
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dokkadeltaet naturreservat 
Forvaltningsplan med bevaringsmål 

 

Rapport nr. 5/ 2013  
 

 

MILJØVERNAVDELINGEN 



 

 2 

 

  



 

 3 

 

 

 

Forvaltningsplan for Dokkadeltaet naturreservat 
 

Rapportnr.:  

5/2013 

 

Dato: 

8.4.2013 

Forfatter e:  

Geir Høitomt, Kistefos Skogtjenester AS  (hovedforfatter) 

Ulf Ullring, FMOP 

 

Faggruppe: 

Naturforvaltning 

Prosjektansvarlig: 
Kolbjørn Hoff, Fylkesmannen i Oppland 

Område: 

Oppland fylke, Nordre Land og Søndre 

Land kommuner, Dokkadeltaet 

naturreservat 

Finansiering:  
Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Oppland 

 

Antall sider:  

107 

Emneord: Naturvern, naturreservat, forvaltningsplan, biologisk mangfold, skjøtsel, 

bevaringsmål 

 

ISBN-nummer: 

978-82-93078-45-6 

Sammendrag: 
Dokkadeltaet naturreservat ble opprettet ved Kronprinsregentens resolusjon av 12. oktober 1990. Verneområdet ligger i 

nordenden av Randsfjorden i Søndre Land og Nordre Land kommuner i Oppland fylke, og dekker et areal på ca. 3665 daa, 

hvorav ca. 670 daa er landareal. I 2002 fikk naturreservatet status som Ramsarområde. Statusen som Ramsarområde stiller bl.a. 

krav om en forvaltningsplan. 

 

Formålet med vernet er å bevare et stort og variert våtmarkskompleks med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er 

knyttet til området, særlig av hensyn til trekkende og hekkende vannfugl. 

 

Dokkadeltaet dannes av elvene Etna og Dokkas utløp i Randsfjorden. Elvene har bygd opp et stort deltaområde bestående av to 

hovedløp og en lang rekke bakloner, elvevoller, øyer, kanaler, elveslynger og sumpområder. Deltaet er en svært sentral 

rasteplass for fugl under vår- og høsttrekk. En lang rekke sjeldne, sårbare og truete fuglearter opptrer i verneområdet, derav hele 

52 arter fra den norske rødlista. I tillegg har området betydelige verneverdier knyttet til fagfeltene fluvialgeomorfologi, 

botanikk, fisk og limnologi. 

 

Verneområdet er lett tilgjengelig og mye brukt til både friluftsliv og næringsutøvelse. Båtliv, fiske, jordbruk, 

sagbruksvirksomhet, jernbane, bygninger og kulturminner er tema som behandles i planen. Gjennom forvaltningsplanen ønsker 

man å finne gode løsninger for tradisjonell og ny bruk som er forenlig med verneformålet. Hovedprinsippet for 

forvaltningsplanen er utdyping og konkretisering av verneforskriften og forvaltningspraksisen. Verneområdet deles inn i tre 

skjøtselssoner og 17 konkrete bevaringsmål skal sikre ivaretakelsen av verneformålet. 

 

Overvåking av naturtilstanden og evaluering av aktiviteten i verneområdet er viktig for å ivareta verneformålet. Menneskelig 

aktivitet og naturlige gjengroingsprosesser er sentrale tema i denne sammenheng, og skjøtsel av biologisk mangfold, 

kulturlandskap og kulturminner står sentralt i forvaltningsstrategien.  

 

Dokkadeltaet naturreservat skal bidra til å øke forståelsen for klassisk naturvern, biologisk mangfold og våtmark spesielt. Dette 

arbeidet er allerede startet opp og skal videreutvikles framover.  

 

Det er viktig å unngå at organisert virksomhet kommer i konflikt med verneformålet. For sikrere styring med slik virksomhet, 

foreslås det å endre verneforskriften ved å ta inn bestemmelser om et generelt forbud mot organisert virksomhet, men som 

forvaltningsmyndigheten kan dispensere fra ved søknad. Dette vil bli tatt opp som en egen sak med Direktoratet for 

naturforvaltning. 
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FORORD 
 

Dokkadeltaet naturreservat ble opprettet i 1990 som et resultat av verneplanen for våtmarker i Oppland. 

Allerede på 1970-tallet var Dokkadeltaet utpekt som et viktig område for fuglelivet som måtte sikres for 

ettertiden. I 2002 fikk området status som Ramsarområde på grunn av sin viktige rolle for fuglelivet i et 

internasjonalt perspektiv. Dette innebærer at forvaltningen er gjenstand for overnasjonal oppmerksomhet, 

og denne statusen, sammen med de forvaltningsmessige utfordringene knyttet til Dokkadeltaet, krever at 

det blir utarbeidet en forvaltningsplan for verneområdet. Dette er den første forvaltningsplanen for 

Dokkadeltaet naturreservat.  

 

Fylkesmannen i Oppland er forvaltningsmyndighet for verneområdet og er ansvarlig for utarbeidingen av 

forvaltningsplanen. Arbeidet med dagens forslag til forvaltningsplan startet med et grunneiermøte i januar 

2006. Et utkast til plan ble presentert på et nytt grunneiermøte i desember 2006 og sendt Direktoratet for 

naturforvaltning (DN) til faglig gjennomgang i februar 2007. 

 

Etter hvert var arbeidet med ny lov om naturens mangfold til erstatning for naturvernloven kommet langt, 

og et nytt krav om utarbeiding av bevaringsmål for alle verneområder var blitt aktuelt. I april 2008 fikk 

Fylkesmannen tilbakemelding fra DN, og man så det nå som hensiktsmessig å innarbeide bevaringsmål i 

planutkastet. Bevaringsmål ble innarbeidet, og planen ble så sendt på høring i september 2011. Det kom inn 

fire uttalelser til planutkastet. Det er gjort enkelte små justeringer som følge av høringsuttalelsene. 

 

Det er Geir Høitomt, Kistefos Skogtjenester AS, som har skrevet forvaltningsplanen, og som ellers har vært 

og er en nøkkelperson for planlegging og praktisk forvaltning i Dokkadeltaet. Ellers vil vi takke 

Dokkadeltaet grunneierlag, Land handikaplag, Randsfjordmuseene, Dokkadeltaet nasjonale våtmarksenter 

og andre som har kommet med verdifulle innspill til planen. Forvaltningsmyndigheten ser det som viktig å 

ha en god dialog med lokale parter og ser fram til et fortsatt godt samarbeid om forvaltningen av 

Dokkadeltaet naturreservat. 

 

Fylkesmannen i Oppland har finansiering arbeidet med forvaltningsplanen ved hjelp av 

bestillingsdialogmidler fra DN/Statens naturoppsyn. Kontaktpersoner hos fylkesmannen har vært Kolbjørn 

Hoff og Ulf Ullring, som også har gått igjennom rapporten og supplert med noe tekst om Ramsar, 

naturmangfoldloven, bevaringsmål, svartelistede arter og annet. 

 

 

 

Lillehammer, april 2013 

 

 

Vebjørn Knarrum (sign.)      Kolbjørn Hoff (sign.) 

Avdelingsdirektør       Seniorrådgiver 
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1 SAMMENDRAG  
 

Dokkadeltaet naturreservat ble opprettet ved Kronprinsregentens resolusjon av 12. oktober 1990. 

Verneområdet ligger i nordenden av Randsfjorden i Søndre Land og Nordre Land kommuner, Oppland 

fylke. Reservatet dekker et areal på ca. 3665 dekar, hvorav ca. 670 dekar er landareal. I 2002 fikk 

naturreservatet status som Ramsarområde.  

 

Forvaltningsplanen er inndelt i to deler: Den første delen (kapittel 3) beskriver ulike natur- og kulturforhold 

i reservatet. Disse avsnittene er i stor grad basert på rapporter som er utarbeidet innen de ulike fagfelt. Den 

andre delen beskriver bruk og forvaltning av området. I kapittel 4 formuleres generelle problemstillinger, 

målsettinger, bevaringsmål, virkemidler og tiltak for at vernet av Dokkadeltaet skal bli vellykket både i 

forhold til verneformål og ulike brukergrupper. Kapittel 5 er vurderings- og drøftingsdelen av 

forvaltningsplanen. Kapittelet beskriver bruk og tilstand i reservatet, samt en utdyping av verneforskriften 

der de ulike brukerinteressene blir vurdert i forhold til forskriften. Kapittel 6 og 7 tar for seg 

bevaringsmåla, dagens skjøtsel og behovet for ulike tiltak framover. 

 

Dokkadeltaet representerer vassdragene Etna og Dokkas utløp i Randsfjorden. Elvene har her bygget opp et 

stort deltaområde bestående av to hovedløp og en lang rekke bakloner, elvevoller, kanaler, elveslynger og 

sumpområder. Tidligere var området benyttet til slått og beite, og kulturpåvirkningen er fortsatt tydelig. 

Deltaområdet representerer en svært sentral rasteplass for fugl under vår- og høsttrekk. I tillegg innehar 

området betydelige verneverdier knyttet til fagfeltene fluvialgeomorfologi, botanikk, fisk og limnologi. 

 

Pr. 1.12.2011 er det påvist 223 fuglearter i Dokkadeltaet naturreservat. Størst betydning har deltaet for 

trekkende vannfugl, spesielt på våren, men også om høsten. Mudderbankenes tørrlegging i april/mai (og 

iblant på høsten) øker tilgjengeligheten av næringsdyr, samt at deltaets høye biologiske produksjon gir 

gode fødebetingelser for betydelige konsentrasjoner av mange fuglearter. En lang rekke sjeldne, sårbare og 

truete fuglearter opptrer i verneområdet, og totalt 54 arter fra den nasjonale rødlista er påvist. 

 

Utfordringene i forvaltningen av Dokkadeltaet naturreservat er mange. Verneområdet ligger lett tilgjengelig 

og er mye brukt i forbindelse med friluftsliv og næringsutøvelse. Båtliv, fiske, jordbruk, 

sagbruksvirksomhet, jernbane, bygninger og kulturminner er blant temaene som behandles i planen. 

Gjennom forvaltningsplanen ønsker forvaltningsmyndigheten å finne gode løsninger for tradisjonell og ny 

bruk som er forenlig med verneformålet. Hovedprinsippet for forvaltningsplanen er utdyping og 

konkretisering av verneforskriften og forvaltningspraksisen. 

 

Til naturreservater generelt er det knyttet vitenskaplige og pedagogiske formål og utfordringer. 

Forvaltningsmyndigheten har intensjoner om ¬ benytte Dokkadeltaet som et òutstillingsvinduò for ßkt 

forståelse for klassisk naturvern, biologisk mangfold og våtmark spesielt. Gjennom bygging av fugletårn og 

produksjon av informasjonsmateriell er dette arbeidet allerede startet opp og skal videreutvikles. 

Dokkadeltaet er i motsetning til de fleste andre større innlandsdeltaer lite berørt av tekniske inngrep. 

Deltaområdet framstår som et naturskjønt og intakt våtmarksområde som er velegnet til å skape gode 

holdninger og positivt engasjement rundt grunntanken om å ta vare på norsk natur. 

 

En kontinuerlig overvåking av naturtilstanden og evaluering av aktiviteten i verneområdet er viktig for å 

ivareta verneformålet. Menneskelig aktivitet og naturlig gjengroingsprosesser er sentrale temaer i denne 

sammenheng. Skjøtsel av kulturlandskap, kulturminner og tilhørende biologisk mangfold har derfor en 

sentral plass i forvaltningsstrategien framover. Verneområdet deles inn i tre skjøtselssoner hvor ulike 

tiltaksnivåer beskrives. Det er i forvaltningsplanen utarbeidet konkrete bevaringsmål som skal sikre 

ivaretakelsen av verneformålet. 

 

Forvaltningsplanen dokumenterer også behovet for en endring av verneforskriften. Det er viktig å unngå 

organisert virksomhet som kommer i konflikt med verneformålet. For å legge til rette for styring av slik 

aktivitet foreslås et generelt forbud mot organisert virksomhet, men hvor forvaltningsmyndigheten kan gi 

slik til latelse etter søknad. Dette vil bli tatt opp som en egen sak med Direktoratet for naturforvaltning. 
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Figur 1. Knoppsvane (Cygnus olor) i ytre deler av Dokkadeltaet. 
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2 INNLEDNING  
 

2.1 Bakgrunn  
Med bakgrunn i ny naturvernlov i 1970 startet for alvor det systematiske arbeidet med etablering av 

verneområder i Norge. Først ble verdens første miljøverndepartement etablert i 1972 med en egen avdeling 

for naturvern og friluftsliv, deretter ble en ny landsplan for vern av norsk natur lagt fram i 1975. Fylkesvise 

verneplaner for våtmark, myr, edellauvskog og sjøfugl ble en viktig del av dette arbeidet. 

 

Miljøverndepartementet ga i brev av 24.2.77 til Fylkesmannen i Oppland klarsignal til å sette i gang 

registreringer av våtmarksområder i fylket som var viktige i ornitologisk sammenheng. Registrerings-

arbeidet ble utført i 1977 og 1978 av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Med bakgrunn i 

rapportene fra disse registreringene (Sundfør 1977, 1979) ble det arbeidet videre med verneforslag for 33 

lokaliteter. 

 

Dokkadeltaet ble vernet som naturreservat 1990 som en av de prioriterte lokalitetene i denne fylkesvise 

verneplanen for våtmarksområder i Oppland. Vedlegg 1 viser verneforskriften slik den ble vedtatt ved 

kronprinsregentens resolusjon av 12. oktober 1990. Verneformålet er å ta vare på et stort og variert 

våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Spesielt 

framhevet er hensynet til trekkende og hekkende vannfugl.  

 

Områdevern har vært et viktig tiltak for bevaring av biologisk mangfold og truete naturtyper i Norge, og 

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) om biologisk mangfold fastslo at områdevern også i framtida skal ha 

en slik funksjon. I meldingen sies det bl.a. at «Etablering av særskilte verneområder i henhold til 

naturvernloven vil fortsatt være en bærebjelke i arbeidet med å sikre det biologiske mangfoldet i Norge» 

(side 134). 

 

Ramsarområde 

Konvensjonen om vern av våtmarker, Ramsarkonvensjonen, trådte i kraft 21. desember 1975 med formål å 

beskytte våtmarksområder generelt og særlig som leveområde for vannfugler. Etter hvert har målsetningen 

blitt utvidet, og omfatter i dag ivaretakelse av våtmarker både som leveområde for flora og fauna, og som 

viktig naturressurs for mange mennesker.  

 

Ramsarkonvensjonen har i dag tre hovedpilarer: 

Å å forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder) slik at deres økologiske funksjoner 

(ôecological characterô) opprettholdes. 

Å ¬ sßrge for fornuftig (bÞrekraftig) bruk (ôwise useô) av v¬tmarker generelt i forvaltning og 

arealplanlegging, herunder bl.a. kartlegge og gjennomføre verneplaner for våtmarker. 

Å å delta i internasjonalt samarbeid om våtmarker ï for eksempel bistandssamarbeid. 

 

Norge har forpliktet seg til å sikre den økologiske funksjonen til de 51 Ramsarområdene sine gjennom 

bærekraftig forvaltning som bygger på beste tilgjengelige kunnskap om områdenes verdier og tålegrenser. 

Direktoratet for naturforvaltning er norsk vitenskaps- og forvaltningsmyndighet for konvensjonen. 

Forvaltningsplaner skal utarbeides for samtlige områder, og kontroll og overvåking skal gjennomføres inne 

i områdene og i tilgrensende influensarealer og buffersoner. Hvert tredje år rapporterer medlemslandene til 

Ramsarkonvensjonen om status for de utpekte Ramsarområdene. Videre er det krav om løpende 

rapportering ved eventuell risiko for endringer i økologisk karakter, tilstand eller status i Ramsarområdene. 

 

Dokkadeltaet fikk status som Ramsarområde i 2002, og oppfyller følgende kriterier (hentet fra Ramsar 

Information Sheet for området): 
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«Permanent ferskvannsdelta i innlandet der hvor elvene Etna og Dokka møter innsjøen 

Randsfjorden. Deltaet er preget av gruntvannsområder og mange småøyer. Buskas 

dekker deler av øyene, og gråor og diverse buskarter danner galleriskog. En stor bit av 

sjøen er inkludert i reservatet. 

 

Floraen er karakteristisk for fuktenger og ferskvannsområder og inneholder noen 

regionalt sjeldne arter, som myggblom Hammarbya paludosa. Mange fuglearter bruker 

området (i hovedsak som hvileplass under trekket), derav noen på den nasjonale og 

internasjonale rødlista, som f.eks. myrhauk Circus cyaneus, fjellmyrløper Limicola 

falcinellus og dobbeltbekkasin Gallinago media.  

 

Denne type intakte deltaområder har blitt sjeldnere på grunn av forskjellige tekniske 

inngrep i slike områder. Det er derfor viktig å bevare gjenværende deltaområder for å 

bevare den regionale biodiversiteten. Området har en viktig funksjon som et hvile og 

beiteområde for trekkende fuglearter, som et av de største og viktigste i innlandet i Sør-

Norge.» 

 

Dette innebærer at området har internasjonal verneverdi og at forvaltningen er gjenstand for overnasjonal 

oppmerksomhet. Statusen som Ramsarområde, sammen med de forvaltningsmessige utfordringene knyttet 

til Dokkadeltaet, krever at det blir utarbeidet en forvaltningsplan for verneområdet. Dette er den første 

forvaltningsplanen for Dokkadeltaet naturreservat. Forvaltningsplanen bør revideres senest etter 10 år. 

 

2.2 Lovverk og verneforskrift  
Vern av spesielle naturområder foregikk inntil 2009 i hovedsak med hjemmel i Lov om naturvern av 

19.juni 1970 (naturvernloven), men er nå erstattet av Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 

2009 (naturmangfoldloven). Kapittel V omhandler områdevern, § 33 stadfester hvilke mål som skal gjelde 

for områdevern og § 37 omtaler naturreservater. 

 

Naturmangfoldloven opererer med ulike vernekategorier for områdevern (nasjonalpark, naturreservat, 

landskapsvernområder, biotopvernområder m.m.). Naturreservat er den strengeste formen for områdevern. 

Formålet med å opprette et naturreservat er knyttet til rent naturfaglige forhold, der bevaring av helhetlige 

økosystemer står sentralt. Som naturreservat vernes områder som har særskilt pedagogisk eller 

vitenskapelig betydning, representerer uberørt eller tilnærmet uberørt natur, som skiller seg ut ved sin 

egenart eller utgjør en spesiell naturtype. Vernereglene tilpasses verneformålet, men vil vanligvis være 

restriktive til bruk som fører til uønskede endringer i dyreliv, vegetasjon eller landskap. 

 

Dokkadeltaet naturreservat ble vernet i henhold til Lov om naturvern. Ved innføring av natur-

mangfoldloven (nml) ble den generelle unntaksbestemmelsen i kap. VIII i verneforskriften for natur-

reservatet erstattet av § 48 i nml. Ut over dette medførte ikke ny lov noen endringer av vernet og 

verneforskriften for reservatet. I verneforskriften § VII for Dokkadeltaet naturreservat fastslås det at man 

skal utarbeide en forvaltningsplan for reservatet. Det kan gjennomføres skjøtselstiltak for å fremme 

verneformålet, og det kan utarbeides en skjøtselsplan med nærmere retningslinjer for skjøtselen. 

 

Forvaltningshåndboka (DN-håndbok 17-2001, revidert 2008) og rundskrivet «Forvaltning av verne-

forskrifter» (DN-rundskriv nov. 2001, revidert feb 2010) gir føringer for forvaltning av verneområder i 

Norge. Forvaltningsplanen skal gi konkrete retningslinjer om bruk, formidling, informasjon, skjøtsel og 

tilrettelegging. Som en utdyping og presisering av verneforskriften skal den ta stilling til hvordan ulike 

verne- og brukerinteresser skal håndteres. I tillegg skal alle avgjørelser vurderes i henhold til natur-

mangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7. Mens verneforskriften er juridisk bindende, har forvaltningsplanen en 

retningsgivende og veiledende funksjon. En viktig side ved forvaltningsplanen er at den gir økt 

forutsigbarhet for brukerne av området. 
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Rammen for forvaltningsplanen er opprinnelig satt av verneformålet og vernebestemmelsene. I ettertid er 

naturmangfoldloven kommet til, og den legger nye føringer for forvaltningsplanen. Det er et mål at 

mangfoldet av naturtyper skal ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 

artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype (naturmangfoldloven § 

4). Også økosystemers funksjon, struktur og produktivitet skal ivaretas så langt det anses rimelig. Det er 

også et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i 

levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder (naturmangfoldloven § 5). Så langt det er 

nødvendig, skal også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er 

avhengig av, ivaretas. 

 

Planen skal sikre en helhetlig forvaltning innenfor denne rammen (naturmangfoldloven § 10). Det er 

avgjørende at forvaltningen har et langsiktig perspektiv og at føre-var prinsippet benyttes i de tilfeller der 

kunnskapsgrunnlaget ikke strekker til (naturmangfoldloven §§ 8-9). Samtidig må forvaltning av verne-

området være under kontinuerlig evaluering og tilpasse seg endringer i kunnskapsgrunnlaget. Ikke minst 

må den praktiske skjøtselen ta hensyn til dette (naturmangfoldloven § 10 og 12). 

 

Forvaltningen av naturreservat skal kunne gi rom for en bruk av området som ikke går på bekostning av 

verneformålet på kort og lang sikt, og samtidig holder seg innenfor verneforskriften. Målsettingen med 

forvaltningsplanen blir derfor å gi konkrete retningslinjer for en bruk som holder seg innenfor disse 

rammene. I òStrategi for bruk av midler til tiltak i verneomr¬derò (DN-notat 2007) framheves betydningen 

av god forvaltningsplanlegging. Dette omfatter bl.a. forvaltningsplaner med nærmere plan for aktuelle 

tiltak, samt systematisk oppfølging. Gjennom slik oppfølging vil en kunne dokumentere om iverksatte 

tiltak har ønsket effekt. Hvis ikke ønsket effekt oppnås, skal tiltakene endres. Forvaltningsplaner skal 

derfor ha økt fokus på naturkvaliteter, bevaringsmål, tilstandsvurderinger, skjøtsel og oppfølging . 

Konkrete bevaringsmål skal utarbeides for det enkelte verneområde. Disse bevaringsmålene skal definere 

den tilstand man ønsker at en naturkvalitet i verneområdet skal ha. Bevaringsmål skal uttrykkes gjennom 

mål for areal, nødvendige strukturer/prosesser og forekomst av bestemte arter. 

 

 

2.3 Kunnskapsg runnlag  
I Dokkadeltaet er det gjennomført årlige ornitologiske registreringer siden 1976. Dette materialet er 

publisert jevnlig i Norsk Ornitologisk Forening, avd. Opplands tidsskrift Hujon, samt i flere rapporter (se 

litteraturliste). Dette registreringsmaterialet dokumenterer Dokkadeltaets verdi for fuglelivet. 

 

I forbindelse med kraftutbyggingsplanene for Dokka/Etna ble det gjennomført ulike naturfaglige 

undersøkelser i vassdragene rundt 1980. Disse undersøkelsene omfatter blant annet fagfeltene botanikk 

(Moss & Volden 1980), fluvialgeomorfologi (Gjessing 1980, Engen 1980), fisk (Styrvold et al. 1981) 

ornitologi (Brekke 1980) og krepsdyr (Halvorsen 1980). I etterkant av utbyggingen av Dokka er det 

gjennomført ytterligere undersøkelser av ulike effekter på storaure, krepsdyr med mer (Kraabøl 1998, 

Halvorsen et al. 1996, m.fl.). 

 

Et forvaltningsnotat for verneområdet ble utarbeidet i 1991 (Fylkesmannen i Oppland 1991). Notatet ble 

utarbeidet som et grunnlag for det forestående erstatningsoppgjøret. Forvaltningsnotatet inneholder 

opplysninger om hvordan fylkesmannen ser på forvaltningen av området i forhold til vegetasjon, jakt, fiske, 

tekniske inngrep, ferdsel og informasjon. Med bakgrunn i botaniske undersøkelser (Bendiksen & 

Bendiksen 1996) er det utarbeidet en skjøtselsplan for verneområdet (Fylkesmannen i Oppland 1997). 

Denne planen beskriver konkrete skjøtselstiltak på utvalgte lokaliteter i naturreservatet. En evaluering av 

skjøtselen fram til 2005 er foretatt av Bendiksen (2005). 
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Figur 38. Grønnspett (Picus viridis) med reir i osp i skjøtselssone A. 
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3 GENERELL BESKRIVELSE AV DOKKADELTAET 

NATURRESERVAT  

3.1 Generelle opplysninger  
 

Verneform Naturreservat 

Vernetidspunkt Vernet som naturreservat 12. oktober 1990. Ramsarstatus fra 6. august 2002 

Fylke Oppland  

Kommuner Nordre Land (kom.nr. 0538) og Søndre Land (kom.nr. 0536) 

Beliggenhet Dokka og Etnas felles utløp i nordenden av Randsfjorden 

Høyde over havet Ca. 135 moh. 

Kart - Topografisk 

hovedkartserie - M711 

Dokka 1816-IV  

Kart - Økonomisk 

kartverk 

Kartblad CH-065-5-2, CH-066-5-4,  

CH-065-5-1 og CH-066-5-3 

Generell beskrivelse Ferskvannsdelta som dekker et areal på 4-5 km2, et av de største innlandsdelta 

i Norge.  

Vernet areal Ca. 3.665 daa, derav ca. 700 daa (ca. 1/5) landareal. 

Verneformål Å bevare et stort og variert våtmarkskompleks med vegetasjon, fugleliv og 

annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, særlig av hensyn til trekkende 

og hekkende vannfugl. 

Berørte eiendommer 

(grunneiere) 

Ca. 50 berørte grunneiere. De fleste organisert i Dokkadeltaet grunneierlag. 

Eiendomsgrensene er uklare i deler av verneområdet. 

 

 

 
 

Figur 2. Dokkadeltaet (se også vedlegg 2). Foto: Fjellanger Widerøe 
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3.2 Beliggenhet  
Dokkadeltaet representerer vassdragene Etna og Dokkas utløp i nordre del av Randsfjorden. Deltaet ligger 

ca. 135 moh. og det fredete arealet dekker ca. 3.665 dekar, hvorav ca. 700 er landareal. Verneområdet 

berører kommunene Nordre Land og Søndre Land i Oppland fylke. 

 

Dokka og Etna har sine utspring i fjellområdene vest for Espedalen og i Øystre Slidre. Deres samlede 

nedbørfelt er 2.073 km
2
, hvorav Etna utgjør 937 km

2
 og Dokka 1.113 km

2
 ovenfor samløp. Etna og Dokka 

utgjør til sammen ca. 56 % av Randsfjordens nedbørfelt (Gjessing 1980). Nedbørfeltenes beliggenhet er 

vist i figur 3. 

 

 
 

Figur 3. Dokka-Etnas nedbørfelt. 

 

3.3 Berggrunnsgeologi  og kvartærgeologi  
Etna og Dokkas nedbørfelt ligger innenfor den kaledonske skyvedekkesonen med stor variasjon i de 

bergrunnsgeologiske forhold (Sigmond et al. 1984). En mer detaljert beskrivelse av de bergrunnsgeologiske 

forhold omkring nordenden av Randsfjorden og de nedre delene av Etna og Dokka er gitt av Bjørlykke 

(1979). 

 

De nordlige delene av nedbørfeltene er relativt ensartet og består av senprekambriske sedimentære 

bergarter. Dette er feltspatførende sandsteiner og kvarts- og gabbro-konglomerater. Lenger sør ligger et 

bredt belte av sterkt omdannede kambrosiluriske bergarter. Her er det innslag av lett forvitterlige og 

næringssaltrike alunskifere. Sør for dette området overtar de senprekambriske sparagmittbergartene igjen, 

med innslag av større felt med kambrosiluriske bergarter. 
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Sørover mot Dokkadeltaet har elvene skåret seg ned i berggrunnen og her dominerer grunnfjellsbergarter, 

hovedsakelig gneiser. 

 

De kvartærgeologiske forhold i Etna og Dokkas nedbørfelt er svært varierte (Aa 1983). Morenematerialet 

har til dels stor mektighet og stor formrikdom. Glasifluviale og fluviale avsetninger er store i de 

lavereliggende delene av Etnedal og ned mot Dokkadeltaet. Fra Leppas utløp og til samløp med Dokka 

danner det glasifluviale materialet en markert terrasse omkring 170 moh., og ut mot dagens elveslette ligger 

en 10-15 meter høy erosjonskant. Sannsynligvis var de nedre deler av Etnedal tidligere fylt opp av 

glasifluvialt materiale opp til et nivå omkring 170 moh. Ved senere erosjon har mye av dette blitt 

transportert ut i Randsfjorden og bygd opp deltaområdet. De nordlige deler av Randsfjorden var antagelig i 

denne perioden bredemt ved Fluberg med et vannivå omkring 30 meter høyere enn dagens (Halvorsen et al. 

1996). 

 

3.4 Geomorfologi og hydrologi  
Dokkadeltaet er et fuglefotdelta (forgreinet deltafront som ligner en fuglefot). Det har en uregelmessig 

deltafront som i nord og sør strekker så langt ut som til Land Sag (Engen 1980). Ved normal vannstand i 

sommerhalvåret kan en skille mellom en ytre neddykket deltaplattform, og et komplekst indre deltaområde. 

 

Deltaplattformen har en ujevn overflate. Store deler er grunne partier (0,5-3 meter) som tørrlegges på 

ettervinteren når Randsfjorden er tappet ned. I forbindelse med hovedstrømløpet som går på nordsiden av 

plattformen (og dreier sørover før Land Sag) er det imidlertid flere renner og hull av opptil 10-12 meters 

dybde (Engen 1980). Det indre deltaområdet består av to strømløp og en lang rekke bakloner, leveèr 

(elvevoller), kanaler, elveslynger og sumpområder (figur 4). 

 

 

 
Figur  4. Dokkadeltaet, indre deltaområde i flomperiode på våren. 

 

 

Etna bidrar med rundt halvparten av den totale vannføringen til deltaet. Slamtransporten er imidlertid langt 

større for Etna enn for Dokka, og før Dokkautbyggingen kom ca. 75 % av materialtransporten fra denne 

elva (Engen 1980). Dette har sammenheng med Etnas løp gjennom den store elvesletta sør i Etnedal og ned 
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mot samløpet. Her ligger store jordbruksområder på begge sider av elveløpet. Suspensjonstransporten var 

før utbyggingen av Dokka 1989 på 7600-13300 tonn/år (Engen 1980). 

 

Hovedparten av materialtransporten i vassdraget foregår i tilknytning til flomsituasjoner. Vannføringa er 

størst i mai måned som følge av snøsmelting i fjellet. Etnas midlere spesifikke månedsavløp viser at mai 

skiller seg kraftig ut, og at avløpet synker til under det halve i juni (Engen 1980). Månedsavløpet for juli, 

august, september og oktober ligger på bortimot likt nivå, noe lavere enn juni. Høstregn i 

september/oktober kan i enkelte år føre til flomsituasjoner på størrelse med vårflommen.  

 

Vannkvaliteten i Dokka-Etna er god, med en pH mellom 6,8 og 7,1 (Hegge 1989). Randsfjorden er 

næringsfattig og har lave konsentrasjoner av næringsstoffer og planteplankton (NIVA 1981). 

 

3.5 Klima  
Midlere årsnedbør for Odnes (i umiddelbar nærhet til Dokkadeltaet) er 715 mm. Nærmeste målestasjon for 

måling av temperatur ligger noen kilometer øst for deltaområdet (Fluberg) og har et årsmiddel på 3,2°C. 

Dokkadeltaet ligger i en sone med kontinentalt klima, karakterisert av varme og relativt nedbørrike somre 

og kalde vintre (Moen 1998).  

 

Vekstsesongens lengde (antall dager med gjennomsnittstemperatur større eller lik 5°C) er mellom 150 og 

160 dager (Moen 1998). 

 

Dokkadeltaet ligger i sørboreal vegetasjonssone (sørlig barskogsone). Store deler av nedbørfeltene tilhører 

imidlertid mellomboreal og nordboreal sone (midtre barskogsone og nordlig bar- og bjørkeskogsone), og 

strekker seg noen steder opp i lavalpin sone (Moen 1998). 

 

Ser vi på Norges inndeling i vegetasjonsseksjoner ligger Dokkadeltaet i overgangsseksjonen (OC), hvor 

plantelivet er preget av østlige trekk, men hvor svake vestlige trekk forekommer (Moen 1998). 

 

3.6 Vassdragsreguleringer  
Dokkadeltaet påvirkes av to reguleringer: Randsfjordreguleringen og Dokkautbyggingen. 

 

Randsfjorden har vært regulert siden 1916, men oppdemninger i forbindelse med tømmerfløting har 

forekommet helt siden 1808. I 1951 ble reguleringshøyden økt fra den opprinnelige 2,4 meter til 3 meter. I 

forhold til naturlig vannstand er fjorden demt opp 2,4 meter og senket 0,6 meter.  

 

Gjeldende manøvreringsreglement sier at Randsfjordens magasin skal reguleres innenfor HRV på kt. 

134,50 og LRV på kt. 131,50 etter følgende bestemmelser: 

Å Vannstander i sommerhalvåret skal være mellom kt. 133,75 og kt. 134,25 

Å Pålegg om minstevannføring (Randselva) 20 m
3
/s mellom 133,50 og 133,75 

Å Pålegg om minstevannføring (Randselva) 15 m
3
/s under 133,50 

Å Etter 1. oktober tillates regulering opp til HRV: kt. 134,50 

Å Jevn vintertapping slik at vannstanden pr. 10. april når LRV på kt. 131,50. Etter søknad kan det tappes 

til LRV kt. 131,30 etter 10. april 

 

Foreningen til Randsfjords Regulering (FRR) har i søknad datert 29.03.2004 søkt om endelig fastsettelse av 

manøvreringsreglementet for Randsfjorden. Det søkes i denne sammenheng om at tilleggssenkningen på 

0,20 meter skal kunne inntre pr. 1. april hvert år.  

 

Randsfjorden tappes ned i løpet av vinteren og ved nedtappingen blir store arealer i Dokkadeltaet tørrlagt. 

Figur 5 viser vanndekket areal ved full fjord og ved henholdsvis 1, 2 og 3 meter senkning (etter Halvorsen 

et al. 1996). Arealet av våtmarksområdet mellom elvedelet ved Bergsrønningen og ut til Land Sag er ved 

full fjord ca. 3,5 km
2
. Av dette er ca. 0,6 km

2
 landareal. Økningen i tørrlagt areal er spesielt stor mellom 0 
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og 2 meter senkning og store deler av arealet ut mot Land Sag er tørrlagt allerede ved 2 meter senkning. 

Ved 1 meter senkning er landarealet økt til 1,7 km
2
, ved 2 meter til 2,5 km

2
 og ved 3 meter til 2,75 km

2
 

(Halvorsen et al. 1996). 

 

 
 

Figur 5. Vannstand og tørrlagt areal i Dokkadeltaet. Blått og gult areal til sammen viser høyeste regulerte 

vannstand (HRV). Ellers viser blått vannstanden og gult tørrlagt areal ved henholdsvis 1, 2 og 3 meter 

senkning. (Etter Halvorsen et al. 1996) 



 

 18 

 

 

Utbyggingen av Dokka elv i 1989 medførte en betydelig reduksjon av vannføringen nedenfor 

Dokkfløyvatnet som fungerer som reguleringsmagasin. Torpa kraftverk ligger øverst og utnytter det ca. 450 

meter høye fallet fra Dokkfløymagasinet. Derfra ledes vatnet ned til inntaksdammen i Dokka ved Kjøljua. 

Herfra føres vatnet ned til Dokka kraftverk som utnytter en fallhøyde på 130 meter. Driftsvatnet føres så ut 

i Randsfjorden via en tunnel som munner ut ved Land Sag, rett øst for deltafronten. 

 

I Dokka nedenfor Kjøljua og i Dokka-Etna (etter samløp) er det etablert minstevassføringsbestemmelser. I 

Dokka mellom Kjøljua og samløp med Etna er det i perioden 1. mai ï 30. oktober ikke tillatt å underskride 

3 m
3
/s. I perioden 1. november ï 30. april er minste tillatte vannføring 1,5 m

3
/s. I Dokka/Etna skal ikke 

vannføringen i perioden 15.september ï 20.oktober underskride 10 m
3
/s. Manøvreringsreglementet for 

Dokkavassdraget er i skrivende stund under revidering. 

 

Det er beregnet at årlig gjennomsnittsvannføring i Dokka (rett før samløpet med Etna) før og etter 

utbyggingen er henholdsvis 19,6 m
3
/s og 4,2 m

3
/s. Dette tilsvarer en reduksjon på 78,6 %. Variasjonene i 

vannføringen i Dokka nedenfor Kjøljua er også vesentlig redusert, med over 80 % reduksjon (Berdal 1986). 

Disse tallene viser at vannføringen i Dokkas nedre deler etter utbyggingen er sterkt redusert og 

flomtoppene er nærmest eliminert. 

 

Etter samløp med den uregulerte Etna er den gjennomsnittlige vannføringsreduksjonen i Dokka-Etna 

betydelig lavere (43 %). Reduksjonen i variasjon i vannføringen blir også mindre etter samløp med Etna 

(54 %) (Berdal 1986). Disse tallene gjenspeiler Dokkautbyggingens effekt på vannføringen gjennom 

Dokkadeltaet. 

 

3.7 Flora  
Beskrivelsen av reservatets flora og vegetasjon er i stor grad basert på registreringer som ble gjort i 

forbindelse med utarbeiding av forslag til skjøtselstiltak i Dokkadeltaet naturreservat i 1996 (Bendiksen & 

Bendiksen 1996). Karplantefloraen er registrert ved bruk av krysslister i 1987-1989, samt i 1995. I tillegg 

er supplerende opplysninger om vannplanter hentet fra Brandrud et al. (1994). 

 

Floralista for området omfatter 245 arter (vedlegg 3). 

 

I de ytrer delene av deltaområdet danner frodig helofyttvegetasjon som oftest avgrensingen ut mot åpent 

vann. De åpne vannpartiene har flere steder en rik flytebladvegetasjon bestående av arter som vanlig 

tjønnaks, vass-slirekne, gul nøkkerose og soleinøkkerose. En bred sone med elvesnelle utgjør vanligvis 

overgangen land/vann, mens de bakenforliggende partiene gjerne er dominert av kvass-starr, mannasøtgras 

og/eller sumpsivaks. 

 

Innenfor starrsonen kommer en sone dominert av vassrørkvein og skogrørkvein. Her er også innslag av 

arter som mjødurt, gulldusk, sløke og myrmaure vanlig. Stedvis danner fredløs tette småbestand som totalt 

dominerer vegetasjonsbildet. Noe avhengig av strøm- og lysforhold vil også strandrør og flaskestarr opptre 

mer eller mindre hyppig i overgangspartiene mot tørt land. 

 

Overgangssonen mot skog er ofte preget av viersump. Gråselje er et markert innslag og danner flere steder 

tette, velutviklete kratt. Vanlig forekommende er også svartvier, ofte sammen med gråor. Langs 

hovedelveløpene forekommer også strekninger med flomutsatte sand- og grusbanker.  
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Figur 6. Flytebladvegetasjon dominert av vass-slirekne (Persicaria amphibia) i ytre deler av deltaområdet. 

 

 

De skogdominerte partiene i deltaområdet er dels preget av kulturbetingede suksesjoner og dels av gråor-

heggeskog. De kulturbetingede skogpartiene er en blanding av gran, bjørk og osp (stedvis rene ospeholt) og 

representerer en utvikling fra tidligere tiders slåttemark. Gråor-heggeskogen er flere steder velutviklet og 

har stor artsrikdom, bl.a. med et tett feltsjikt av strutseving. Denne skogtypen representerer også de få 

kjente voksestedene for arter som slyngsøtvier, trollurt og åkersvinerot i verneområdet. 

 

De fleste karplantene i Dokkadeltaet har en vid utbredelse i det meste av landet. Det er imidlertid også en 

betydelig andel som har en mer avgrenset, klimatisk betinget utbredelse. Ved å gruppere artene i 

plantegeografiske elementer ut fra deres utbredelse i Fennoskandia, kan en foreta en vurdering som 

plasserer området økologisk og klimatisk i landssammenheng. Artene er delt inn i 5 hovedelementer: 

vestlig, sørlig, sørøstlig, østlig og nordlig element. En slik vurdering viser at Dokkadeltaet mangler innslag 

av det vestlige elementet, mens forekomst av 10 østlige og 25 sørøstlige arter illustrerer områdets 

forholdsvis kontinentale beliggenhet (Bendiksen & Bendiksen1996). Av plantegeografisk interessante arter 

kan nevnes varmekjære og kontinentale arter som gulmaure, skogkløver, markmalurt og engknoppurt. Det 

nordlige elementet er representert med bl.a. setermjelt, svarttopp og turt. Mens kongsspir, klubbestarr og 

blystarr er eksempler på interessante arter fra det østlige elementet. Ellers er det grunn til å merke seg arter 

som doggpil (rødlistekategori sårbar VU), mandelpil (rødlistekategori sårbar VU), klåved (rødlistekategori 

nær truet NT), marigras, pors, skogmarihånd og myggblom som interessante innslag i verneområdets flora. 

 

Mandelpil (Salix triandra) er påvist på en lokalitet ved Rennpølla i 2010 (32N 6740845N, 561398E). En 

busk står her i elvekanten sammen med andre Salix-arter. Økende gjengroing vil være en trussel på sikt. 

Doggpil (Salix daphnoides ssp. daphnoides) vokser på Storsanda i øvre del av deltaet (32N 6741699N, 
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561082E). Arten vokser her på en grusbanke bestående av varierende substrat (grov grus ï fin sand). 

Forekomsten ble dokumentert i 2010 og virker livskraftig med 10-20 busker. Grusbanken er imidlertid mer 

utsatt for gjengroing nå etter Dokkautbyggingen (mindre flompåvirket). Dette er en trussel mot arten på 

sikt. På samme grusbanke er det forekomst av kongsspir (50-100 planter). Myggblom (Hammarbya 

paludosa) vokser i et begrenset område på Rostadmyra i sør-vestre del av reservatet (32N 6740394N, 

561688E). Myggblom vokser her på små forhøyninger (torvmosetuer) i myra. En dominerende følgeart er 

pors, som her forekommer rikelig. Trolig er myggblom sårbar ved en økt gjengroing i denne myra (området 

ryddes jevnlig). Ved opptelling 12.08.2010 ble 11 blomstrende eksemplarer påvist. 

 

To plantearter fra Svartelista for Norge er registrert i Dokkadeltaet: Hagelupin (Lupinus polyphyllus) og 

kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) ekspanderer inn i området. Forekomster i reservatet blir årlig 

luket bort, og det er ikke registrert forekomster etter lukingen. Begge artene er registrert i svartelista under 

kategorien «høy risiko» (Gederaas et al 2007). 

 

 

 

Figur 7. Klåved (Myricaria germanica) på typisk vokseplass for arten (flompåvirket grusbanke). 

 

 

Tidligere tiders utstrakte bruk av Dokkadeltaet som slåtteland gjør at vegetasjonen fortsatt viser en stor 

grad av kulturpåvirkning. Gjengroing og gjenvoksing skjer i ulik grad i de forskjellige delene av 

deltaområdet. Tatt i betraktning at nær hele området har vært brukt til slått/beite inntil for noen tiår siden, er 

det vanskelig i dag å forutsi hvilke arealer som vil forbli naturlig åpne og hvor langt suksesjonen i ulike 

delområder har kommet. Det kan imidlertid være grunn til å anta at de ytre strandsonene nærmer seg 

tilnærmet likevekt, bl.a. på grunn av en betydelig tykkelse på torvlaget. Enkelte steder i kvass-starrsonen er 

dette målt til opptil 60 cm (Bendiksen & Bendiksen 1996). De deler av gråor-heggeskogen som har et 

feltsjikt dominert av strutseving har også kommet langt mot en naturlig tilstand, mens skogpartier dominert 
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av bl.a. osp er i en tidlig suksesjonsfase. Det er all grunn til å anta at skog- og krattvegetasjon har et 

potensial til å øke sitt areal utover i deler av deltaets sumpområder.  

 

Soppfloraen i verneområdet er ikke utredet. Oliventunge (Microglossum olivaceum) er imidlertid påvist i 

partier med gråor-heggeskog (Bendiksen & Bendiksen 1996). 

 

 

 
 

Figur 8. Kongsspir (Pedicularis sceptrum-carolinum), et østlig innslag i floraen i Dokkadeltaet. 

 

3.8 Fugl 
Totalt er 223 fuglearter påvist i Dokkadeltaet naturreservat pr. 1. desember 2011 (Høitomt 2011), se 

vedlegg 4 og 5. Størst betydning har deltaet for trekkende vannfugl, spesielt på våren, men også om høsten. 

Dokkadeltaet er en av de største og mest betydningsfulle rasteplassene langs hovedtrekkrutene på Østlandet 

(Sundfør 1979). Området fungerer som en viktig trekklokalitet både for fugl fra Land-/Valdresregionen, 

fjellfugler og for arter som hekker nord til Arktis.  

 

Trekket er svært energikrevende for fuglene, og tilgang til gunstige rasteplasser med få forstyrrelser er 

avgjørende. Mudderbankenes tørrlegging i april/mai (og iblant på høsten) øker tilgjengeligheten av 

næringsdyr, samt at deltaets høye biologiske produksjon gir gode fødebetingelser for betydelige 

konsentrasjoner av mange fuglearter. De ulike artene benytter forskjellige deler av deltaet og dette varierer 

også i takt med isløsing og vannstand (Høitomt 2006). Utover i april og mai opptrer flokker på flere hundre 

gressender og dykkender i tilknytning til mudderbanker og elveløp. Gjess, svaner, dykkere, rovfugler og 

spurvefugl bidrar til et rikt fugleliv i disse vårmånedene. I tillegg foregår et markert vadertrekk med innslag 

av bl.a. arktiske arter i mai måned.  

 

Flere arter opptrer i store antall i Dokkadeltaet under vårtrekket, men konsentrasjonene varierer fra år til år 

avhengig av bl.a. snøsmelting og vannstand (vedlegg 5). Av arter med store dagsobservasjoner under 

vårtrekket nevnes toppdykker (maks. 48 ind. 24.05.05), kortnebbgås (maks. 1.200 ind. 15.04.04), krikkand 

(maks.1.200 ind. 30.04.03), toppand (maks. 460 ind. 03.05.98), trane (maks. 205 ind. 17.04.04), heilo 

(maks.1.000 ind. 4.05.03) og gluttsnipe (maks.160 ind. 09.05.01).  
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Figur 9. Hvitkinngås (Branta leucopsis) observeres stadig hyppigere i Dokkadeltaet. 

 

 

Vårtrekket er også perioden da flest sjeldne arter påtreffes (vedlegg 5). Artslisten viser at sjeldenheter som 

for eksempel svarthalsdykker, mandarinand, amerikakrikkand, vannrikse, fjellmyrløper, hærfugl, topplerke 

og svartrødstjert er observert i april-mai.  

 

Deltaets varierte våtmarksnatur gir en artsrik hekkefuglfauna, totalt er 91 arter vurdert som hekkende i 

verneområdet (Høitomt 2011). Både vannfugl, dagrovfugler, ugler og spurvefugl finner egnede 

hekkeplasser. Spesielt er de indre delene av deltaområdet viktig. Både de rike gråor-heggeskogene og de 

åpne kulturpregede øyene er av avgjørende betydning i denne sammenheng. Flere sjeldne og fåtallige 

fuglearter hekker i deltaområdet, for eksempel toppdykker, skjeand, knekkand, jordugle, kattugle, 

dvergspett, vendehals og rosenfink. Dokkadeltaet fungerer samtidig som et viktig jaktområde for flere 

rovfuglarter gjennom hele sommeren. 

 

Blant artene som årvisst hekker i Dokkadeltaet, finner vi også kanadagåsa Branta canadensis. Kanadagåsa 

er en innført art til Norge i forrige århundre og oppført i den norske svartelista som en art med svært høy 

risiko (Gederaas et al. 2012). Den er ikke ønsket som hekkefugl i Dokkadeltaet naturreservat. En del eller 

alle reir blir tatt av vårflommen. I de gjenværende reirene blir eggene punktert, slik at det ikke har vært 

vellykket hekking i reservatet på mange år. 

 

Høsttrekket starter allerede i august og varer fram til isen legger seg i november. I år med lav vannstand er 

innslaget av arktiske vadere betydelig i august-september (Høitomt 2006). Tundralo, polarsnipe, dvergsnipe 

og tundrasnipe er eksempel på slike arter (vedlegg 5). Gressender, dykkender, gjess og svaner benytter 

deltaet helt til isleggingen presser dem videre sørover. I tillegg trekker mye spurvefugl og noe rovfugl 

gjennom deltaet også om høsten. Også høsttrekket har innslag av sjeldne fuglearter og bl.a. 

gråstrupedykker, lappfiskand, sivhauk, aftenfalk, dvergmåke, alke og sibirnøttekråke er observert på denne 

årstida. 
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Innslaget av sjeldne, sårbare og truete fuglearter er høyt i Dokkadeltaet naturreservat (Høitomt 2006, 2011). 

Totalt er 54 arter fra den nasjonale rødlista (Kålås 2010) påvist (tabell 1). De fleste av disse artene benytter 

deltaet i trekksammenheng, men flere er også knyttet til området i sommerhalvåret enten som hekkeplass 

eller jaktområde.  

 

 

  
Figur 10. Knoppsvana (Cygnus olor) velger reirplass i de sentrale delene av verneområdet. Reiret ligger 

gjerne utsatt til under vårflommen. 

 

 

 
Figur 11. Fiskeørn (Pandion haliaetus) er plassert i kategorien nær truet (NT) på den norske rødlista. 

Arten opptrer hyppig i Dokkadeltaet.  




















































































































