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INNLEDINING

Moderne vannkraftplanlegging
krever betydelig innsats av
markarbeider,unders¢kelserog utredninger. I det store
prosjektområdetsom Saltfjellet-Svartisen
er, har dette
f¢rt til et så omfattendemateriale at vi har funnet det
hensiktsmessi;a samle alle utredningenei et
felles
hefte.
Grovt kan man skille mellom tekniskeunderskelser, somer
n5dvendicefor 2 klargjireprosjektenes«jennomfrbarhet
samtkostnader,oE ikke tekniskeunderselser som er
ndvendiEe for kartleggeomr&denes ressurser og eventuelle virkninger av kraftutbyggingen.Sammenmed de tekniske
planer·vil forhåpentligvisdette materialei mulighet for
en god totalvurdering.av vannkraftressursene
i området.
I den etterflgende oversikter utredningenelistet opp
kronologisk. Vi har for å lette oversiktenogså laget en
oppstillingder utredningeneer gruppertog forspkt plassert
geografiskpå enkeltprosjektene.I den kronologiskelisten
er det under hvert utredningsnummer
gitt en kort oppsummering
eller konklusjon.
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III SAMMENDRAG,
KONKLUSJONER

S-l

NGI-rapportnr. 73613-1detert 25. juni 1973.
Svartisen.
Geologiskoversiktmed kort beskrivelseav
mulige damsteder.
NGI har i rapportenpd grunnlagav litteraturstu?ier
og flyfotosgitt en generellgeologiskbeskrivelse
av Svartisområdene.
Videre er også på sa.mme
måte gitt
en pekepinnom geologienved de respektivedamsteder.
Rapportener forel¢pig.

S-2

NGI-rapportnr. 73613-2datert 19. mars 1975.
NVE - Svartisverkene.
Generellbeskrivelseav kvartærgeologi
g karstfenomeneri området Svartisen- Saltfjellet.
Konkluderermed at den vestligedelen av områdene
har lite morene. I Bj¢llådalenderimot,er det
storemengderlsmasse.
Kalksteinslagene
i området kan gi tetningsproblemer.

S-3

NGI-rapportnr. 73613-3datert 2. desember1974.
NVE - Svartisverkene.
Beskrivelseav damstederog masseforekomsteri
BjØllådalenbasert på feltunders¢kelser
i 1973.
NGI's rapportkonkludererslik:
"På damstedenei Bj¢llådalener det enkelte
kalksteinslag,dette kan medf¢reekstra tettingsarbeideri damfotfor å hindre lekkasjeunder
dammenpi grunn av karstdannelser.'et er nnet
ilstrek'eli
e ·enter
rorene
o grs til de ire
alternative
dcrene
i: -lGdalen."

S-l

NGI-rapportnr. 73613-ldatert 28. mai 197l.
NVE - Svartisverkene.
S¢ndre Bjellåvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative
oppdemningshyder.
NGI går i rapporteninn på de teknisk - Økonomiske
forholdi sambandmed en ev. damved S. Bill&vatn.
Prosjekteter ikke lenger aktuellpolitikk.
Forprosjekteter resultat av en ren kontorstudie.

S-5

NGI-rapportnr. 73613-5datert 29. mai 197l.
NVE - Svartisverkene.
Nordre Bjellåvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative
oppdemningshyder.
Sammeforholdved dette damforprosjektsom ved
S. Bill@vassdammen.
Forprosjektet
byggerpå kun en kontormessig
behandling.
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S-6

NGI-rapportnr. 73613-6 datert 19. desember 197l.
NVE - Svartisverkene.
Toll&vatn damsted.
Geologisk beskrivelsemed oversikt over masseforekomster.
NGI gir flgende karakteristikkav forholdeneomkring Tollåvatn damsted:
"Kalksteinmed karstfenomenerpå det nedre alternative damstedkan fØre til ekstra tetningsarbeid.
Morene er ikke funnet nær damstedet".
Prosjekteter ikke lenger aktuelt.

S-7

NGI-rapportnr. 73613-7 datert l. juni 197l.
NVE - Svartisverkene.
Øvre BjØllsjådammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslagfor alternative
oppdemningshØyder.
I NGI's rapport fremlegges forprosjektmed kostnadsoverslag for fyllingsdamved Øvre damsted i BjØllåga
for HRV 600, HRV 580, HRV 560, 0g HRV 50. I tillegg
til dammenomfatter prosjektetomlpstunnel g flomlp. Videre inngår de provisoriskeveier som er
ndvendige for damarbeidene.Permanent vei frem til
damstedeter ikke medtatt i kostnadsoverslaget.
Prosjekteter ikke aktuelt lenger.

S-8

NGI-rapportnr. 73613-8 datert 13. Jun1 197l.
NVE - Svartisverkene.
Nedre Billsjddammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslagfor alternative
oppdemningshyder.
I rapportener det utarbeidetet forprosjektmed
kostnadsoverslagfor steinf'yllingsdam
i BjØllåga.
Det er regnet volumerog kostnader for fire
alternativereguleringshyder, HRV - 565, 550, 535
og 515 m.0.h.
Prosjektet,som ikke lenger er aktuelt, omfatter,
foruten dammen,flomlp i form av sideoverlØpsamt
ventil montert i omlpstunnelen med adkomsttunnel
nedstrøms dammen.Videre inngår provisoriskeanleggsveierfor massetransport.

S-9

NGI-rapportnr. 73613 datert 19.august 197l.
NVE - Svartisverkene.
Flatisvatn.
Vurdering av rasfare og erosjon.
Norges geotekniskeinstitutthar i sin rapport
vurdert om det i området rundt Flatisvatner
fare for fjell eller lØsmasseskredut i magasinet,
eller om den planlagte reguleringenvil kunne
forårsake ras eller erosjon som kan ha uheldige
f5lger.
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Det ventes ikke særligrasfareved Flatisvassdammen.Eventuellesteinsprangvil heller ikke
skade dammeneller omgivelsene.
Erosjonsfaren
er minimal.
S-10

NGI-rapportnr. 73613 datert 6. mai 1975.
NVE - Svartisverkene.
Flatisvassdammen.
Masseforekomster
filter-og tetningsmaterialer.
NGI's rapportkonkluderermed at de
seismiske målingerhar påvist store lsmassekvanta

i område"t ved Flatisvassdammen.

Videre påpekesstedvisbrukbaretetningsmaterialer
26 km fra damstedet(Trolldalen).
Nye underskelser
er ndvendige for å fastslåkvantiteten.
S-ll

NGI-rapportnr. 73613 datert11. desember197l.
NVE - Svartisverkene.
Flatisvatndeamsted.
Geologiskbeskrivelse.
NGI-rapporten
konkluderermed at det kan bli
nØdvendigmed ekstratetningsarbeid
i damfundamentet.
Årsaken til dette er karstforekomster.
Damstedet
er dekketmed store mengderlsmasse, boring vil
derforvere ndvendig.

S-12

NGI-rapportnr. 73613 datert 5. juni 1975.
NVE - Svartisverkene.
Flatisvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative
oppdemningshyder.
NGI skriver:
"Flatisvassdammen
er prosjektertsom en steinfyllingsdam med morenekjerne.I elvebunnenpå damstedetfinnes
store lsmasser som ndvendiggjr store utgrevinger
under kjernen. Lsmassene og fjelleti damfotenmå
undersøkesnærmere.Totale kostnader,inkl. omlp og
flomlØp ekskl.avgift er beregnettil 69 mill.kr.
og 107,6 mill.kr. for reguleringtil henholdsvis
320 og 30 m.o.h.

S-13

NGI-rapportnr. 73613 detert1l. april 1975.
NVE - Svartisverkene.
Stormdalen,
beskrivelseav damstedog masseforekomster.
Om damstedog masser i Storm.dalenskriver NGI:
"Fjellforholdene
på dam.stedetsynes gode, men minst
10 m med lsmasser i elveleiet.Om.rådeter utsatt
for snskred.
Det er påvist store mengdergrus. Morene fins trolig
ved Bredek.Kvaliteten av både grus og morene må
underskes.

10

S-1l

NGI-rapportnr. 73613 datert6. Jun1 1975.
NVE - Svartisverkene.
Storms
jdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative oppdemningshyder.
Damprosjekteti Stormdalenomtalesslik at NGI:
"Stormsjdammener prosjektert som en steinfyllingsdam med morenekjerne.MasseforekomsterOg lsmassene
i damfotenmsunders¢kesmed boringer.Det er stor
skredaktiviteti Stormdalen.Totale kostnader,inkl.
oml¢p og floml¢p, ekskl. avgift, er beregnettil
29 mill.kr og 270mill.r
for reguleringtil henholdsvis350 og l#0 m.0.h. "

S-15

NGI-rapportnr. 73613 datert 12. mars 1975.
NVE - Svartisverkene.
Vurdering av fare for steinskredog erosjon i
lsmasser i Stormdalen.
NGI konkludererS-15 med at en oppdemningav
Stormdal.envil medf¢re liten erosjonsfare.
Sn¢rasfareer derimotstor. Det vises i den
forbindelsetil rapport 73613-19.

S-16

NGI-rapportnr. 73613-16 datert 3. desember197l.
NVE - Svartisverkene.
Vurdering av ras- og erosjonsfareved de planlagte magasinenei Bj¢llådalen og Tollådalen.
NGI gir i sin rapport fØlgendekonklusjon:
"Det er ikke fare for fjellskredeller steinsprang
ved noen av magasinene. Hevingog senking av
magasineri Bj¢llådalen vil f¢retil sterk erosjon
og tilslamming
av vassdraget.
Prosjekteter ikke lenger aktuelt;

S-I7

NGI-rapportnr. 73613-17datert 12. agust 1975.
NVE - Svartisverkene.
Tollåvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative
oppdemnigshyder.

NGI har i sitt forprosjektkonkludertmed at det
ikke er funnet egnede dammassertil Tollåvassdammen
(magasinRebevagge).Dammener derfor prosjektert
som fyllingsdammed frontaltbetongdekke.Kostnadene
ved en slik dam til 19.5 0g 9l. mill. kroner ved
reguleringtil henholdsviskote 640 og 670.
Prosjekteter uaktuelt.

11

S-19

NGI-rapportnr. 73613-19datert 11. februar 1975.
NVE - Svartisverkene.
SnØskredforhold.
Rapportenfra NGI sier at det vil gå store skred ned
i våre påtenktemagasineri Stormdalen,Blakkådalen
og ved Flatisvatn. Ved Storvatn,Storglomvatnog
i Trolldalenvil det trolig være bare mindre snøskredaktivitet.

S-20

NGI-rapportnr. 73613-20datert 12. mars 1975.
IVE - Svartisverkene.
Vurdering av ras- og erosjonsfareved Storglomvatn.
Vår tilleggsregulering
av Storglonvatnvil bare
re til moderat erosjonhevder NGI i sin rapport.

S-2l

NGI-rapportnr. 73613-2ldatert 7. april 1975.
NVE - Svartisverkene.
Ingenirgeologiskvurderingav kraftstasjonsområdene.
Samtligelokaliteterfor kraftstasjonsplassering
vil være brukbare geologisksett hevder NGI i
sin rapport.Vurderingen byEgerp markbefaring
samtlitteraturstudier.

S-22

GI-rapport nr. 73613 nr. 73613-22datert 7. ma1 1975.
NVE - Svartisverkene.
Storglomvassdammen.
Underskelse av grus- og moreneforekomster
1 197l.
Rapportenskonklusjoner:
"Det er ikke påvist tilstrekkeligemengder med filterog tetningsmaterialer
til en steinfyllingsdam
med
morenekjerneved Storlomvatn.
Det er derfor ndvendig med ytterligereunders¢kelser".

S-23

NGI-rapportnr. 73613-23datert 13. juni 1975.
NVE - Svartisverkene.
Storglomvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative
oppdemningshyder.
NGI's rapport omtaler forprosjektetav Storglomvassdammen.
Det er 2 alternativerfor dam:
I Morenekjerne
II Frontal betongplate.
NGI's prosjektviser at alt. I faller gunstigstut.

S-2l

IGI-notat73613 datert 28. mai 1975.
Vurdering av optimal HRV mellom kote 530 og 550 1
&vre Bjllsj.
NGI's konklusjoner grei:
"Øvre Bj¢llsj¢:Det synes å spille mindre rolle
hvor HRV blir mellom 530 g 550 m.h.t. erosjonsfare".
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S-25

A/S Geoteam-rapport
nr. 3786.01datert 2l.5.197l.
Seismiskemålingeri forbindelsemed utbyggingen
av Svartisverkene
for NVE - Statskraftverkene,
del 1 og 2.
De to rapportenefra A/S Geoteaminneholder
alle måledataog resultaterfra samtligeseismiske m@lingeri 1973.

S-26

A/S Geoteam-rapport
nr. 3786-02datert 3.3.1975.
Seismiskemålinger i forbindelsemed utbyggingen
av Svartisverkene,
del 1 - 2 - 3 og 4.
Rapporteneinneholderresultater fra alle seismiske målingeri 197l i Svartisområdene.

s-27

Troms¢Museum.
Arkeologiskeregistreringer
i Saltfjell/Svartisvassdragene197l.
Rapportenfre Troms Museumsarkeologiskeavdeling
summerer
opp inntrykkeneog resultatenefra registreringsarbeidene
i 197l. Rapportenviser at det ble
gjort færre funn enn ventet.

S-28

NordlandFylkesmuseum- rapportved Ola Sæther.
Registreringav nyere tids kulturminneri Saltfjellet197l.
I flge rapportenble det i 197l registrerti alt
2l2 objekterav kulturhistorisk
karakter.Av disse
har ca. 1/5 stor verneverdi.Objekteneligger slik
plassertat Museet frarår reguleringsinngrep
i
Stormdalen,
Bj¢llådalenog i Rebevagge.

S-29

Nordland Fylkeskommune:
Forslagtil fylkesplanfor Nordland.
Datert 28. juli 1975.
I planutkasteter det trukket opp hovedretningslinjer for den samfunnsmessige
utviklingi Nordland framtil 2000.
Planenmå karakteriseres
som forelipig.De ¢konomiske
konsekvenserer f.eks. ikke utredet.

S-30

Nordland Fylkeskommune:
Forslagtil fylkesplanfor Nordland.
Sammendrag,
datert 28. juli 1975.
Planen er et sammendragav S-29.

S-31

Nordland Fylkeskommune:
Forslagtil samferdselsplan
for Nordland.
Detert 30. august 1975.
Planutkastetskissereropp den fremtidigeutvikling av samferdelsen
i Nordland fremtil
år 2000.
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S-32

Universiteteti Trondheim,DKNVS,Museet:
De biologiskeundersøkelsenei Vefsn og på
Salt±jell197l-1976.
Datert mars 1975.
Rapportengir en orienteringam hva som er utfrt i &rene 197l-76 av biologiskeunderskelser
(fisk,vilt og botanikk).

S-33

Saltfjell- Svartisutvalget.
Befolkningsutvikling.Bosettingstruktur.
Datert mai 1975.
Rapportener ment gi et bilde av befolkningsutviklingenog besetningsstrukturen.

S-3l4

Andersson& SkjånesA/S.
Arbeidsprogram
for Saltfjell- Svartisutvalget.
Datert november1971.
Programmetomfatter:
l) Spesifisertarbeidsprogram.
2) Tidsramme.
3) Bemanningsplan.
4) Kostnader.
Programmetav 197l forutsatte 2 &rs opplegg og en
kostnadsramme
på 1,6 mill.kr.

s-35

Roger G. Bennet.
Enkelte bruks- og verninteresserved Svartisen.
Udatert.
Forfatterenomtaler spesieltSvartisområdene.
Han foreslårher 4 områder for vern. Grunnlaget
for disse forslager hans befaringeri området
i 1962-69 samtlittereturstudier.

S-36

Saltfjell- Svartisutvalget.
Naturvernområde.
Datert april 1975.
Saltfjell- Svartisutvalgetkommentererrapporten
slik:
"En har tatt sikte på å presentereområder og
objekterinnen Saltfjell- Svartisensom enten
er fredet eller foreslåttfredet som naturvernområder.
Dette gjelder såvel områder som er fredet eller
foreslåttfredet etter naturvernloveneller
administrative
fredninger.
Det er gitt en kort orienteringom de enkelte
områder og forekomster".

S-37

NGI-rapportnr. 73613-28.
Snskredforhold.
Datert 4. desember1975.

1l+

NGI's oppsummering
indikererrapportensinnhold:
"Snskredproblemerkan ventes i Stormdaleng
Vesterdalen,ved Austerdalsvatn,ved Engabreenog
ved anleggeneinnersti Holandsfjorden.
Mindre
skredproblemer
ventes i R¢vassdalenog BjØllådalen.
I Glomfjordog ved Beiarn og Saltdalutbyggingen
ventes ikke snskredproblemer".
S-38

Vassdragsdirektoratet
- NVE.
Avd. for vasskraftunderskelser(VU).
Juli 1972.
Kraftutbyggingi området Svartisen- Saltfjellet.
Utbyggingsplanen
er VU's forslagav juli 1972.
Planen omfatterogså områder utover det egentlige
Svartisen- Saltfjellområdet.

S-39

NGI-rapportnr. 73613-30.
NVE - Svartisverkene.Bogvatnet,en vurderingav
ras erosjonsfare.
Datert 11. desember1975.
NGI's konklusjoner at det vil bli en kraftig
erosjoni Bogvatnsnordvestrehj¢rne såfremt
det foretassenkningsarbeider.

S-0

NGI-rapportnr. 73613-32.
NVE - Svartisverkene.
Trollbergetkraftstasjon
ingenirgeologiskvurdering.
Datert 26. januar1976.
NGI's rapportsier:
"Berggrunneni stasjonsområderbestår av
glimmerskifer.Ingen størresvakhetssoner
er observert.

S-l41

NGI-rapportnr. 73613-2.
NVE - Svartisverkene.
Vurdering av fare for
ras og erosjonved reguleringav Kjemvatn.
Datert 28. januar 1976.
Ved senkningav Kjemvatn vil en f& kraftig
blakkingpga. bekke- og bØlgeerosjon.

S-l2

NGI-rapportnr. 73613-25.
NVE - Svartisverkene.Vurdering av ras- og erosjonsfare ved regulering ev Ramskjellvatn.
Detert 29. januar 1976.
NGI's rapportkonkludererslik:
"Kraftig blakkingav vannet og stor slamtransport
i tunnelenmå ventes som flge av bekke- og
blgerosjon ved regulering av Ramskjellvatn".
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S-3

NOTEBY-rapport
132.96
NVE - Statskraftverkene,
Svartisverkene.
Seismiske grunnunders¢kelser
juli 1975.
Datert 13. februar 1976.
Rapportenpresentererresultater fra NOTEBY's
unders¢kelseri 1975.
SupplererA/S Geoteam'sunderss¢kelserfra
1972-7l.

S-ll

NGI-rapportnr. 73613-31.
NVE - Statskraftverkene,
Beiarnutbyggingen.Kvitbergvatnet.
Vurdering av ras og erosjonsfare.
Datert 18. februar1976.
Sterk erosjonsfareog tilslamming
av Kvitberg
vatnet såfremtdet foretasreguleringsinngrep
hevder NGI i sin rapport.

S-l5

NGI-rapportnr. 73613-3l.
NVE - Svartisverkene,Saltdalutbyggingen,
Kj emåvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag.
Datert 3. mars 1976.
NGI's forprosjektgår ut på en steinfyllingsdammed morenekjerne. Det er regnet kostnader
for kotene 6»5, 650 og 655.

S-6

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF),Trondheim:
Rapport2 - 1976.
Fiskeribiologiske
undersøkelseri Gåsvatn,
Djupdalsvatn,Kjukkelvatn og Skarsvatn i
Misvervassdraget,Skjerstadkommune,sommeren1975.
Datert feruar 1976.
Rapportengir en vurdering av de fiskeribiologiske
forholdi de 4 ovennevntevatn.

S-l7

NGI-rapportnr. 73613-26.
Saltdalutbyggingen.
Vurdering av erosjonlangs Saltdalselva.
Datert 20. mai 1976.
Rapportentil NGI konkluderermed at det trolig
vil bli bare liten Økning i erosjonenlangs
Saltdalselva såfremtdet blir foretattreguleringsinngrep. NGI har i den forbindelseikke tatt hensyn
til eventuelleisproblemer.

S-8

GI rapportnr. 73613-27.
Beiarnutbyggingen.
Vurdering av erosjonsfarelangs Beiarnelva.
Datert 20. mai 1976.
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S-49

NVE - Statskraftverkene.
Svartisverkene.
Oversiktover eiendoms-og
rettighetsforhold.
Datert novemberl977.
Boken som er utarbeidetved Statskraftverkenes
skj¢nnskontor(SBS)omhandler eiendoms-og
rettighetsforhold
i våre 5 prosjektområder.

S-50

Nordland fylkesmuseum.
Registreringav nyere tids kulturminneri
Saltfjellet/Svartisomr&det
Datert 1975.
I 1975 har NordlandFylkesmuseum
registrert
ytterligere 131 objekter. Av disse ble 52
funnet verneverdige.
Arbeideneforegikki 1975 over hele Saltfjell Svartisområdet.Museet konkluderermed at
l1975arbeideneforsterkerkonklusjonenav 197l
om at Stormdalen,
Bj¢llådalenog Rebevaggemå
holdes utenforreguleringsinngrep.

S-51

NGJ rapportnr. 73613-35.
Melfjordutbyggingen.
Flatisvassdammen.
Damstedersamtgrus- og moreneforekomster
i 1975.
Datert 13. juli 1976.
Rapportenomtalermassetakenetil Flatisvassdammen.
Det er tilstrekkeligmed grus i Vesterdalenog
også tilstrekkeligmed morene i Trolldalen.
Boring/seismikk
har vist at det er store overlagringerav lsmasse i damstedet.

S-52

GI-rapport nr. 73613-37.
Storglomfjordutbyggingen,,
Storglomvassdammen.
Underskelser av grus- og moreneforekomster
i
1975.
Detert 19. Juli 1976.
Rapportenkonkludererslik:
"I Vegdalenfinnes trolig nok morene til en steinfyllingsdam
med morenetetning
ved Storglomvatnmed
HRV = 555 m.o.h. Det er forel¢pigusikkert om det
finnesnok filtergrustil en slik dam.
Moreneni Vegdalenforutsettesblandetved uttak".

S-53

NGI-rapportnr. 73613-38.
Nord-Ranautbyggingen.
Stormsjdammen.
Underskelser av grus- og moreneforekomster
i
1975.
Datert 15. juli 1976.
Flgende konklusjongis av NGI når det gjelder
Stormsj¢da.mmen
(kote l10):
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"Det finnestilstrekkelige
mengdertetningsmaterialerved Bredek til en steinfyllingsdam
med morenekjernei Stormdalen.
Det er forelpig ikke påvist nok brukbare filtermaterialertil en dammed denne reguleringshyde".
S-5

NGI-rapportnr. 73613-36:
Saltdalutbyggingen.Kjemåvassda.mmen.
Undersøkelser
av grus og moreneforekomster
i 1975.
Datert 15. juli 1976.
I flge NGI skal det være nok tetningsmaterialer
til dammenpå kote 655. Filtermasser
er noe
sikkert,trolig tilstrekkeligved Akjekelva.

S-55

GI-rapport nr. 73613-39:
Svartisverkene.Snskredforhold.
Datert 7. september1976.
Snskredforholder tidligereomtalt i rapporten,
S-19 g S-37. Denne rapportkonkluderermed at
ingen av de tidligere omtalteanleggsområderer
rammetav snøskred. Tre nye anleggsstederer
vurdert,to er sikre (Melfjordg Blakk&dal)og
et er usikkert (Glomdalsvatn
tverrslag).

S-56

A/S Geoteamrapport3786-03.
Svartisverkene.Seismikk1976.
Datert 25. oktober1976.
Alle data og resultater fra seismikken
1 1976
er samleti rapportS-56.

S-57

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiske
(DVF):
Fiskeribiologiske
underskelser i Nordre og
S¢ndre Bj¢llåvatn,Bj¢llåga,Stormdalsåga,
Tespa og /vre Ranaelv,sommeren1976.
Datert august 1976.
Rapportenomtalerfiskeunders¢kelser
i 1976 samt
gir en karakteristikkav fiskebiologien
i de
ovennevntevassdrag.

S-58

NGI-rapportnr. 73613-l0:
Beiarn kraftverk.
Geologiskbeskrivelseav tunneltraseenKvitbergvatnet - Ramskjellvatnet.
Datert 7. desember1976.
I stikkordsform er tunneltraseenkarakterisertslik:
Bergarteneer lite oppsprukket. Det er ikke
observertkarstfenomener. Det er lite lsmasser
ved tunnelendene.
Det ventes ingen spesielleproblemerved utsprengningen.Rapportenbyggerpå befaring samt
kart- og fotostudier.
I rapportener det også gitt en opplistingav samtlige
NGI rapportersom er kommetinntil september1976.
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S-59

Utvalg for landbruksmeterologisk
forskning:
Reguleringensinnvirkningpå vekstklimaet.
Datert 22. november1976.
Rapporten bygger på reiseinntrykksamt tilgjengeligeopplysningeri 197l. En endelig
vurdering av vekstklimatiskeforhold må bygge
på detaljstudierog siste nytt m.h.t. utbyg
ingsplanene.

S-60

ProsjekteringA/S,Nordlandfylkes utbyggingsavdeling:
Samling av registreringeri Saltdalelv 1976.
Datert november 1976.
Rapporten gir en oppstillingover utslipp fra kloakk,
landbruk og andre aktivitetersinnvirkningpå
vassdraget.

S-61

NGI-rapportav 73613-l1.
Melfjordutbyggingen.Storvassdammen.
Ingenirgeologisk vurdering av damstedet.
Datert 22.november1976.
NGI sier i sin rapport at det er lite løsmasser i damstedet. Videre at steinbruddet
bir legges (i en gneissone)nord for damstedet.

S-62

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport 0-76. Fiskeribiologiskeunderskelser i
Storvatnm/Storvasselva,Holmvatn,Storglomvatn,
Bogvatn og Svartisvatn. Sommeren1975 og 1976.
Datert desember1976.
Rapporten fra DVF gir en oversikt over de underskelser som er foretatt for å klarlegge de fiskeribiologiske forhold i ovennevnte vatn. I rapportens
sammendragblir de respektivevatn klassifisert.

S-63

Svartisutvalget: ReindriftSaltfjell.
Detert juni 1976.
Rapportenomtaler reindriftog samer i SaltfjellSvartisenom.rådene.
Rapporten er tredelt:
l) Samer og reindrift.
2) Reindriftensrettigheter.
3) Dagens situasjonfor reindriftsnæringen.

S-6l

Svartisutvalget:Vannforsyning.
Datert oktober 1976.
Arbeidsnotatet inneholderdata vedr. vannforsyning
i de deler av kommunene som ligger innenfor Saltfjell - Svartisutvalgetsplanområde.
Registreringener utfØrt av kommuneingeniørene1
de berørte kommuner.
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-65

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk:
Rapport 1-77.
Fiskeribiologiske
unders¢kelseri Kjemåvatn, Kvitbercvatn
g Lnselva. Innlandsfiske. Somneren 1975 o 1976.
Se osi
DNVS' rapport S-100.
På grunnlag av pr¢vefiskei ovennevnte2 vatn og i Lpnselva
i 1975 og 1976 har DVF gitt en frste vurdering av de fiskeribiologiskeforhold.

s-66

iJGI-rapport
nr. 73613:
Melfjordkraftstasjon. Geolot,;isk
vurdering av alternativ
plasseringeneav kraftstasjonen.Datert 5. januar 1976.
IIGI'svurdering av de alternativestasjonsplasseringer:
"Liten geologiskforskjell:r1ellom
de to alternativeplasseringene av kraftstasjonen,
ruenbercarteneer litt mer oppsprukketved indre alternativ".

S-67

DNVS Museet: Zoologiskserie 1977-2.
Ferskvannsbiologiske
og hydrografiskeunders¢kelseri Saltfjell-/Svartisområdet.Del l. Stormdalen,Tespdalenog
Bill&dalen. Datert februar1977.
DlGNS,I-luseet,
sier i forordettil sin rapport:
"Underskelsen er utf¢rt etter oppdrag fraIVE - Statskraftverkene i forbindelsemed planlagtkraftutbyging i Saltfjell/Svartisomradet. Rapportengir en tilstandsbeskrivelse
av
hydrografiskeog ferskvannsbiologiske
forhold i vassdragene
slik de er i dag. Vurderinger av fordeler/ulemperved
eventuellkraftutbyggingvil bli presentertpå et senere tidspunkt i samarbeidmed Direktoratetfor vilt og ferskvannsfist.
DVF har paralleltmed denne unders¢kelsenutf¢rt fiskeribiologiskeunders¢kelseri vassdragenei l976. Resultatene
fra de to underskelsene br ses i sammenheng."

S-66

IGI-rapportnr. 73613-ll:
Saltdalutbyggingen.Grunnunders¢kelserfor inntaksdam1
Lnselva. Datert 4. mars 1977.
Inntaksomradeti Lnselva er dekket av store mender lsmass<,
tykkelsenvarierer fra 2 till5 m. NGI anbefalerboring
f'or bringe klarhet i lØsmassekvaliteten.

S-69

IGI-rapportnr. 73613-3:
Hord-Ranautbyggingen.Stormsj¢da.mmen.
Undersøkelserav
grusforekomster
ved Bjllanes. Datert 3. mars 1977.
P8 crunnlagav seismikk og sjektjngi 1976 har IIGIkonkludert
ned at det finnes ca. 11 mill. rn nyttbar grus (på vestsiden
av Hanaelva)i Bj¢llånesområdet.

S-7O

NGI-rapportnr. 73613-2:
Melfjordutbyggingen.
Unders¢kelserav grus- og moreneforekomster
1 Melfjordbotn.
Datert 28. februar 1977.
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Undersøkelsenei 1976 har ikke kunnet påvise
brukbare grus- og moreneforekomsteri Melfjordområdet.
S-7I

NGI-rapportnr. 73613-33:
Skred ved magasinene.
Datert 10. mars 1977.
IIGIkonkluderermed at blant våre Svartismagasiner er det trolig bare i Stormsjmagasinet en kan påregne skader som flge
av b¢lgedannelsepga. snØskred.

S-72

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport nr. 2-1977.
Fiskeribiologiskeunderskelser i Ramskjellvatn, Toll@ga, Tverraga, Gritge og Stor&ge.
Innlandsfiske.
Sommeren 1975 og 1976.
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskgir i
rapporten en oversikt over de fiskeribiologiske
underskelser som er foretatt i vassdraget foruten i Ramskjellvatn.
Rapporten gir også en frste vurdering av de
fiskemessigeforhold i vassdragene.

S-73

Det Norske MeteorologiskeInstitutt (MI):
Om mulige endringerav lokalklimaved vannkraftutbyggingeni området rundt Svartisen
og Salfjellet.
Rapporten til klima-avdelingen ved MI gir en
vurdering av hvilke konsekvanseren ev. regulering
vil ha på lokalklimaeti de respektiveutbyggingsområdene.

S-7l

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF).
Delrapportnr. 3-77. Bruken av jaktområdenei
"Saltfjell"kommunene:Rana, Saltdal, Skjerstad
Beiarn, e ly o€ Rdy.
Rapporten er den frste i den viltbiolociskeserie
fra DVF. Bruken av jaktonr&denei "Saltjell"-ormunene
blir behandlet i denne rapport.

S-75

liorgesgeologiske unders¢kelser,Trondheim:
Rapport nr. 1502.
Geologiskeunderskelser i Saltfjell- Svartisområdet,
Nordland 1975-76.
Den foreliggenderapport fra HGU gir en oversikt over
såvel berggrunnsgeologiensom kvartargeologien.
Videre omtales geologiskeressurser (sand, grus, malm)
og referenseområderfor studieyemed. Endelig er det
også omtalt områder av spesiellverneverdi.
Rapport S-5 er "grunnboka".De tre detaljbkene er gitt
nr. S-76/77/78.
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S-76

GU-rapport 1502 A.
Berggrunngeologiske
unders¢kelseri SaltfjellSvartisområdet.
Nordland 1976.
GU-rapporten omtaler de bergsrunnsgeoloiske
undersØkelsersom ble foretatti 1976 i SaltfjellSvartisor.urådene.
De sammeforholder også tatt med
i rapport S-75.

S-77

NGU-rapportnr. 1502 B.
Kvartærgeologisk
kartleggingM 1:50 000.
Saltfjell,Nordland.
Datert au$. 1976.
Rapportengir en omtale av den kvartærgeologiske
kartleggingi Saltfjell-områdenei 1976. Forholdene er også nevnt i S-75.

s-78

NGU-rapportnr. 1502 C.
Geokjemiskebekkesediuentunders¢kelser
i SaltfjellSvartisområdet,
Nordland1976.
Rapportenomtalerbekkesedimentunders¢kelsene
i
1976. Se ogs& S-75.

S-79

NGI nr. 73613-l5.
Storglomvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag for regulerinsh#ydene RV 580, RV 5850g
HRV 590.
Rapport av 12. mai 1977.
GI's rapport sier om prosjektStorglomvassdammene:
"Hoveddamer prosjektertsop steinfyllingsdam
med
betongtetning.
Sekundærdamer også prosjektertmed morenetetning.
Kostnadenefor begge dammerer 281 mill.kr, 321
mill.kr og 369 mill.kr for henholdsvisdam pd HRVkotene 580, 585 0g 590".
Se også tidligere rapporterS-23 og S-52.

S-80

DKliVS-Museet,
Trondheim.Botaniskserie 1977-3.
Vegetasjoneni panlegte magesini Bill@dalen o;
Stormdalen,med vegetasjonskarti M 1:10 000.
Saltfjellet/Svartisen-prosjektet.
Botanisk delrapport nr. l.
Datert mars 1977.
Rapportenskildrervegetasjenstypene
i Bj¢llådalen
og Stormdalen.Vegetasjenskartene
er i M:10 000.
Etter Museets oppfatningdokumenterer
kartene klare
verneverdieri de to dalene. Det er stor biologisk
produksjoni Stormdalen.
·r Bj¢llådalener det et
variert tilbud av såvel fattige som rike vegetasjenstyper.
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S-81

NGI-rapportnr. 73613-26:
Melfjordutbyggingen
- Storvassda.mmen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag.
Datert 22. juni 1977.
Rapportener en paralell til tilsvarende
for Storglomvassdammen.
Storvassdammen
er prosjektert
som steinfyllingsdarmed ruorenetetning.
Kostandene
vil være 17, 23 og 30 mill.kr for henholdsvisHRV
pa kotene 190, 195 0g 200.

S-82

Jordregistrerinssinstituttet,
As:
Vegetasjenskartlegging
i M 1:50 000.
Kartblad "Beiardal".Del I.
Datert juni 1977.
Rapportenomhandlervegetasjensklassifisering
og unders¢kelserfor kartleggingav kartblad
Beiardali 1:50 000.
De vegetasjonsmessige
forholder beskreveti
sammerapport.Tilsvarendevegetasjenskart
for kartbladBjll&dalen er utarbeidetav den
botaniskeavdelingved DKNVS i Trondheim.

S-63

Statskraftverkene:
Hydrologiskutredning.Det hydrologiskegrunnlaget for utbyggingsområdet.
Datert des. 1977.
SBG's hydrologiskeutredninger en analyse og
vurdering av vannmerkedataene
1 SaltfjellSvartisområdene.

S-84

Statskraftverkene:
Saltdalutbygingen.Reguleringensvirkningpd
vannf¢ringsforholdene
i Saltdalen.
Datert des. 1977.
Utredningenbeskrivervannfringsforholdenefr
OG etter en eventuellregulering ved punktene
VM 1951 i L¢nselva,ved Russånesog ved Rognan.

S-85

Statskraftverkene:
Beiarnutbyggingen.
Reguleringensvirkningpå vannfØringsforholdene
i Beiarelvaog Lakselva.
Datert des. 1977.
UtredningenbeskrivervassfØringsforholdene
fØr og
etter en eventuellregulering ved 4 punkter i
Beiarelvaog ved VM 720 (Skarsvatn)i Lakselva.

S-86

Statskraftverkene:
Nord-Ranaog Melfjordutbyggingen.
Reguleringens
virkningpå vannf¢ringsforholdene.
Datert des. 1977.
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Utredningenbeskriver vassf¢ringsforholdene
f¢r
og etter en eventuellregulering ved to pkt. i
Ranavassdraget(samlp Rendalselv/Tespeog
Ranaelva ved Storforshei)samt ett pkt. i Rvassdalen (sa.ml¢pR¢vassåga/Svartiselva).
I Melfjord beskrives forholdeneved Storvassågas
utl¢p i sjen.
S-87

Statskraftverkene,
SK:
"Mulige kraftledningskorridorer
i Svartisområdet".
Datert mai 1978.
Kraftledningsavdelingengiri sin utredning en
oversikt over mulige ledningstraceer.Dette gjelder
b&de stemlinjetraceen N.: Riss&ge - Salten og tverrforbindelsentil alle vårestasjoneri Svartisenområdet.

S-88

Statskraftverkene:
Kostnadsoverslagfor Saltdalutbyggingen.
Detert okt. 1977.
Kostnadsoverslageter beregnet av SEG med
konsultativ bistand av dosent0. Johannesen,NTH.

S-89

Statskraftverkene:
Kostnadsoverslagfor Eeiarnutbyggingen.
Detert okt. 1977.
Kostnadsoverslageter beregnet av SBG med
konsultativ bistand av dosent • Johannesen,NTH.

S-90

Statskraftverkene:
Kostnadsoverslagfor :tlord-Ranautbyggingen.
Datert okt. l977.
Kostnadsoverslageter beregnet av SEG med
konsultativ bistand av dosentO. Johannesen,NTE.

S-91

Statskraftverkene:
Kostnadsoverslagfor Melfjordutbyggingen.
Detert okt. 1977.
Kostnadsoverslageter beregnet av SEG med
konsultativ bistand av dosent0. Johannesen,NTH.

S-92

Statskraftverkene:
Kostnadsoverslagfor Storglomfjordutbyggingen.
Datert okt. 1977.
Kostnadsoverslaget
er beregnetav SBG med
konsultativ bistand av dosentO. Johannesen,NTH.
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S-93

Norsk instituttfor vannforskning(NIVA):
Forberedendeundersøkelseri forbindelsemed
Vefsne-,Kobbelv/Hellemo
og Svartisreguleringene.
Fremdriftsrapport
l.
Detert 15. juli 1977.

S-9l

NVE - Vassdrasdirektoratet:
Glasiologiske
underskelser i Norge i 1976.
Datert juli 1977.
Rapportenomhandler de utf¢rtebreunders¢kelser
i 1976. For oss er særligunders¢kelsene
på
Engabreen(Svartisen)og Nigardsbreen(Breheimen)
av særlig interesse.

S-95

NVE - Vassdragsdirektoratet.
Materialtransportunders¢kelser
i norske breelver
i 1976.
Datert ju1i 1977.
"Slamrapporten"
fra brekontoret(VHB)omtaler
materialunders¢kelsene
i 1976. Serlig er underskelsene i Svartisenog Breheimenav interesse.

S-96

Faugli, P.E. & Moen, P. Rapportfra kontaktutvalget for vassdragsreguleringer,
Universiteteti
Oslo. Geomorfologisk
befaring av SaltfjellSvartisområdet.
Datert januar 1978.
Rapportentil kontaktutvalget
omtalerlsmasseoppbygningeni prosjektområdene.
Omtalenbygger
på befaring/unders¢kelser
sa.mtlitteraturstudier.

S-97

DKNVS-Museet,
Trondheim:Botaniskserie l1977-5.
Vegetasjoneni Saltfjellområdet
med vegetasjonskart Bill@dsl 1:50 000.
Botaniskdelrapportnr. 2.
Datert juli 1977.
Rapportenskildrervegetasjoneni kartblad
"BjØllådalen".
Konklusjonener at særligdet
vestre området (Stormdalen)
har stor planteproduksjon.
I de Østre områdene(Saltfjellet)
er produksjonenen
god del mindre.

S-98

Saltdalkommune:
Generalplanfor Saltdalkommune.
Datert november1973.
Arbeidet med Saltdalkommunesgeneralplanforegikki
tidsrommet1967-1973.Ansvarligfor planen er
ark. Nie. Stabell,Trondheim.

S-99

Statskraftverkene:
Liste over innkomnemerknader.
Detert des. 1977.
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Heftet gir en oversikt over de merknader som er
innkommetetter at våre planer ble gjort kjent
(kfr. § 4a I Vassdragsreguleringsloven).
SBG's vurdering av merknaden er også med.
S-100

DKNVS,Museet, Trondheim:
Rapport zoologiskserie 1977-2.
Ferskvannsbiologiske
og hydrologiskeunders¢kelser
i Saltfjell/Svartisområdet.
Del 2: Saltdalselv.
Rapporten er datert oktober 1977.
Museet sier i sin delrapportom Saltdalsvassdraget:
"Helhetsinntrykketfor vassdrageter en relativt
individ- og artsfattigfauna som synes å være typisk
for strre deler av Saltfjellområdet.Kvitbergvatnområdet skiller seg positivt ut."
Det vises også til DVF's rapport S-65 som omtaler
de fiskeribiologiskeforhold i L¢nselva, foruten
Kjemå- og Kvitbergvatn.

S-101

VHL-rapport:
Feltmålingi utlpet av Bogvatnet.
Datert 2l. februar 1977.
Rapporten inneholderdet materialet som er n¢dvendig
foråreprodusere utl¢pet av Bogvatnet i modell.
Hensiktenmed en slik modell er å finne vannf¢ringskurven i uregulert tilstand.

S-102

VHL-rapport:
Feltmålingi utlpet av Storvatnet.
Datert 2l. februar 1977.
Rapport er analog S-101.

S-103

VHL-rapport:
Feltmålingi utl¢pet av Ramskjellvatnet.
Datert 2l. februar 1977.
Rapporten er analog S-10l.

S-10l

VHL-rapport:
Feltmålingi utlpet av Kjemåvatnet.
Datert 21. februar 1977.
Rapporten er analog S-101

S-105

A/S Geoteamrapport 3786-0l.
Seismiskem&linger i 1977.
Datert 8. desember 1977.
Rapporten presentererresultatene fra Geoteam's
feltmålingeri 1977. Firmaet dekket områdene
Holmvatn,Arstaddalenog Holandsfjord.
(Storglomfjord-prosjektet).
Se ogs S-107.
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S-106

DKNVS,Museet, Trondheim:
Rapport zoologiskeserie 1977-1.
0rnitologiskeunderskelser i de deler av Saltfjell/Svartisområdetsom blir ber¢rt av eventuell
kraftutbygging.
Datert september1977.
"Moksnessrapporten"
sier:
Underskelsene omfattet ornitologiskeregistreringer i Bj¢llådalen,Stormdalen,Tespdalen,Beiardalen, Gråtådalen,Tollådalen,Glomdalen,Blakkådalen og Rvassdalen, samt i områdene ved Kvitbergvatnet, Kjemge, Holandsfjordenog Nordfjorden.
Feltarbeidetble foretatt i hekkesesongeni 1975
og 1976. Registreringav ornitologiskeverneverdier
var en vesentlig del av oppdraget.
Av bj¢rkeskogsområderble som spesieltverneverdige
framhevetStormdalen,Gråtådalenog Storlia mellom
Tespa og Bj¢llåga.
Av våtmarksområderskilte Rebevagge verst i Tollådalen seg klart ut som det mest verneverdige.
I tillegg ble f¢lgende områder karakterisertsom
spesieltverneverdigeornitologisk:Krukkimyra i
Bjdll&dalen,Langvassdeltaet,Harodalenmed deltaområdet i Kvitbergvatnetog R&vatnet."

S-107

NGI-rapportnr. 73613.
Storglomvassdammen.
Moreneforekomster,Arstaddalen,Gråtådalenog
Vegdalen.
Datert 10. januar 1978.
NGI's underskelse omtaler de geotekniskeforunderskelser som ble foretatt for å klarlegge
massevolumertil fyllingsdamved Storglomvatn.
Rapport S-105 gir de seismiskeresultater for
disse tre områder.

S-108

DKNVS,Museet, Trondheim.
Botanisk serie 1978-1.
Vegetasjonenved Flatisen og Østerdalsisen.
Vegetasjonskartover Vesterdaleni målestokk
1:1500.
Botanisk delrapportnr. 3.
Datert januar 1978.
Rapporten gir en oversikt over vegetasjonstypene
i Vesterdalenog ved Østerdalsisen.Hovedvekten
er lagt på vegetasjonenpå elve¢renei Vesterdalen
og på morenene foran Flatisen og sterdalsisen.
Det er laget et vegetasjonskartover 17,7
5
det prosjektertemagasinområdet i Vesterdalen
mellom Bl&kfjellbreenog Bj¢rnefossen.
Det er dokumentertverneverdieri begge områdene,
men verneverdienei Vesterdalener små sammenliknet med Østerdalsisen.Morenene foran sterdalsisenblir vurdert som meget verneverdigei
landssammenheng.

km'
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S-109

NVE - Statskraftverkene,SBG:
Beiarn-utbyggingen.
Vekseldrift.
Datert 26. januar 1978.
Notatet konkluderermed at vekseldriftnå vedtas
som grunnlag for detaljprosjekteringen.

S-110

Jordregisterinstituttet,
Ås:
Arealgrunnlagetfor landbruket i Saltfjell/
Svartisområdet.
Del II: Skog- og jordboniteringsamt beitevurderinger.
Rapporten er annen del av Jordregisterinstituttets
utredning av arealgrunnlagetfor landbruket i Saltfjell/Svartisområdet.
Rapporten omhandler vurdering og underskelser av
dyrket jord og skogbonitetersamt vegetasjonsregistreringersom grunnlag for beitevurderinger.

S-11l

DKNVS,Museet, Trondheim:
Rapport zoologiskserie 1978-5.
Ferskvannsbiologiske
g hydrografiskeunderskelser
i Saltfjell/Svartisområdet.
Del III: Vassdragenerundt Svartisen.
Datert februar 1978.
Rapporten gir en ferskvannsbiologisk
g hydrografisk
beskrivelseav vassdragenei de vestlige områder i
Svartis-prosjektet.
Vassdragene ble vurdert som meget
næringsfattigeog lite egnet for fiskeproduksjon.
Unntak herifra var omr&det Storvatn/Storvasselva.

s-112

DKNVS,Museet, Trondheim:
Rapport botanisk serie 1978-3.
Saltfjellet/Svartisen-prosjektet.
Botanisk delrapportnr. 4.
Datert mars 1978.
Rapporten skildrervegetasjoneni områdene som
dekkes av planene for Saltdal,Beiarn, Storglomfjord og Melfjord.
Underskelsene dokumenterersvert hye verneverdier
ved Kvitbergvatnog i Rebevagge-omr&det.Botanikerene foreslår også området ved Bogvatnet vernet.
Ved Storglomvatnetog Storvatneter også påvist
verneverdier,men muligens er her alternativet
verneområde. I de andre vestomrdere er det registrert lave verneverdierbotanisk sett.

S-113

NGI-rapportnr. 73613-27:
Melfjord-utbyggingen.
Geologiskbeskrivelseav tillpstunnel FlatisvatnMelfjord.
Datert 10. april 1978.
Rapporten konkluderer med at tunnelen vil gå i
vekslende glimmerskifermed moderat til liten
oppsprekking.Det kan bli aktuelt med mindre
trace-endringerpga. svakhetssoner.
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S-1ll#

NGI-rapport nr. 73613-18:
Storglomfjord-utbyggingen.
Geologisk beskrivelse av steinbrudd for
vassdammen.
Datert 10. april 1978.

Storglom-

Steinbruddet er tenkt lagt ca. l km vest for damstedet. Berg-grm1nen består vesentlig av glimmerskifer og kalkstein.
S-115

S-116

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF):
Rapport nr. l - 1978:
"iskeribiologiske underskelser i de laksefrende
deler av Saltdalsvassdraget."
Faktarapporten fra DVF beskriver de fiskerimessige
forhold for laksen i Saltdalsvassdraget.
Sj¢aure er den dominerende fiskeart i vassdraget,
men det finnes også stor bestand av laks g sjrye.
Med oppfisket kvantum på 5-8 tonn laksefisk, må
Saltdalselva regnes som en av de større i nasjonal
sammenheng.

Statskraftverkene,SBG:
"Jordboniteringog vannstandsmålinger1 Beiarn".
Datert mai 1978.
Profilering for bestemmelseav jordkvalitet ble
foretatt i Beiarn sommeren 1976. Profileringen
ble utf¢rt på ialt17 lavtliggende arealeri området mellom Moldjord og Gråtåga. Arbeidene ble
satt igang og utf¢rt i samrådmed dosent Bernt
Rognerud, NLH.
Vannstandsmålingenhar pågått i Beiarvassdraget
på ialt 27 pkt. etter 197l.

S-117

Statskraftverkene,SBG:
"Jordboniteringog vannstandsmålingeri Saltdal".
Datert mei 1978.
Bonitering av lavereliggendejordområder ved Saltdal
selv ble utf¢rt sommeren 1976. Arbeidene ble foretatt
i samråd med dosent B. ognerud fra NLH.
Vassdraget er også dekket av en serie vannstandsmerker. Her har målinger foregått siden 197l i området
mellom Rognan Og Lnsdal.
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S-118

NGI-rapport73613-l9:
"Stor-Glomfjordutbyggingen,
Storglomvassdammen.
Ingenirgeologisk vurdering av damsteder."
Datert 8. mai 1978.
NGI konkluderermed at hoveddamstedets
berggrunn
vesentligbestår av glimmerskiferog at denne er
gjennomgåendelite oppsprukket.Det antydes også
en mindre karstdannelsei de dverste lag. Ved området for sperredamfinner vi stort sett de samme
forhold som ved hoveddamstedet.

s-119

NVE - Statskraftverkene:
"Stor-Glomfjordutbyggingen.
Reguleringensvirkning på vannf¢ringsforholdene
1
Stor-Glomfjord-området."
Datert des. 1977.
Boka beskriver det hydrologiskegrunnlagsmaterialet
som er nyttet ved prosjekteringenav Stor-Glomfjord.
"Øst-vassdragene"er beskrevet i S-85 0g S-86.
Glomfjordvassdraget
er alleredereguleringspåvirket
og det kan derfor ikke gis noen vurdering av vannfringsforholdene fr og etter der. VM Engabrevatn
kan imidlertidbli aktuell senere i en slik sammenheng.

S-120

DKNVS,Museet, Trondheim:
Rapport zoologiskserie 1978-9.
"Ferskvannsbiologiske
g hydrografiskeunderskelser
i Saltfjell- Svartisomr&det.
Del IV Beiarvassdraget."
Datert juni 1978.
Rapporten gir en biologisk og hydrografiskbeskrivelse
av forholdenei Beiarvassdraget.
Forholdenei Beiarn kan stort sett jevnfres med
Saltdalselv,dvs. at området er relativt arts- og
individmessigfaunafattig.
I Ramskjellvatnvar forholdeneennå svakere mens
det i grunndammene
i Rebevaggevar en meget formrik
og interessantfauna.

S-121

NVE - Vassdragsdirektoratet,
Hydrologiskavdeling:
"Saltdalsutbyggingen.
Virkningenpå vanntemperaturog isforhold."
Datert 21. juni 1978.
Iskontoretsrapport gir en vurdering av forholdene
for vanntemperaturog is fr og etter en regulering
i Saltdalselva.Det må regnes med både positive og
negative virkninger,alt avhengig av vassfØring,
vær- og temperaturforholdi de aktuelle tidsrom.
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S-122

NVE - Vassdragsdirektoratet,
Hydrologiskavdeling:
"Beiarnutbyggingen.
Virkningenpå vanntemperaturog isforhold."
Datert 16 juni 1978.
Iskontoretsrapport gir en vurdering av vanntemperatur
og isforholdi Beiarn fr og etter regulering.

S-123

NVE - Vassdragsdirektoratet,
Hydrologiskavdeling:
"Innvirkningav de planlagte vassdragsutbygginger
på vanntemperaturog isforholdenei Ranavassdraget."
Datert 16. juni 1978
Rapporten er lagt opp etter sammemnster som vurderinger av Beiarn og Saltdalsvassdragene.

S-12l

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport 2 - 1978:
"Fiskeribiologiske
underskelser i de laksef¢rende
deler av Beiarvassdraget."
Datert juni 1978.
I rapportentil DVF blir Beiarelvarangert sammen
med Saltdalselvasom nr. 2 i Nordland (etter Vefsna).
Det regnes med ca. 12 oppgang til vassdraget fra
den tidligere "utvandrede"laks. For fremtidenvil
elva bli enda mer attraktiv ved at der dannes elveierlag og at da kulturarbeidetvil bli drevet mer
organisertog effektivt. Kommunenvil da bli tilf¢rt
betydelige inntekter,iflg. DVF's rapport av juni 1978.

S-125

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport 3 - 1978:
"Fiskeribiologiske
underskelser i de laksefrende
deler av Lakselva i Misvær."
Datert august 1978.
DVF's rapport omtaler Lakselva som et meget beskjedent
laksevassdrag.Det har derfor f¢rst og fremst sin
betydning for lokalmilj¢et.På lengre sikt vil vassdragets avkastningog rekreasjonsverdiØke noe i og
med allerede utbygging av laksetrapper.

S-126

DKNVS's,Museet, Trondheim:
Rapport botanisk serie l1978 - 5:
"Floraen i Saltfjell- Svartisenområdet.Saltfjellet/
Svartisenprosjektet.
Botanisk delrapportnr. 5."
Datert juni 1978.
Rapporten gir en floristiskoversiktover hele Svartisen Saltfjellområdet.I alt over 500 plantearterer registrert.
Av spesielt interessanteområder i reguleringssammenheng
kan nevnes Bill&dalen, Stormdalen,Kvitbergområdet,Storglomvatnområdet (nord og ¢st), samt vestsiden av Blakk&dalen.
Rapporten kan karakteriseressom en blomsteratlas.
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S-127

DKNVS, Museet, Trondheim:
Rapport botanisk serie 1978 - 6:
"Botaniskeregistreringarog vurderingar.Saltfjellet
- Svartisenprosjektet.
Botanisk sluttrapport."
Datert oktober 1978.
Rapportengir DKNVS's vurdering av de botaniske
verneverdieri hele Saltfjell- Svartisområdet.
Forslag til arronderingav området for nasjonalpark
er også tatt med. Visse områder utenfor
nasjonalparkener også nevnt med tanke på status som
landskapsvernområder.
Forøvrig er rapportenen oppsummeringav alle
botaniskeundersøkelsersom er utført i 1975 og 1976
i Svartis - Saltfjellområdene.

S-128

NVE - Vassdragsdirektoratet,
Hydrologiskavdeling:
"Svartisutbyggingen.
Notat om virkningenpå
vanntemperaturog isforholdi Saltdalsfjorden,
Beiarnfjorden,Melfjorden,Holandsfjordenog
Glomfjord."
Datert 1. nov. 1977.
VHI's notat gir en vurderingav virkningenepå
vanntemperaturenog isforholdenei fjordene i
Svartisverkenesreguleringsområder.
Konklusjonener
at Saltdalsfjordenog Melfjorden ikke er utsatt for
fare for islegging og Beiarnfjordenmå regne med
hyppigere islegging enn i dag. Av
utslippsalternativene
Glomfjord g Holandsfjordvil
trolig Glomfjordalternativet
gi de minste problemer.

S-129

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport 2 - 1978:
"Fiskeribiologiskeundersøkelseri Lille Gåsvatn,
Smågåsvatnog Sørdalselvai Misvervassdraget."
Datert oktober 1978.
Rapportentil DVF konkluderermed at området ved
Gasvatn og Sørdalselvahar stor rekreasjonsverdi.
Dette har sin bakgrunn i de gode sportfiskemuligheter
som er til stede. Disse mulighetervil kunne økes
vesentlig såfremt beskatningenble forsterket.

S-130

NVE - Vassdragsdirektoratet,
Hydrologiskavdeling:
"Glasiologiskeundersokelseri Norge i 1977.
Rapport 3 - 1978."
Datert august 1978.
Rapporten fra brekontoretomhandlerde utførte
breundersokelseri Norge i 1977. Av særlig interesse
er her omtalen av undersøkelsenpå og ved Hogtuva- og
Engabreen.

S-131

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport 7 - 1978:
"Fiskeribiologiskeundersøkelseri de lakseførende
deler av Ranavassdraget."
Datert oktober 1978.
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DVF's rapport konkludererslik:
Ranaelva forer laks, sjaure og sjoroye.
Det årlige utbytte av laksefisketi Ranaelva er for
tiden i størrelsesorden3 tonn. Vassdragetsøvre
deler er foreløpigdårlig utnyttet.Med full
utnyttelseav de øvre deler vil den årlige
avkastningeni elva kunne økes til minst 10 tonn.
Full utnyttelseav hele vassdragetvil også få meget
stor betydning for sjøfisketetter laks i distriktet.
Med sine 55 km lakseforendeelvestrekning(hovedelva)
er Ranaelva en av de aller største lakselvene i
Nordland. Svært mange fine fiskeplasserog lett
tilgjengelighetfra E6 og jernbanegjør at elva har
store mulighetersom fritidsfiskeelv.
S-132

NVE - Vassdragsdirektoratet,
Hydrologiskavdeling:
"Materialtransportundersøkelse
i norske breelver i
1977. Rapport 4 - 1978."
Datert oktober 1978.
Av særlig interessei Svartisenssammenhenger
brekontoretsomtale av forholdeneved Engabrevatnet.
Det hevdes god overenstemmelse
mellom breen og
avløpet nedenfor.Målingen har nå gått i vassdraget
helt siden 1969.

S-133

DKNVS, Museet, Trondheim:
Rapport zoologiskeserie 1978 -- 12:
"Ferskvannsbiologiske
og hydrografiskeundersokelser
i Saltfjell - Svartisområdet.Del V:
Misvervassdraget
."
Datert nov. 1978.
Rapporten til DKNVS gir en beskrivelseav den
naverendehydrografiskeog ferskvannsbiologiske
situasjon i Misværvassdraget,bl.a. Lakselva og
Gasvatna. I landsmålestokker vassdragetmiddels
næringsrikt,i lokal sammenhengmeget næringsrikt.

S-1344

VHL-rapport:Svartisutbyggingen.
"Fortrukketmodell av Enganeset."
Datert 19. des. 1978.
Rapporten inneholdermodellstudierav
blandeprosessenegjennom sundet mellom Nordfjord og
Holandsfjord.Forsøksresultateneer sammenlignetmed
teoretiskeberegninger.Det er også omtale av
brakkvannsforholdene
før og etter passering av sundet.

S-135

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
"Saltfjell - Svartisutbyggingen.
En konsekvensanalyse
av vilt- og fiskeribiologiskeforhold".
Datert januar 1979.
Rapporten inneholderDVF's hovedkonklusjonerpå de
vilt- og fiskeribiologiskeforhold i områdene for de
fem Svartisprosjektene.
Konklusjoneneer som følger:
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Saltdalutbyggingen(S-135)
Fiskeribiologiskeforhold:
Den planlagte regulering vil påføre Kjemåvatn varige
skader som fiskevatn.
Lonselva vil også miste sin verdi som fiskeområdeog
produksjonsområdefor laks, aure og røye.
I Saltdalselvakan lakseproduksjonenøke eller avta,
avhengig av hvordan kraftverket kj@ores.
En del av skadevirkningenei Saltdalselva vil kunne
kompenseres gjennom utsetting av smolt, restriksjoner
pa kj@ring av kraftverket eller fastsettelseav
tilstrekkelighoy minstevannforing.
Viltbiologiskeforhold:
Et magasin i Kjemåvatn vil gi en drastisk reduksjon
av såvel sommer- som vinterbeiteområderfor lirype.
Hekkeområdene for lirype vil også bli sterkt
redusert. En vil få redusert lirypeproduksjonog
områdets biologiske verdi som småviltjaktområdeavtar
sterkt. Oppdemming av Kjemåvatnet vil også i stor
grad redusere livsvilkarenefor vadere og grasender.
Elgens sommer- og vinterbeiter reduseres.
Anleggsvirksomhetkan forstyrre elgtrekk ved
Kjemåvatn og i Lønsdal. Usikre isforhold i Kjemvatn
vil kunne representere en fare for elg.
Anleggstrafikkog kt ferdsel pga. anleggsvegervil
gi forstyrrelserpå dyrelivet. Stenging av
anleggsveger for allmenn ferdsel anbefales. Det blir
behov for et forsterket jakt- og fiskeoppsyn.
Vegetasjonsforandringerpga. redusert vassføring i
elver og bekker vil kunne påvirke enkelte dyrearters
næringstilgang.Ustabile isforhold i Saltdalselvavil
være en fare for elgen som krysser elva vinterstid.
Der elva går åpen vil elgens ferdsel bli
vanskeliggjort.
Beiarnutbyggingen(S-135)
Fiskeribiologiskeforhold:
Den planlagte Beiarnutbyggingenvil påvirke fisket og
fiskeproduksjoneni Saltdalsvassdraget,
Lakselvvassdragetog Beiarnvassdraget.
Reguleringen vil påføre Ramskjellvatnetvarige skader
som fiskevatn,mens fisket i Kvitbergvatnet blir lite
skadet dersom røye ikke blir overført fra Tollåga og
Ramskjellvatn.
Produksjonen av laks i Saltdalselva vil bli noe
redusert.
Lakselva vil bli ødelagt som lakselv ved en eventuell
regulering.
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Produksjonenav laksunger i Beiarelva vil avhenge av
hvordan manøvreringsreglementet
blir fastsatt.Ved
hoy, stabil vintervannforingmed bruk av vatn fra
Ramskjellvatnmagasinet,
forventessmå negative
virkninger pa produksjonav neringsdyrog fisk. For ?
oppnå høyest mulig sommervanntemperatur
i Beiarelva
bor kraftverketkjores med vann fra Toll2ga i
sommerhalvåret.
Tollåga blir ødelagt som lakselv ved en eventuell
regulering.
Overforingav Storga og Grtga til Storglomfjord
vil øke temperaturenog minske breblakkingenpå
vannet i Beiarelva om sommeren,noe som fører til økt
vekst på fisken.
Beiarnutbyggingen
Viltbiol0giskeforhold:
Inntaksdammeni Tollåga forventesikke å gi
skadevirkningerpå vilt. Oppdemmingenav
Ramskjellvatnvil ikke medføre særlig større negative
virkningerpå lirypebestandenselv om hekke- og
vinterbiotoperblir neddemt. Ender og vadere vil på
lang sikt få sine livsvilkårredusert,men
reguleringssonenvil når den er tørrlagt, på kort
sikt være en god næringsbiotopfor vadere. Elgens
sommer-og vinterbeitervil bli noe redusert ved
oppdemmingav Ramskjellvatn.Isforholdenei
reguleringssonenrepresentereren fare for elgen.
Ved Kvitbergvatnetvil det verdifulledeltaområdet
ved Harodalselvasutlop g tapt. Dette er hekke- og
næringsbiotopfor bl.a. lirype, ender og vadere.
Området er også viktig beitebiotopfor elg og hare,
og raste- og venteplassfor ender og vadefugl.
De planlagteoverføringerforventesikke å gi
forandringerav spesielt negativ virkning på
planteetendeviltartersneringstilgang.Elgens
forflytningerkan vanskeliggjorespga. torrlagte
elveleier.Forandringeri vintervassforingeni
Beiarelva vil bety en hindring og fare for elgens
trekk fra dalside til dalside nedenfor den planlagte
Beiarn kraftstasjon.
De planlagteanleggsvegerbør holdes stengt for
allmenn ferdsel både under og etter anleggsperioden
av hensyn til dyrelivet i nærområdene.Det vil være
behov for et forsterketjakt- og fiskeoppsyn.
Et yngleområdetfor gaupe i Tollåura nederst i
Tollådal vil kunne bli forstyrreti forbindelsemed
anleggelseav tipper g brakkeliernedenfor
inntaksdammeni Tollaga.
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Ranautbyggingen(S-135)
Fiskeribiologiskeforhold:
Ranaelva er, på tross av at det allerede er foretatt
betydeligereguleringeri vassdraget,ved de
utbedringersom er foretatt i Kobbforsen,Reinforsen
og Stupforsen i ferd med å bli en god lakseelv i
landsmålestokk.Utviklingenav laksebestandenpå
strekningenReinforsen- Raufjellforsenvil få stor
betydning for turistnæringeni dalføret og
sj@laksefisketi distriktet.
Laksefisketblir påvirket gjennom tap av
produksjonsområdetog forandringav
oppgangsmulighetene.
Virkningenevil imidlertid
avhenge av manøvreringsreglementet.
Ved lav
vannføringpå forsommerenog sommereni Ranaelva
nedenfor Reinforsenvil oppgangsmulighetenefor laks
i Ranavassdragetbedres. Ved høy minstevannføringom
vinteren fra Bjo]lanes og nedover Rovassaga,vil
tapet av produksjonsarealerbli redusert. Dersom det
holdes en tilstrekkelighøy vintervannføringi
Rovassaga,vil dette bli en bedre fiskeelv enn
tidligere,med muligheter for både laks og
innlandsfisk.
Forurensningssituasjonen
i Ranavassdragetved en
eventuell reguleringer forel@piguklar, g
forutsettesvurdert av en kvalifisertfaginstitusjon
i forbindelsemed konsesjonsbehandlingen.
Viltbiologiskeforhold:
Inntaksmagasineti Bjollga vil sette områder som er
godt egnete sommer-og vinterbeiteområderfor lirype,
under vatn. Ser en imidlertidBjoll&dalenunder ett,
må skadevirkningeneav inntaksmagasinetvurderes som
ubetydelig.Magasinet kan ha positiv verdi for ender
og vadere. Virkningen på viltet av redusert
vassf@ringi nedre deler av Bj@llaga er totalt sett
ubetydelige.Anleggsvegenopp til inntaksdammeni
Bj@llaga bindlegger arealer av verdi for lirype og
elg. I forbindelsemed anleggsvegenmå en vente
forstyrrelserpå dyrelivet i vegens nærområder.
Elgens kalving i området er spesielt sårbar. De
indirekteskadevirkningerav vegen er vurdert å få et
mye storre omfang. Vegen apner muligheter for okt
ferdsel i forbindelsemed jakt, fiske og andre
friluftsaktiviteter
med skadevirkningerpå dyrelivet
som følge. (Det drives bla. en god del småviltjakti
dalen i dag.) Økt ferdsel vil svekke mulighetenefor
å bevare Bj@olladalen
som et større, verdifullt
viltproduksjonsområde
i de urørte deler av
Saltfjellet.(Dersom Stormdalenblir neddemt, er
bevaring av Bjøllådalenav største verdi.) En vil
derfor tilrå at anleggsvegenikke bygges og at det
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nyttes vegløs transport.Bygges anleggsvegenpå tross
av dette, må den holdes stengt for allmenn ferdsel
bde i og eter anleggsperioden.Riggomr&de og
brakker bør legges i lite produktiveområder og
samles nært opp til damanlegget.Et forsterket
jakt- og fiskeoppsynmå opprettes i området. I
tilfelle anleggsvegenbygges bør oppsynet
opprettholdesetter anleggsperiodensslutt.
Skadevirkningeneved overføringav Tespa til Stormsjø
reknes for å bli små. Stormdalenvil, i tilfelle
utbygging, så å si bli verdiløs som
viltproduksjonsområde.
Inngrepenevil få negativ
virkning på viltarteneikke bare i Stormdalenmed
sidedalfører,men også i de omkringliggende
fjellområder.Elgens sommer- og vinterbeiteri
dalføret blir kraftig redusert.7,2 km2 av de mest
hogproduktivearealer vil settes under vatn. Sn0skred
og utrasningerovenfor HRV vil kunne redusere
beitearealeneytterligere.Elgens trekk mellom
Stormdalenog Dunderlandsdalenvil sannsynligvis
opphøre. Gjenværendeelgbeiteareali øvre deler av
Bergslåttdalenog Lille Stormdalensamt nedre deler
av Store Stormdalenkan skape livsgrunnlagfor en
viss "restbest
and" av elg. Denne ma i s? fall komme
over langs trekkvegenefra Røvassdalen,
Kvannvassdalen,Blakkadaleng Tespdalen.
Stormsjomagasinetvil ogsa pafore smaviltartenestor
skade. Det neddemte areal representereret stort
vinterbeitepotensiale
for lirype. Flere mindre
hekkeområderfor lirype vil bli satt under vatn, men
en stor del av de i dag antatt mest brukte vinter- og
hekkeområderfor ryper ligger ovenfor HRV. Klimatiske
endringer i dalsidene ovenfor magasinet kan redusere
verdien av de ikke neddemte arealer. En neddemmingav
Stormdalenvil ha negativ virkning på Saltfjellets
bestand av jerv og gaupe (og bjorn). Anleggsvegerog
anleggsområdetnedenfor damstedetvil båndlegge
arealer av verdi som vinter- og sommerbiotopfor elg
og rype. Redusertvassføringi Stormdalsåga(og
Tespa) vil være skadelig for oterbestandeni området.
Skadevirkningenav redusertvassføring reknes ellers
å bli små. Det bør opprettholdeset forsterket
jakt- og fiskeoppsyni området i anleggsperioden.
Behovet for slikt oppsyn etter anleggsperiodenbør
vurderes.Anleggsveienopp til damstedet bor kunne
holdes åpen for allmenn ferdsel.
I de øvre deler av Rovassdalenvil redusert
vassføringfå ubetydeligeskadevirkninger.Nedenfor
utlopet fra Rovatn kraftstasjonvil okt vassforing
føre til at Røvassåga ikke islegges vinterstid.Dette
gir ogsa frostroyk.En drligere utnyttelseav elgens
vinterbeiteri Røvassdalenog periodevismindre
tilgjengeligvinterbeitekan bli folgene.0kt
normalvassforing,redusert vårflom og kanaliseringav
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elva ved Store Røvatnet vil kunne endre dette
omradets betydning for ender pa vrtrekk. Den
planlagte anleggsvegi øvre deler av Røvassdalenvil
virke forstyrrendepå dyrelivet i vegens
neromrider.Anleggelse
av tipper og brakkeleireri
samme del av dalen vil hindre elgens trekk over til
Lille Stormdalen.Dette trekket vil kunne få økt
betydning etter neddemmingav Stormdalen.
Anleggsområdetbør derfor utformesslik at minst
mulig areal båndlegges.Det sammegjelder
anleggsområdetved Rovatn kraftstasjon.En bør
vurdere behovet for et forterketjakt- og fiskeoppsyn
i omrdet. Anleggsvegenopp til Rovassdalenbor for
viltinteressenesdel være stengt for allmenn ferdsel
etter anleggsperioden.
Redusert vassføringi Ranalevamellom Bjøllånes og
Reinforsen,gir tidligere islegging.Dette vil lette
kryssing av elva for elg og rådyr.
Melfjordutbyggingen(S-135)
Fiskeribiologiskeforhold:
Melfjordutbyggingenmedfører små negative virkninger
pa lakseforendevassdrag.
Mulighetenefor innlandsfiskeblir ødelagt i
magasineneog i elvene nedenformagasineneog
overøringsstedene.Innlandsfisketer imidlertidav
liten betydning i de fleste områdene som blir berørt.
Breblakketvatn vil gjøre skade p Glomdalsvatn.I
Svartisvatnetvil regleringenkunne medøre at det
igjen blir gode forhold for fisk.
Totalt vil denne reguleringenmedføre små negative
virkningerfor fisket.
Viltbiologiskeforhold
Oppdemmingav Austerdalsvatnetvil være av liten
negativ betydning for viltinteressene.Flatisvatnet
vil demme ned 3,4 km2 svært lite viltproduktive
områder. De antatt beste områder for lirype vil bli
spart. Ved Storvatnetvil oppdemmingenredusere
lirypas hekke- og vinterområderlokalt. Områdets
verdi som småviltjaktområdeventes ikke å bli
nevneverdigredusert.De planlagteoverføringervil
på lang sikt gi vegetasjonsforandringer
i
kantområdenetil elver og bekker. Disse forandringene
trenger ikke å bli av negativ art for viltet.
Redusertvassføringi Blakkagavil på sine steder
vere av positiv verdi for elgens forflytningerbl.a, elgtrekketmellom Blakkdalen og Rovassdalen.
Traseen for Melfjordvegenfaller flere steder sammen
et elgtrekkmellom Rana og Rod@y. Virkningeneav
vegen avhenger av bruken og den endelige plassering
av vegen. Anleggsvegentil Flatisvassdammenvil legge
beslag på sommer- og vinterbiotoperfor elg og
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lirype. Steinbrudd, brakker og tipper ved Tverraga,
dam og vegbygging i Glomdalen vil ha negativ virkning
på dyrelivet i området i anleggsperioden.Det samme
vil til dels være tilfelle ved Glomdalsvatnetog i
Austerdalen. Slike anlegg bor sokes konsentrert og
plassert i fattige områder mht. vegetasjon og
dyreliv. Stenging av anleggsvegentil
Flatisvassdammenfor allmenn ferdsel bør vurderes.
Redusert vassføring og endret flomforløp i Glomåga og
Leiraga vil kunne endre den botaniske og zoologiske
verdi av deltaområdet i vestenden av Langvatnet. En
sterk økning av ferskvannstilførselentil Melfjorden
antas å endre livsmiljø og næringstilgangfor sjøfugl
og pattedyr (f.eks. oter, steinkobbe) i indre deler
av Melfjorden. Det vil være behov for et forsterket
jakt- og fiskeoppsyn i vestre deler av Rana og østre
deler av Rody bade under og etter anleggsperioden.
Storglomfjordutbyggingen(S-135)
Fiskeribiologiskeforhold:
Storglomfjordutbyggingenberorer hovedsakelig
innlandsfisket.Storglomvatnog Holmvatnet som i dag
er gode fiskevatn blir odelagt. Dersom de nodvendige
tiltak blir satt i verk, vil fisket i Lille
Storglomvatnog Fykanvatn ikke bli berørt av
reguleringen.Overforing av Grat2ga og Storaga er av
positiv betydning for produktivitetennedover i
Beiarelva.
Viltbiologiskeforhold:
Den planlagte oppdemming av Storglomvatnvil legge
områder av liten viltproduksjonsverdiunder vatn.
Fjellrype og hare er de viktigste viltarter her.
Området har liten betydning som jaktområde.
Reguleringenav Bogvatn vil ikke gi negative
virkninger på viltinteressene,unntaket er den fare
usikker is representererfor elg på trekk. De
planlagte overføringer av bekker og elver forventes
ikke å gi nevneverdige skadevirkninger.
Takrenneprosjektetmot Holandsfjordenvil redusere
næringstilgangenog leveområdet for dyrearter som
henter sin næring i ferskvann og ved elve- Og
bekkekutlop i sjen. ·De planlagte anleggsveger ventes
ikke å gi nevneverdige negative virkninger på
viltinteressene,men økt ferdsel vil være en
forstyrrende faktor for faunaen. Anleggsvegene vil
også lette bruken av områdene til jakt. Opprettelsene
av forsterket jakt- og fiskeoppsynmå vurderes.
Elgtrekket opp Vegdalen kan midlertidig bli hindret
av virksomheten i morenetaket i dalen. De omfattende
anlegg i øvre deler av Beiardalen vil hindre et
normalt trekk av elg i dalforet. Dette sistnevnte
området har også stor verdi som helårsområder for
li- og fjellrype. Avlopsvatnet fra Holandsfjorden
kraftstasjon kan gi økt isdannelse i fjorden utenfor
og således endre livsmiljøet for dyrearter i
fjordområdet.
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S-136

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport 2 - 1979:
"Viltbiologiskeundersøkelseri Saltfjell Svartisområdet.Småvilt, rovvilt."
Rapportentil DVF omtaler regist'eringsundersokelsen
av småvilt som er foretatt i Saltfjell Svartisomradet.Utredningenkan karakteriseressom en
faktarapport.Vurderingener gitt i S-135.

S-137

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport 3 -1979:
"Viltbiologiskeundersøkelseri Saltfjell Svartisomradetmed tilgrensendeområder i 1976.
Hjortevilt."
Faktarapportenomtaler 1976's storviltundersøkelser
i
Saltfjell - Svartisomradet.Vurderingenav en
eventuell reguleringsvirkning på hjorteviltetfinnes
i s-135.

