra.  
Jordsmonnet i området her består hovedsakelig av grove morener med delvis innblanding av 
stor stein. Mellom disse mineralmassene av morener går det bekkedaler der det er finere sand 
og torv over morenen. I de større senkningene har arealene karakter som grunnvannsmyr. I 
enkelte skråninger langs bekkedragene finnes det reinere, nesten steinfrie masser av 
mineraljord, finere morener og elveavsetninger.  
Foto 1. Grovere morener. Foto 9 og foto11. finere morener 
Dette viser at en kan finne tilfredsstillende mengder av mineraljord til å fylle på strekninger 
med mye stein og/eller gjenfylle groper og ”kratere” der det under arbeide med 
kabelleggingen er tatt masser uten etterpå å pynte skikkelig med påfylling og sletting. Disse 
grunne kraterne blir ofte fylt med vann av snøsmelting om våren og ellers under store 
nedbørsperioder. Dermed kan det ikke komme nytt plantebestand disse stedene uten at det blir 
gjort en oppfylling/gjenfylling. 
 
Plantebestandet  
 
Den enkle botaniske analysen forteller hvilke planter som vokser der naturlig og gir dermed 
tips om hvilke arter som bør kunne såes og/eller plantes inn ved en eventuell revegetering. 
 
For begge hyttefeltene dominerer fjellbjørk (Betula pubescens ssp alpinum) som en lunende 
skjermvegetasjon. (Fremgår av flere foto). Dette gjør at en finner et stort antall plantearter her 
som uten denne skjermen ikke ville klart å vokse så relativt høyt til fjells (500 – 550 moh) på 
denne breddegraden. Dette betyr også at dersom en vil plante inn skjermvegetasjon i 
områdene så er fjellbjørk den beste naturlige og stedegne arten. For eventuell innplanting av 
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slik skjerm kan det enten hentes inn unge planter som vokser i nærområdet, eller en kan 
anskaffe småplanter av fjellbjørk som er oppalet kommersielt etter naturlig frøproduksjon. 
 
Det ellers vanlige plantebestandet utenom fjellbjørk i områdene kan litt forenklet plasseres 
under tre vegetasjonstyper:  

 
1. Grasland, 2. Lyngmark, og 3. Høystaudemark (”høystaudevegetasjon”).  
 
De tre vegetasjonstypene har følgende prosentvise andel av hovedarter og biarter i 
bestandet. 
 
1. Grasland  
Smyle (”smylebunke”) (Deschampsia flexuosa) 70 % 
Sølvbunke (Deschampsia caespitosa) 10 % 
Sauesvingel (Festuca ovina) 5 % 
Lyngarter (krekling, tyttebær, blåbær, rypebær) 10 % 
Annet (kvein (Agrostis tenuis), marikåpe (Alchemilla alpina), geitrams, 
gulaks( Anthoxanthum odoratum) 

5 % 

 
2. Lyngmark                                                                                                                             

 
 

Krekling (”krøkebær”) (Empetrum nigrum og E. hermaphroditum) 70  % 
Tyttebær (Vaccinium vitis idaea) 10 % 
Blåbær (Vaccinium myrtillus) 5 % 
Rypebær (Arctostophylus alpinum) 5 % 
Annet (smyle, sølvbunke, geitrams, sauesvingel), skrubbær (Cornus 
suecica) 

10 % 

 
3. Høystaudemark 

 
 

Sølvbunke (D. caespitosa)   30 % 
Starrarter (Carex ssp) 30 % 
Smyle (D. flexuosa)   10 % 
Geitrams (Epilobium angustifolium) 5 % 
Mjødurt (Filipendula ulmaria) 5 % 
Myrhatt (Comarum palustre) 5 % 
Annet (marikåpe, skogrørkvein (Calamagrostis purpurea), småsyre 
(Rumex acetosella), vier (Salix ssp) 

15 % 

  
  

 
Markvandring med punktvise kommentarer 
 
Hyttefelt 2-2 
 
Markvandringen startet omtrent midt i hyttefelt 2-2, merket på kart som punkt (1). En gikk 
først østover langs hovedtraseen til punkt (8) (+ pkt 9 og 10) for å påpeke viktige forhold etter 
anleggsarbeidet. Deretter gikk en tilbake til startpunktet, punkt (1), og fortsatte vestover til 
vestenden av hyttefelt 2-2, punkt (22). Deretter fulgte en hovedkabel traseen videre til 
østligste hytter i hyttefelt 2-1. Herfra fortsatte en synfaringen, fra punkt (23) til punkt (25), til 
Troms Kraft trafo ved Persenbukta.   
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Merknadene er gitt punktvis, og punktene er merket på vedheftede kart, hyttefelt 2-2 østre del, 
hyttefelt 2-2 vestre del, hyttefelt 2-1 østre del og hyttefelt 2-1 vestre del. 
 
Punkter og kommentarer er som følger: 
 
 

1. Botanisk analyse av kombinert krekling-høystaude mark (jfr. vegetasjonstype 2og 3, 
gitt foran). 

 
Krekling 50  % 
Sølvbunke 20  % 
Starr arter 20 % 
Geitrams 10 % 

 
 

2. Kort traséstykke med mye stein (jfr. foto 1 og foto 5). Bør kunne dekkes med 10-20 
cm jordmasse og tilsåes med grasfrøblanding. Morenemasse legges først og deretter 
noe finere masse helst med noe humusinnblanding. 

 
3. Stikktrasé fra hovedtraséen til hytte. Kan med fordel tilsåes i det naturlige jordsmonn. 

Dersom innsynet til hytten fra hovedtraséen er for åpent kan en med fordel plante inn 
noe fjellbjørk på bakketoppen. Slik innplanting av fjellbjørk kan vurderes i hvert 
enkelt tilfelle av hytteeier. 

 
4. Eksempel (mrk. i kart med X--------X) der flere små grupper med store steiner som 

skjemmer det visuelle bildet og tar bort beitemark. Disse steingruppene burde legges i 
en større kunstig steinrøys – som for eks. kan legges der den vestligste mindre 
steingruppen ligger. (Jfr. foto 2). 

 
5. Eks på botanisk analyse av tett kreklingmark, ca 70 % krekling, vegetasjonstype 2. 

(Jfr. foto 2). 
 

6. Eks. på ”grasland”, vegetasjonstype 1,  med ca 30 % sølvbunke. (Jfr. foto 3). 
 

7. Eks på pent utført arbeide. (Jfr. foto 7). 
 

8. Botanisk analyse av høystaudemark. Bekkedal og myrlendt drag (jfr. vegetasjonstype 
3). (Jfr. foto 4). 

 
Herfra og videre østover til Terje Øgårds hytte bør forslag beskrevet for reparasjon og 
revegetering i pkt (1) – pkt (25) være retningsgivende.   
Dette mønstret bør følges enten det gjelder å ta seg av skjemmende stein, eventuelt med 
tilsåing, passering av våtmark med legging av matter og drenering og masseuttak med 
etterfølgende tilsåing og pynting.  

 
9. Eks. på bra sjølsåing/sjølrevegetering av grasland. (Jfr. foto 3 og foto 4). 

 
10. Hytte tilhørende J. A. Ås. Eksempel på god sjølsåing av vesentlig grasland. (Jfr. foto 3 

og foto 4). 
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11. Jfr. punkt 8 
 
 

12. (Første punkt vestover fra startpunkt (1). 
 Bekkedal der en bør legge kokosmatter i stien. På oversiden av stien lages 
dreneringsgrøft. Vannet vil da føres ned i bekken og mattene vil gi relativt tørr og fast sti. 
(Jfr. foto 6). 
 

 
13. – 14. Eks på passende stibredde (ca 2 m) som ikke skal tilsåes. (Jfr. foto 10). 

 
14. Som kommentert ovenfor. 

 
15. Kunstig steinrøys som bør legges et annet sted, eks ved bålplassen eller føres ned til 

vannkanten. (Jfr. foto 8). Hele området mellom pkt (13/14) og pkt (16) har et uvanlig 
tett og godt bestand av smyle, som er en god beiteplante for både rein, elg og bufe. 
(Jfr. foto 8). Sjølsåing av smyle er her i gang langs traseen. 

 
16. Massetak. Her kan takes mer masse, eks til pkt 2. Etterpå slettes og tilsåes. (Jfr. foto 9 

og foto 11). 
 

17. Her kan velges ny eller gammel trase. 
 

18. – 19. Massetak. Kan blant annet fraktes til pkt (2), slettes og tilsåes. (Jfr. foto 9 og foto 
11). 

 
19. Som ovenfor. 

 
20. Her bør større steiner fjernes og legges til et ikke synlig sted eller legges i ei kunstig 

steinrøys. 
 

21. Her bør kunne brukes kokosmatter, og stikkrenne for å føre vannet til nedsiden av 
stien. (Jfr. foto 6). 

 
22. Her er mange større steiner som med fordel fraktes ned til bekken der de ikke vil 

merkes. 
 
 

Hyttefelt 2-1 
 

23. Steinfjerning  
Mellom de tre østligste hyttene i dette feltet er det behov for rydding sv stein som er 
kommet frem under kabelleggingen. En kan velge mellom å lage ei kunstig steinur, legge 
større steiner i et krater som dekkes over eller frakte stein til elvekant eller vannkant. Se 
forslag under felt 2-2.  
 
24. Sti som ikke krever mer pynting. (Jfr. foto 7). 
 
25. Steinrydding, slik som foreslått under pkt 23. 
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Befaringen ble avsluttet ved Troms Kraft hytte i Persenbukta.  
Herfra og vestover til enden av hyttefelt 2-1 ved Ivar Foshaug bør en følge de forslag til 
reparasjon og evt. revegetering som er beskrevet for lignende tilfeller i hyttefelt 2-2.  
Forslagene beskrevet foran bør være retningsgivende så langt råd for hele traseen frem til 
Ivar Foshaug. Dette gjelder som eksempel ved å ta seg av skjemmende stein, passering av 
våtlendt mark med drenering og legging av matter, uttak av stedegne mineralmasser med 
etterfølgende tilsåing og eventuell reparasjon av groper/krater med etterfølgende tilsåing. 
  
 

 
Valg av plantemateriale, såing og planting 
 
Hovedspørsmålene her dreier seg om artsvalg og/eller sortsvalg og om frømengde eller 
plantemengde.  
 
Under markvandringen kunne en ikke se at det var tatt vare på og plassert tilbake torv med 
naturlig vegetasjon under anleggsarbeidet. Dette er den vanlige feilen som gjøres ved de fleste 
lignende anlegg. Torvlaget med de stedegne plantene synes å være moldet ned og ødelagt. 
 
Kravet fra ulike hold om at det skal benyttes ”stedegen vegetasjon” ved revegetering er nesten 
umulig å etterkomme i praksis dersom en ikke har tatt vare på torvflak som kan ”plantes” inn 
under sluttarbeidet.. Det finnes ikke stedegen vegetasjon i handelen. Det er bare den 
vegetasjonen (økotypene eller populasjonene) som vokser på det enkelte sted som er stedegen. 
Bruk av stedegen vegetasjon betyr i praksis enten bruk av torv med stedets arter, eller å la 
naturen ta seg av revegeteringen. En kombinasjon av dette lar seg gjøre.  
 
Av de tre vegetasjonstypene beskrevet under befaringen (1. Grasland, 2. Lyngmark og 3. 
Høystaudemark) var den naturlige revegeteringen (sjølsåingen) best i gang for 
vegetasjonstypene grasland og høystaudemark. Dette kommer av at de dominerende plantene 
som vokser her har frøformering. Som eksempel er grasartene sølvbunke og smylebunke. 
Plantene på lyngmark (eks. krekling og rypebær) sprer seg hovedsakelig vegetativt (med 
stengel og røtter) og bruker derfor lang til å gjenerobre skadet areal. Andelen av de tre 
vegetasjonstypene innen hyttefeltene er stipulert til henholdsvis, grasland 15 %, lyngmark 75 
% og høystaudemark 10 %. Men, andelen av grasland i den vestlige del av hyttefelt 2-1 kan 
nok være noe høyere ut fra kartet å dømme. 
 
Ved revegetering i praksis benyttes sorter oppalt kommersielt av samme arter som vokser på 
stedet, men med genetisk opphav fra andre steder. 
 
Det nærmeste en kommer stedegen vegetasjon (utenom bruk av torv eller planter av den 
naturlige fjellbjørk) ved Altevatn, er å bruke frø av sortsmateriale innsamlet i vår nordlige 
landsdel og oppalet på kommersielt vis i nord. Dette må en bruke på alle tre 
vegetasjonstypene. 
 
I dette tilfellet har en i den botaniske analysen sett at det ved Altevatn naturlig vokser blant 
annet sølvbunke, smylebunke, engrapp, krypkvein og sauesvingel (samt en rekke andre arter 
som ikke kan skaffes materiale av kommersielt). Det nærmeste en kommer i vår tilråding er 
derfor å benytte frø av sølvbunke, engrapp, engkvein og rødsvingel – etter basismateriale 
innsamlet i landsdelen. Den prosentvise andel av disse fire artene kan en forandre etter 
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jordtype, nedbørsmengde, høyde over havet m.m. Ved Altevatn kan en tilrå ca 25 prosent av 
hver art. 
Frømengden pr dekar bør ligge på ca 2 – 3 kg. Best såtid er tidlig om våren, men 
sommersåing kan også gå bra. Høstsåing kommer sjelden bra ut slike steder med kort 
sommersesong.   
 
Middel bredde på kabel traseen anslås til ca 4 m. Med oppgitt lengde på ca 9000 m vil det gå 
med 70 – 100 kg grasfrø for å tilså hele arealet. Men, fordi sjølsåingen er godt i gang flere 
steder kan en klare seg med 30 – 50 kg frø. 
 
Som skjermende vegetasjon vokser det fjellbjørk og vier omtrent over alt i disse hyttefeltene. 
Det vokser ikke dvergbjørk her (ikke så langt en kunne observere). En kan derfor tilrå å 
benytte kommersielt oppalt plantemateriale av fjellbjørk fra Troms og Finnmark. 

 
Antall planter på hvert sted kan ligge på 2 – 4 stk. pr m2. 
  
Svar/kommentarer til spørsmål fra Troms Kraft Nett 
 
Som regel bør all inngripen i utmark der en tar sikte på revegetering etter endt arbeide starte 
med å ta vare på torv med stedegen vegetasjon. 
 
Dersom en skal oppnå et tilfredsstillende (best mulig) resultat av revegetering i skadet 
landskap bør arbeidet helst gjørers like etter at anleggsarbeidet er avsluttet, før maskinene tas 
ut fra området. Da har en mulighet til å reparere og pusse på skader som anleggsstaben ikke 
har vurdert som skadelig fra deres synsvinkel. Som eksempel gjelder det å skjule blokker og 
stor stein, drenere bort vann som ikke skal renne eller ligge der og usynliggjøre store 
groper/krater der det ikke lar seg gjøre å få planter til å gro og vokse. Dette arbeidet er starten 
på en revegetering, og kan lette det kommende arbeidet med planting og frøsåing. En slik 
avslutning av anleggsarbeide før maskinene føres ut fra området vil gjøre revegeteringen 
bedre og i tillegg også gjøre avslutningen billigere enn om en må inn igjen med maskiner. 
 
Selv om naturen er godt i gang med egen revegetering i hyttefeltene kan en dårlig avslutning 
av arbeide med stein, jord og vann (som vi har sette eksempel på) ikke bedres hvis en ikke 
hjelper til. 
 
I hyttefelt 2-1 og 2-2 ved Altevatn er det pekt på en del arbeide som bør gjøres, selv om en ser 
at arbeidet her generelt er gjort på en bra måte. En bør m.a.o. komme inn igjen med små 
maskiner for å reparere slike skader. Men, en bør ikke gjøre nye inngrep der revegeteringen 
ellers er godt i gang fra naturens side. 
 
Det tar vanligvis to til tre år før en ser særlig resultat av naturlig revegetering. Dersom en 
hjelper til med manuelle tiltak vil en se positive resultater av revegetering allerede første året. 
 
Noen steder bør det tilsåes med kommersielt oppalt materiale, selv om sjølsåing mange steder 
er godt i gang. Innplanting av fjellbjørk er også viktig noen steder, blant annet for å hindre 
innsyn fra hovedtrase til hytte.  
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Sammendrag/konklusjon 
 
Rapport om revegetering av hyttefelt 2-1 og 2-2 ved Altevatn, Bardu er utarbeidet med 
bakgrunn i befaring av feltene og en del supplerende opplysninger fra Troms Kraft Nett og 
Reguleringsbestemmelser, hyttefelt II - Altevatn. 
 
Jordmassene består hovedsakelig av grov, storsteinet morene, men der er også finere masser 
som kan brukes ved reparasjon av stygge skader i terrenget. Floraen er rik etter forholdene, 
500 – 550 moh så langt nord, og en viktig årsak til dette er skjermen av fjellbjørk som vokser 
jamt over alt.  
 
Anleggsarbeidet er stort sett gjort på en bra måte, men noen momenter er likevel 
iøynefallende uheldige og merket og kommentert under markvandringen. Disse spesielle 
skadene som er pekt på og som bør kunne repareres før eventuell såing og planting er gitt 
punktvis og inntegnet på vedlagte kart, merket fra (1) til (25). Skadene dreier seg blant annet 
om skjuling av stor stein, bygging av sti over våte partier og gjenfylling av groper etter 
masseuttak. 
 
Tiltross for det relativt rike art mangfoldet er det bare grasarter som finnes kommersielt i 
handel for en revegetering. De øvrige artene som vokser innen hyttefeltene kan ikke skaffes 
som kommersielt produserte planter eller frø i vanlig handel. Feltene har tre hoved-
vegetasjonstyper, 1. grasland, 2. lyngmark, og 3. Høystaudemark. Fordelingen mellom disse 
er stipulert til henholdsvis 15 %, 75 % og 10 %.  
 
Under synfaringen kunne en ikke se at det var tatt vare på torv med stedegen vegetasjon. 
Dermed er det bare innplanting av fjellbjørk som kan sies å være bruk av stedegen vegetasjon 
ved eventuell revegetering. Men, den naturlige sjølsåingen, spesielt innen vegetasjonstypene 
grasland og høystaudemark, gjør at feltene likevel får stor andel av stedegen vegetasjon etter 
revegetering. På lyngarealene og resterende arealer som bør få bruk av kommersielt 
plantemateriale foreslås å bruke de fire grasartene, sølvbunke, engrapp, engkvein og 
rødsvingel. Av smylebunke, som stedvis vokser tett innen feltene og som er en god 
beiteplante for både rein, elg og bufe, finnes ikke egnet kommersielt materiale.  
 
Fordelingen mellom artene kan være 25 % til hver art, og det foreslås å bruke 2-3 kg pr dekar 
der det er lite naturlig revegetering (lyngområdene) mens en bør kunne klare seg med 1 kg frø 
pr dekar ellers. Til sammen har en stipulert et behov for mellom 30 og 50 kg frø for hele 
arealet. 
 
På sidene 10 – 15 følger foto 1 til foto 11. 
 
På sidene 16 – 19 følger kart: Hyttefelt 2-2, østre del, hyttefelt 2-2, vestre del, hyttefelt 2-1, 
østre del, hyttefelt 2-1, vestre del 
 
 
Referert litteratur 
Reguleringsbestemmelser, hyttefelt II – Altevatn. Bardu kommune 2010.  Planid: RI922088. 4 
ss. 
Flora i reinbeiteland 1997. Kristina Warenberg, Øje Danell, Eldar Gaare og Mauri Nieminen. 
AS Landbruksforlaget 1997. 112 ss. 
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    Foto 1. Trasedel med mye stein, som bør dekkes og tilsåes. 
 

     

    Foto 2. Mange små steingrupper, bør legges i ei større kunstig steinrøys. 
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    Foto 3. Eksempel på naturlig sjølsåing. 
 

    

    Foto 4. Vegetasjonstype 3 (høystaudemark) med eksempel på naturlig sjølsåing. 
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       Foto 5. Traseparti med mye stein, bør dekkes og tilsåes. 
 

          

       Foto 6. Trasépasasje av våtmark, bruk av kokosmatter og drenering. 
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   Foto 7. Pen sti langs traseen 
 

    

  Foto 8. Steinvarde i reint grasbeite (smyle), upassende og bør fjernes 
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   Foto 9. Massetak i finere morene. 
 

     

   Foto 10. Akseptabel sti langs traseen. 
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   Foto 11. Dypt massetak i finere morene 
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