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Naturtype, beskrivelse av området. 
Lokaliteten består av tre store vann som er 
Hammervatnet, Hoklingen og Movatnet samt to 
mindre vann som er Nesvatnet og Movatnet. 
Hammervatnet og Hoklingen er bundet 
sammen av Fossingelva. Hoklingen og 
Movatnet er bundet sammen med en strøm. 
 
Etter DN-håndbok nr 13 finner vi naturtypen 
rike kulturlandskapssjøer i vassdraget. Dette 
gjelder Lynvatnet, og bukt sørvest for Fånnån i 
Hammervatnet. Ved nærmere undersøkelser 
kan flere bukter i vassdraget være aktuelle å 
kartlegge som  rike kulturlandskapssjøer. 
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Hoplavassdraget  
- et svært viktig område. 

 
HAMMERVATNET: 
Hammervatnet ligger litt nord for Åsen 
sentrum. Vannet er det nederste vatnet i 
Hoplavassdraget og har en vannflate på ca 5,3 
km2. Østre del av vannet er naturreservat, det er 
her satt opp ett fugletårn. I reservatet vokser 
sumpskog av or/blandingsskog, her finnes også 
trollhegg. Hammervatnet ligger i et område 
med rike bergarter og marine avsetninger, i 
tillegg er det omgitt av mye dyrket mark Dette 
gjør vannet svært næringsrikt og vi finner flere 
grunne bukter med rik vegetasjon og et variert 
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NESVATNET: Arter Trekk og hekkeområde for fugl. Horndykker er 
vanlig hekkefugl i vannet og det er registrert 
stor tetthet av sivsanger her. Rørsanger er også 
observert. Svaner bruker vannet om våren 
(Husby 2000) 

FUGL: 
Horndykker, svaner, sothøne,  
hettemåke, fiskemåke, makrellterne, kvinand, 
storlom, skjeand, siland, brunnakke, tjeld, 
rørsanger, sivspurv og sivsanger m.fl  Link: Artsliste fugl  (excel) | PDFHOKLINGEN:  Noen holmer er svært populære hekkeplasser, 

spesielt i vestre del av vannet. Disse øyene har 
kvaliteter som gjør dem verneverdige.  

PLANTER: 
Hammervatnet: 
Vassrørkvein, kjempepiggknopp,                   
rød nøkkerose, gul nøkkerose, takrør, sjøsivaks, 
mykt brasmegras, evjesoleie, ryllsiv, 
småpiggknopp, nålesivaks, grastjønnaks 
nordlandsstarr, småvasshår, kvassstarr 

Hoklingen er  6,2 km2. Holmene er klart 
verneverdige og all ferdsel bør unngås. 
Viktig hekkelokalitet for bl.a hettemåke og 
horndykker. 
 Krypsiv, botnegras, brasmegras MOVATNET: butt-tjønnaks, klovasshår, hjertetjønnaks Flere områder i vannet er viktige, både som 
rasteplasser under trekk og som 
hekkelokaliteter. Movatnet er 6,8 km2. Viktig 
hekkeplass for bl.a horndykker og sivsanger.  

 
Nesvatnet: 
Svært storvokste eksemplarer av ørevier (Salix 
aurita), opptill 4-5 meter høye. Særlig de østre og søndre buktene er viktige for 

fugl. Andre arter er svartor, takrør, elvenelle, 
sjøsivaks.   Movatnet: utløpet av Grønningselva Lynvatnet: 

(Foto: G. Kjærstad) 

Takrør, flaskestarr, myksivaks, evjesoleie 
trådtjønnaks, vanlig tjønnaks, hjertetjønnaks 
botnegras, mykt brasmegras 
 
ØYENSTIKKERE. 
Hammervatnet: 
Armert blåvannymfe (Coenagrion armatum –R) 
Variabel blåvannymfe (C. Pulchellum) 
Rød vannymfe (Pyrrhosoma nymphula) 

 Kystvannymfe (Ischnura elegans) 
LYNVATNET:  
Viktig trekk og hekkeområde for fugl. Spesielt 
viktig er vannet som rasteområde for gjess, 
over 1000 kortnebbgjess, sammen med 200 
grågjess og nesten 200 kanadagjess kan raste 
her. Andre arter som er observert her er: 
Horndykker, gråhegre, brunnakke, stokkand, 
toppand, kvinand, siland, laksand, storspove, 
gluttsnipe og tjeld (Husby 2000).  

PATTEDYR: 
Oter. 
Brandt/Skjeggflaggermus. 
Vannflaggermus 
 
FISKESLAG: 
Ørret, røye, ål, trepigget stingsild,  
 

 ANDRE ARTER: 
Vannet ligger i Markabygda og har utløp til 
Hoklingen. Omgivelsene til vannet er 
kulturlandskap med mye dyrket mark og 
beitemark. 

Elvemusling er registrert i vassdraget. 
Først på 1960-tallet ble det funnet 
ferskvannskreps i Hammervatnet, om det 
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 Prioritet 
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