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Ilf.lLED!HNG

:fodernevannkraftplanleg(;ingkrever betydelig innsats av
markarbeider, unders¢k.elserog utredninger. I det store
prosjektområdetsom Saltfjellet-Svartisen
er, har dette
f¢rt til et så onf'attendemateriale at vi har funnet det
hensiktsmessi;a sale alle utredningenei et
felles
hefte.
Grovt kan man skille rellom tekniske underskelser, sorer
ndvendie for& largire prosjektenesjennom5r0erhet
samtkostnader,og ikke tekniskeunderselser som er
n¢dvendigefor kartlegge onrådenes ressurser og eventuelle virkninger av kraftutbyggingen.Sammenmed de tekniske
planer·vil forhåpentli£;Visdette materiale ei mulighet for
en god totalvurdering.av vannkraftressursenei området.
I den etterflzende oversikter utredningene listet opp
kronologisk. Vi har for å lette oversiktenogså laget en
oppstilliDt;der utredningeneer gruppert og forskt plassert
geografiskpå enkeltprosjektene.I den kronologiskelisten
er det under hvert utredningsnmnmergitt en kort oppsummering
eller konklusjon.

Oversikt utredningerSvartisen-prosjektene
Saltdal

Beiarn

Nord Rana

Melfjord

Storglomfj.

Ingeniørgeologi

s-l, s-2
s-17, s-21
s-75, s-76
s-78, s-145

s-l, s-2
s-6, s-17
s-21, s-58
s-75, s-76
s-77, s-78
s-143, s-145

s-l, s-2
s-13, s-17
s-21, s-75
s-76, s-77
s-78, s-143
s-145,

s-1, s-2
s-11, s-17
s-21, s-51
s-61, s-66
s-75, s-76
s-113, s-145

s-2, s-17
s-21, s-40
s-75, s-76
s-114, s-118
s-145,

Geoteknikk

s-54, s-68

s-53, s-69

s-10, s-51
s-70,

s-22, s-52
s-107, s-170

s-l5, s-16
s-71,

s-9, s-71

s-20, s-39
s-71,

s-19, s-37
s-55,

s-19, s-37
s-55,

s-19, s-37
s-55,

Ras

og erosjonfare

s-41, s-47
s-71,

s-16, s-42
s-44, s-48

Snøskredforhold
Damprosjektvurderinger

s-45,

s-18,

s-3, s-4
s-5, s-7
s-8, s-l4
s-24,

s-12, s-81

s-23, s-79

Seismiske
undersøkelser

s-25, s-26
s-43, s-56

s-25, s-26

s-2S, s-26
s-43, s-56

s-25, s-26
s-43, s-56

s-2S, s-26
s-43, s-105

s-83, s-84
s-104, s-121
s-128, s-150
s-151, s-156
s-161, s-174

s-83, s-85
s-103, s-122
s-128, s-150
s-151, s-156

s-83, s-86
s-123, s-l44
s-1S0, s-151
s-153, s-156

s-83, s-86
s-102, s-128
s-150, s-151
s-156,

s-83, s-119
s-101, s-128
s-134, s-150
s-151, s-156

s-60, s-64
s-93, s-138
s-154,
s-173

s-64, s-93
s-64, s-93
s-138, s-l40 s-138, s-141
s-142, s-155 s-157,
s-169

Hydrologi, vm.,
isforhold

Vannforsyning
NIVA

Forurensning
Generalplaner

s-29, s-30
s-29, s-30
s-31, s-34
s-31, s-34
s-38, s-98
s-38, s-99
s-99, s-87
(linjer}

Arkeologi

s-27,

s-29, s-30
s-31, s-34
s-38, s-99

s-64, s-93

s-29, s-30
s-31, s-34
s-38, s-99

s-29, s-30
s-31, s-34
s-38, s-99

s-50, s-171

s-50, s-171

I

I s-21

I

Etnologi

s-28

s-28, s-50

s-28,

s-50

Saltåal

Beiarn

Nord Rana

Mel:jord

Storglomfj.

siologi

s-33,
s-80b

s-33,
s-80b

s-33,
s-.80b

s-33,
s-80b

s-33,
s-80b

·rneinteresser
Irisme

s-146, s-159
s-162, s-172

s-146, s-159
s-172

s-35, s-146
s-159, s-172

s-35, s-36
s-146, s-159
s-172

s-35, s-146
s-159, s-li2

.skeribiologi

s-65, s-100
s-115, s-135
s-139, s-152

s-32, s-46
s-65, s-72
s-120, s-124
s-125, s-129
s-133, s-135
s-139, s-152

s-32, s-57
s-67, s-131
s-135, s-139
s-152

s-62, s-111
s-135, s-139
s-152

s-62, s-111
s-135, s-139
s-152

s-74,

s-106
s-135, s-136
s-137

s-32, s-74
s-106, s-135
s-136, s-137

s-74,

s-106
s-135, s-137

s-74, s-106
s-135, s-137

s-74, s-106
s-135, s-137

s-63,
s-175

s-63, s-158
s-175

s-63, s-158
s-175

s-63, s-158
s-175

s-63, s-158

s-110, s-112
s-126, s-127

s-82,
s-110
s-l12, s-126
s-127,

s-80,

s-82
s-97, s-110
s-126, s-127

s-110, s-112
s-126, s-127

s-108, s-1l0
s-112, s-126
s-127,

s-59, s-110
s-117, s-147
s-l60,

s-59, s-110
s-117, s-147
s-160,

s-59, s-110
s-160,

s-59, s-110
s-160

s-59, s-110
s-160

iltbiologi
eindrift

'egetasjon
'lora
.andbruk

s-158

i

I

Climavurderinger

s-73,

s-73

s-73

s-73

s-73

ziendomog
,ettighetsforhold

s-49

s-49,

s-49

s-49

s-49

3lasiologi

s-94,

s-94, s-95,
s-96
s-148, s-149
s-168

s-94, s-95,
s-96
s-148, s-I49
s-168

s-94, s-95,
s-96·
s-130, s-148
s-149, s-168

s-94, s-95

Materialtransport

s-95,
s-96
s--148,s-149
s-168

Kostnadsoverslag

s-88, s-163

s-89

s-90

s-91

s-92, s-l6<

Driftsforhold

s-96, s-130
s-132, s-148
s-149, s-I68

s-109
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S-l

SAMMENDRAG,
KONKLUSJONER

NGI-rapportnr. 73613-ldatert 25. juni 1973.
Svartisen.
Geologiskoversiktmed kort beskrivelseav
mulige damsteder.
NGI her i rapportenpi grunnlag
av litteraturstlier
og flyfotosgitt en generellgeologiskbeskrivelse
av Svartisomr&dene. Videre er også på sammemåte gitt
en pekepinnom geologienved de respektivedamsteder.
Rapporten er forelpig.

S-2

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

S-3

NGI-rapportnr. 73613-3datert 2. desember197l.
NVE - Svartisverkene.
Beskrivelseav damstederog masseforekomster
i
Bill&dalen basert pg feltunderskelseri 1973.
NGI's rapport konkludererslik:
"På damstedenei Bj¢llådalener det enkelte
kalksteinslag,dettekan medf¢re ekstratettingsarbeider i damfotfor å hindre lekkasjeunder
dammenp& grunn av karstdannelser.
'et er 7nnet
ilste'elie
alternative

S-l

·:enver

drene

rorene

o5 gs

= -Jllddaler."

til

de ire

NGI-rapportnr. 73613-ldatert 28. mai 197l.
NVE - Svartisverkene.
S¢ndre Bjellåvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative
oppdemningshyder.
NGI går i rapporten inn på de teknisk - konomiske
forholdi sambandmed en ev. dam ved S. Bj¢llåvatn.
Prosjekteter ikke lenger aktuell politikk.
Forprosjektet
er resultat av en ren kontorstudie.

S-5

NGI-rapportnr. 73613-5datert29. mai 197l.
NVE - Svartisverkene.
Nordre Bjellåvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative
oppdemningshyder.
Sammeforholdved dette damforprosjektsom ved
S. Bj¢llåvassdammen.
Forprosjektetbyggerpå kun en kontormessig
behandling.

8

S-6

NGI-rapportnr. 73613-6datert 19. desember1974.
NVE - Svartisverkene.
Tollåvatndam.sted.
Geologiskbeskrivelsemed oversiktover masseforekomster.
NGI gir flgende karakteristikk av forholdeneomkring Tollåvatndamsted:
"Kalksteinmed karstfenomenerpå det nedre alternative damsted kan røre til ekstra tetningsarbeid.
Morene er ikke funnet nær damstedet".
Prosjekteter ikke lenger aktuelt.

S-7

NGI-rapportnr. 73613-7datert l+. juni 197l.
NVE - Svartisverkene.
Øvre BjØllsjådammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative
oppdemningshyder.
I NGI's rapport fremlegges forprosjektmed kostnadsoverslagfor fyllingsdamved Øvre damsted i BjØllåga
for HRV 600, HRV 580, HRV 560, 0g HRV 5l0. I ti1legs
til dammenomfatter prosjektetomlpstunnel og flomlp. Videre inngår de provisoriske veier som er
ndvendige for damarbeidene.Permanentvei frem til
damstedeter ikke medtatt i kostnadsoverslaget.
Prosjekteter ikke aktuelt lenger.

S-8

NGI-rapportnr. 73613-8datert 13. juni 197l.
NVE - Svartisverkene
.
....
Nedre Billsjdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslagfor alternative
oppdemningshyder.
I rapporten er det utarbeidet et forprosjektmed
kostnadsoverslagfor steinfyllingsdam
i BjØllåga.
Det er regnet volumerog kostnaderfor fire
alternativereguleringshØyder,HRV - 565, 550, 535
og 515 m.o.h.
Prosjektet,som ikke lenger er aktuelt, omfatter,
forutendammen,flomlØp 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.
Fletisvetn.
Vurdering av rasfareog erosjon.
Norges geotekniskeinstitutthar i sin rapport
vurdert om det i området rundt Flatisvatner
fare for fjell eller lØsmasseskredut i magasinet,
eller om den planlagte reguleringen vil kunne
forårsakeras eller erosjon som kan ha uheldige
flger.

9

Det ventes ikke særlig rasfare ved Flatisvassdammen.Eventuellesteinsprangvil heller ikke
skade dammeneller omgivelsene.
Erosjonsfarener minimal.
S-10

NGI-rapportnr. 73613 detert 6. mai 1975.
NVE - Svartisverkene.
Flatisvassdemmen.
Masseforekomster
filter- og tetningsmaterialer.
NGI's rapport konkluderermed at de
seismiskemålinger har påvist store 1¢smasseiKvanta i omradet

ved Flatisvassdammen.

Viderepåpekesstedvisbrukbare tetningsmaterialer
26 km fra damstedet(Trolldalen).Nye underskelser
er n¢dvendige for å fastslåkvantiteten.
S-1l

NGI-rapportnr. 73613 detert 11. desember197l.
NVE - Svartisverkene.
Flatisvatndamsted.
Geologiskbeskrivelse.
NGI-rapportenkonkluderermed at det kan bli
ndvendig med ekstra tetningsarbeid
i damfundamentet.
Årsaken til dette er karstforekomster.
Damstedet
er dekket med storemengderlsmasse, boringvil
derforvere ndvendig.

S-12

NGI-rapportnr. 73613 datert 5. juni 1975.
NVE - Svartisverkene.
Flatisvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative
oppdemningshiyder.
NGI skriver:
"Flatisvassdammen
er prosjektertsom en steinfyllingsdammed morenekjerne.
I elvebunnenpå damstedetfinnes
store l¢smassersom ndvendiggjr store utgravninger
under kjernen. Lsmassene og fjelleti damfoten
må
undersøkesnærmere.Totale kostnader,inkl. omlp og
flomlp ekskl. avgifter beregnetti1 69 mill.kr.
og 107,6 mill.kr. for reguleringtil henholdsvis
320 og 3l0 m.o.h.

S-13

NGI-rapportnr. 73613 datert ll. april 1975.
NVE - Svartisverkene.
Stormdalen,beskrivelseav damstedog masseforekomster.

Om damstedog masser i Stormdalenskriver NGI:
"Fjellforholdene
på damstedetsynes gode,men minst
10 m med lsmasser i elveleiet.Omr&det er utsatt
for snskred.
Det er påvist storemengder grus. Morene fins trolig
ved Bredek.Kvalitetenav både grus og morene
må
underskes.
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S-Il

NGI-rapport nr. 73613 datert 6.
Jun1 1975.
NVE - Svartisverkene.
Stornsjdamen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative oppdemningsh¢yder.
Damprosjekteti Stormdalenomtales slik at ImI:
"Stormsjdammener prosjektert som en steinfyllingsdam med morenekjerne.Masseforekomsterog løsmassene
i damfboten
m8 unders¢kesmed boringer.Det er stor
skredaktivitet i Stormdalen.Totale kostnader,inkl.
oml¢p og flomlØp, ekskl. avgift, er beregnettil
29 mill.kr og 270 mill.kr for regulering til henholdsvis 350 og 440 m.o.h."

S-15

GI-rapport nr. 73613 datert l2. mars 1975.
NVE - Svartisverkene.
Vurdering av fare for steinskredog erosjon
i
lsmasser i Storm.dalen.
NGI konkluderer S-15 med at en oppdemningav
Stormdalenvil med!Øre liten erosjonsfare.
Snørasfareer derimotstor. Det vises i den
forbindelsetil rapport 73613-19.

S-16

NGI-rapportnr. 73613-16datert 3. desember197l.
NVE - Svartisverkene.
Vurdering av ras- og erosjonsfareved de planlagte magasinene i Bill@dslen og Toll&dalen.
NGI gir i sin rapport fØlgendekonklusjon:
"Det er ikke fare for fjellskred eller steinsprang
ved noen av magasinene.Heving og senking av
magasiner i BjØllå.dalenvil fØre til sterk erosjon
og tilslammingav vassdraget.
Prosjekteter ikke lenger aktuelt.

.

S-IT

NGI-rapportnr. 73613-17datert 12. agust 1975.
NVE - Svart isverkene.
Tollåvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag
for alternative
oppdemnigsh¢yder.
NGI har i sitt forprosjektkonkludertmed at det
ikke er funnet egnede dammasser
til Tollåvassdammen
(magasinRebevagge).Dammener derforprosjektert
som fyllingsdammed frontaltbetongdekke.Kostnadene
ved en slik dam ti1 19.5 og 91,4 mill. kroner ved
regulering til henholdsviskote 640 og 670.
Prosjekteter uaktuelt.
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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,Blakk.ådalen
og ved Flatisvatn. Ved Storvatn,Storglomvatnog
i Trolldalenvil det trolig være bare mindre snøskredaktivitet.

S-20

GI-rapport nr. 73613-20datert 12. mars 1975.
INE - Svartisverkene.
Vurdering av ras- og erosjonsfareved Storlomvatn.
Vår tilleggsregulering
av Storglomvatnvil bare
f¢re til moderat erosjonhevder NGI i sin rapport.

S-21

GI-rapport nr. 73613-21datert 7. april 1975.
IVE - Svartisverkene.
Ingenirgeologiskvurdering av kraftstasjonsområdene.
Samtligelokaliteterfor kraftstasjonsplassering
vil være bruk.baregeologisksett hevder NGI i
sin rapport. VurderingenbYEgerp markbefaring
samtlitteraturstudier.

S-22

GI-rapport nr. 73613 nr. 73613-22datert 7. mai 1975.
NVE - Svartisverkene.
StorElomvassdammen.
Underskelse av grus- og moreneforekomster
i 197l.
Rapportens konklusjoner:
"Det er ikke påvist tilstreJr..kelige
meneder med filterog tetningsmaterialer
til en steinryllingsdam
med
morenekjernevea Storglomvatn.
Det er derfor ndvendig med ytterligereundersøkelser".

S-23

GI-rapport nr. 73613-23detert 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 gunstigst ut.

S-2l

NGI-notet73613 datert 28. mai 1975.
Vurdering av optimal HRV mellom kote 530 og 550i
ivre Bj1ls5%.
NGI's konklusjoner grei:
"vre Billsj: Det synes£ spillemindre rolle
hvor HRV blir mellom 530 og 550 m.h.t. erosjonsfare".
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S-25

A/S Ceoteam-rapport
nr. 3786.0l1
datert 2l.5.197l.
Seismiskemålingeri forbindelsemed utbyggingen
av Svartisverkenefor NVE - Statskraftverkene,
del 1 og 2.
De to rapportenefra A/S Geoteaminneholder
alle måledataog resultaterfra samtligeseismiske må.lingeri 1973.

S-26

A/S Geoteam-rapport
nr. 3786-02datert3.3.1975.
Seismiske malinger i forbindelse
med utbyggingen
av Svartisverkene,del 1 - 2 - 3 og l.
Rapporteneinneholderresultater fra alle seismiske m&lingeri 1974 i Svartisområdene.

S-27

Troms¢Museum.
Arkeologiskeregistreringer
i Saltfjell/Svartisvassdragene1974.
Rapporten fra Troms¢Museumsarkeologiskeavdeling
summerer
opp inntrykkeneog resultatenefra registreringsarbeidenei 197l. Rapporten viser at det ble
gjort færre funn enn ventet.

S-28

Nord.landFylkesmuseum
- rapport ved Ola Sæther.
Registreringav nyere tids kulturminner i Saltfjellet197l.
I fØlge rapportenble det i 197l registrerti alt
2l2 objekterav kulturhistoriskkarakter.Av disse
har ca. 1/5 stor verneverdi.Objekteneligger slik
plassertat Museet frarår reguleringsinngrep
i
Stormdalen,
Bill&dalen og i Rebevagge.

S-29

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

S-30

Nordland Fylkeskommune:
Forslag til fylkesplanfor Nordland.
Samendreg, datert 28. juli 1975.
Planen er et sammendragav S-29.

S-3l

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

Universiteteti Trondheim,DKVS, Museet:
De biologiskeundersøkelsenei Vefsn og på
Saltfjell 197l-1976.
Datert mars 1975.
RapportenGir en orienteringam hva som er utf&rt i &rene 197l-76av biologiskeunderskelser
(fisk,vilt og botanikk).

S-33

Saltfjell - Svartisutvalget.
Befolkningsutvikling.Bosettingstruktur.
Datert mai 1975.
Rapporten er ment å gi et bilde av befolkningsutviklingen og bosetningsstrukturen.

S-3l

Andersson& SkjånesA/S.
Arbeidsprogramfor Saltfjell- Svartisutvalget.
Datert november197l.
Programmetomfatter:
l) Spesifisert arbeidsprogram.
2) Tidsramme.
3) Bemanningsplan.
4) Kostnader.
Programmetav 197l forutsatte2 rs oppleg€ 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 samtlitteraturstudier.

S-36

Saltfjell - Svartisutvalget.
Naturvernområde.
Datert april 1975.
Saltfjell- Svartisutvalgetkommentererrapporten
slik:

"En har tatt sikte på å presentereområder og
objekterinnen Saltfjell- Svartisen som enten
er fredet eller foreslåttfredet som naturvernområder.
Dette gjelder såvel områder son er fredet eller
foreslåttfredet etter naturvernloven eller
administrativefredninger.
Det er gitt en kort orienteringom de enkelte
områder g forekomster".
S-37

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

1l+

NGI's oppsummering
indikererrapportensinnhold:
"Sn¢skredproblemer
kan ventes i Stormdalen
og
Vesterdalen,ved Austerdalsvatn,ved Engabreenog
ved anleggene innersti Holandsfjorden.
Mindre
skredproblemer
ventes i RØvassdalenog BjØllådalen.
I Glomfjord og ved Beiarnog Saltdalutbyggingen
ventes ikke snskredproblemer".
S-36

Vassdragsdirektoratet- NVE.
Avd. for vasskraftunderskelser(VU).
Juli 1972.
Kraftutbyggingi området Svartisen - Saltfjellet.
Utbyggingsplanen
er VU's forslagav ju1i 1972.
Planen omfatter også områder utover det egentlige
Svartisen - Saltfjellområdet.

S-39

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

S-40

NGI-rapportnr. 73613-32.
IVE - Svartisverkene.Trollbergetkraftstasjon
ingenirgeologiskvurdering.
Datert 26. januar 1976.
NGI's rapportsier:
"Berggrunneni stasjonsområder
bestårav
glimerskifer. Ingen størresvakhetssoner
er observert.

S-l1

NGI-rapportnr. 73613-2l.
NVE - Svartisverkene.Vurdering av fare for
ras og erosjonved regulering av Kjem&vatn.
Datert 28. januar 1976.
Ved senkningav Kjem#vatnvil en få kraftig
blakkingpga. bekke- og b¢lgeerosjon.

S-l2

NGI-rapportnr. 73613-25.
NVE - Svartisverkene.Vurdering av ras- og erosJonsfare ved regulering av Ramskjellvetn.
Detert 29. januar 1976.
NGI's rapport konkludererslik:
"Kraftig blakkingav vannet og stor slamtransport
i tunnelenmå ventessom flge av bekke- og
blgerosjon ved regulering av Ramskjellvatn".
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S-3

NOTEBY-rapport132.96
NVE - Statskraftverkene,
Svartisverkene.
Seismiske grunnunders¢kelser
ju1i 1975.
Datert 13, februar 1976.
Rapporten presentererresultater rra NOTEBY's
unders¢kelseri 1975.
SupplererA/S Geoteam'sundersskelser fra
1972-Tl.

S-ll

NGI-rapportnr. 73613-31.
NVE - Statskraftverkene,Beiarnutbysgingen. Kvitberg
vatnet.
Vurdering av ras og erosjonsfare.
Datert 18. februar 1976.
Sterk erosjonsfareog tilslamming
av Kvitberg
vatnet såfremtdet foretasreguleringsinngrep
hevder NGI i sin rapport.

S-5

NGI-rapportnr. 73613-3l.
NVE - Svartisverkene,Saltdalutbyggingen,
Kj em#vassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag.
Datert 3. mars 1976.

.

IGI's forprosjektgr ut p@ en steinfyllingsdam med morenekjerne. Det er regnet kostnader
for kotene 645, 650 0g 655.
s-46

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk (DVF),Trondheim:
Rapport 2 - 1976.
Fiskeribiologiske
undersøkelseri Gåsvatn,
Djupdalsvetn, Kjukkelvatn og Skarsvatn i
Misvervassdrsget, Skjerstadkommune,sommeren1975.
Datert februar 1976.
Rapporten gir en vurdering av de fiskeribiologiske
forholdi de 4 ovennevntevatn.

s-47

NGI-rapport nr. 73613-26.
Saltdalutbyggingen.
Vurdering av erosjonlangs Saltdalselva.
Datert 20. mai 1976.
Rapporten til NGI konkluderer med at det trolig
vil bli bare liten Økning i erosjonenlangs
Saltdalselva såfremtdet blir foretattreguleringsinngrep. NGI har i den forbindelseikke tatt hensyn
til eventuelle isprobl.emer.

S-8

NGI rapport nr. 73613-27.
Beiarnutbyggingen.
Vurdering av erosjonsfarelangs Beiarnelva.
Datert 20. mai 1976.

r
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S-49

NVE - Statskraftverkene.
Svartisverkene.Oversiktover eiendoms-og
rettighetsforhold.
Datertnovember1977.
Boken som er utarbeidetved Statskraftverkenes
skjnnskontor (SBS)omhandler eiendoms-og
rettighetsforhold
i våre 5 prosjektområder.

S-50

Nordland fylkesmuseum.
Registreringav nyere tids kulturminneri
Saltfjellet/Svartisomrdet
Datert 1975.
I 1975 har Nordland Fylkesmuseum
registrert
·ytterligere131 objekter. Av disse ble 52
funnet verneverdige.
Arbeidene foregikki 1975 over hele Saltfjell Svartisomr&det. Museetkonkluderermed at
1975 arbeidene forsterkerkonklusjonenav 197l
om at Stormdalen,Bj¢llådalenog Rebevagge
må
holdesutenforreguleringsinngrep.

S-5l

NGT rapport nr. 73613-35.
Melfjordutbyggingen.
Flatisvassdamen.
Damstedersamtgrus- og moreneforekomster
1 1975.
Datert 13. juli 1976.
Rapporten omtalermassetakene til Flatisvassdammen.
Det er tilstrekkelig
med grus i Vesterdalenog
også tilstrekkelig
med morene i Trolldalen.
Boring/seismikkhar vist at det er storeoverlagringerav løsmassei damstedet.

S-52

NGI-rapportnr. 73613-37.
Storglomfjordutbyggingen,,
Storglomvassdemmen.
Undersøkelser
av grus- og moreneforekomster
i
1975.
Detert 19. juli 1976.
Rapporten konkludererslik:
"I Vegdalenfinnes trolignok morene til en steinfyllingsdammed morenetetning
ved Storglomvatn
med
HRV = 555 m.0.h.Det er forel¢pigusikkert om det
finnes nok filtergrustil en slik dam.
Moreneni Vegdalen forutsettesblandetved uttak".

S-53

NGI-rapportnr. 73613-38.
Nord-Ranautbyggingen.
Stormsj¢dammen.
Underskelserav grus- og moreneforekomster
i
1975.
Datert 15. juli 1976.
Flgende konklusjon gis av NGI når det gjelder
Stormsj¢dammen
(kote10):
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"Det finnes tilstrekkeligemengder tetningsmaterialer ved Bredek til en steinfyllingsdam
med morenekjernei Stemdalen.
Det er forelØpigikke påvist nok brukbare filtermaterialer til en dam med denne reguleringshyde".
S-54

NGI-rapport nr. 73613-36:
Saltdalutbyggingen. Kjemåvassdammen.Undersøkelser
av grus og moreneforekomster
i 1975.
Datert 15. juli 1976.
I flge NGI skal det være nok tetningsmaterialer
til dammenpå kote 655. Filtermasserer noe
sikkert, trolig tilstrekkeligved Akjekelva.

S-55

NGI-rapportnr. 73613-39:
Svartisverkene. Snskredforhold.
Datert 7. september1976.
Snskredforhold er tidligereomtalt i rapporten,
S-19 og S-37. Denne rapportkonkluderermed at
ingen av de tidligere omtalte anleggsområder er
rammetav snskred. Tre nye anleggsstederer
vurdert, to er sikre (Melfjordog Blakkådal)og
et er usikkert (Glomdalsvatntverrslag).

S-56

A/S Geoteamrapport 3766-03.
Svartisverkene. Seismikk 1976.
Datert 25. oktober 1976.
Alle data og resultater fra seismikken
i 1976
er samlet i rapportS-56.

S-57

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiske(DVF):
Fiskeribiologiske
undersøkelseri Nordre og
SØndre BjØllåvatn,BjØllåga,Stormdalsåga,
Tespa og Øvre Ranaelv, sommeren1976.
Datert august 1976.
Rapportenomtaler fiskeundersøkelser
i 1976 semt
gir en karakteristikkav fiskebiologieni de
ovennevntevassdrag.

S-58

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

Utvalg for landbruksmeterologisk
forskning:
Reguleringensinnvirkningpå vekstklimaet.
Datert 22. november1976.
Rapportenbygger på reiseinntrykksamttilgjengeligeopplysningeri 197l. En endelig
vurdering av vekstklimatiske
forholdmå bygge
på detaljstudierog siste nytt m.h.t. utbygg
ingsplanene.

S-60

ProsjekteringA/S,Nordlandfylkes utbyggingsavdeling:
Samling av registreringeri Saltdalelv 1976.
Datert november1976.
Rapportengir en oppstillingover utslipp fra kloakk,
landbruk g andreaktiviteters innvirkningpå
vassdraget.

S-61

NGI-rapportav 73613-1.
Melfjordutbyggingen.Storvassdammen.
IngeniØrgeologisk
vurdering av damstedet.
Datert 22.november1976.
NGI sier i sin rapport at det er lite løsmasser i damstedet. Videre at steinbruddet
bØr legges (i en gneissone)nord for damstedet.

S-62

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport 0-76. Fiskeribiologiske
underskelser i
Storvatnm/Storvasselva,Holmvatn,Storglomvatn,
Bogvatn og Svartisvatn. Sommeren1975 og 1976.
Datert desember1976.
Rapporten fra DVF gir en oversiktover de underskelser som er foretattfor & klarleggede fiskeribiologiskeforhold i ovennevntevatn. I rapportens
sammendragblir de respektivevatn klassifisert.

S-63

Svartisutvalget: Reindrift Saltfjell.
Detert juni 1976.
Rapportenomtaler reindrift og sameri SaltfjellSvartisenområdene.
Rapportener tredelt:
l) Semerog reindrift.
2) Reindriftensrettigheter.
3) Dagens situasjonfor reindriftsnæringen.

S-6l

Svartisutvalget:Vannforsyning.
Datert oktober 1976.
Arbeidsnotatetinneholderdata vedr. vannforsyning
i de deler av kommunenesom ligger innenforSaltfjell - Svartisutvalgets planområde.
Registreringener utfrt av kommuneingenirene1
de berørte kommuner.
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S-65

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk:
Rapport 1-77.
Fiskeribiologiske
undersøkelseri Kjemåvatn,Kvitbercvatn
g Lnselva. Innlandsfiske. Somoeren 1975 o 1976.
Se ogs& DKINS' rapportS-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

IIGI-rapport
nr. 73613:
i-1elfjord
kraftstasjon. Geologiskvurdering av alternativ
plasseringeneav kraftstasjonen.Detert 5. januar 1976.
IIGI'svurdering av de alternative stasjonsplasseringer:
"Liten geologiskforskjellnellom de to alternative plasseringene av kraftstasjonen,
men berartene er litt mer oppsprukket ved indre alternativ".

S-67

DKINVSMuseet: Zoologiskserie 1977-2.
Ferskvannsbiologiske
og hydrografiskeunderspkelseri Saltfjell-/Svartisområdet. Dell. Stormdalen,Tespdalenog
Dj¢llådalen. Datert februar 1977.
DKIVS, Museet, sier i forordettil sin rapport:
"Unders¢kelsener utf¢rt etter oppdrag fraIVE - Statskraftverkene i forbindelsemed planlagt kraftutbygeingi Saltfjell/Svartisomr&det. 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 ferskvannsfisk.
DVF har parallelt med denne undersøkelsenutført fiskeribiologiskeundersøkelseri vassdragenei 1976. Resultatene
fra de to unders¢kelsenebØr ses i sammenheng."

s-66

UGI-rapportnr. 73613-ll:
Saltdalutbyggingen. Grunnunders¢kelserfor inntaksdao
i
LØnselva. Datert 4. mars 1977.
Inntaksområdeti L¢nselvaer dekket av store mengder lsmasse,
tykkelsenvarierer fra 2 til 15m. NGI anbefaler boring
for å bringe klarhet i 1¢smassekvaliteten.

S-69

IGI-rapportnr. 73613-3:
Nord-Ranautbyggingen.Stormsjdamen. Underskelser av
grusforekomsterved Bill&nes. Datert 3. mars 1977.
Pi srunnlas av seisrikko sjaktin i 1976 har IGI konkludert
ned at det finnes ca. 11 mill. m nyttbar grus (på vestsiden
av Ranaelva)i Bj¢llånesområdet.

S-7

NGI-rapportnr. 73613-2:
Helfjordutbyggingen.
Underskelser av grus- og moreneforekomster
1 Melfjordbotn.
Datert 28. februar 1977.
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Unders¢kelsenei 1976 har ikke kunnet påvise
brukbare grus- og moreneforekomster
i Melfjordområdet.
S-71

NGI-rapportnr. 73613-33:
Skred ved magasinene.
Datert 10. mars 1977.
UGI konkluderer med at blant våre Svartismagasinerer det trolig bare i Stormsj¢magasinet en kan påregne skader som flge
av b¢lgedannelsepga. sn¢skred.

S-72

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport nr. 2-1977.
Fiskeribiologiske
underskelser i Ramskjellvatn, Tollåga,Tverråga, Gråtåga og Storåga.
Innlandsfiske.
Sommeren1975 og 1976.

.

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskgir i
rapportenen oversiktover de fiskeribiologiske
underskelser som er foretatti vassdraget foruten i Ramskjellvatn.
Rapportengir også en f¢rste vurdering av de
fiskemessigeforholdi vassdragene.
S-73

Det Norske MeteorologiskeInstitutt(MI):
Om mulige endringer av lokalklimaved vannkraftutbyggingeni området rundt Svartisen
og Salfjellet.
Rapportentil 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).
Delrapport nr. 3-77. Bruken av jaktområdene i
"Saltfjell"kommunene:Rana, Saltdal, Skjerstad
Beiarn, Mel$yo Rdy.
Rapportener den frste i den viltbioloiske serie
fra DVF. Bruken av jaktomrdene 1 "Saltfjell"-kormunene
blir behandlet i denne rapport.

S-75

liorgesgeologiske underskelser, Trondheim:
Rapport nr. 1502.
Geologiskeunderskelser i Saltfjell- Svartisoorådet,
Nordland 1975-76.
Den foreliggendera1Jportfra HGU gir en oversiktover
såvel bert;grunnsgeologien
som kvartærgeologien.
Videre omtales geologiskeressurser (sand,grus, mal.!ll)
og referenseområderfor studie¢yemed.Endelig er det
også omtalt områder av spesiellverneverdi.
Rapport S-5 er "grunnboka".De tre detaljb¢keneer bitt
nr. S-76/77/78.
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S-76

IiGU-rapport
1502 A.
Berggrunngeologiske
underskelser 1 SaltfjellSvartisomrddet.
Nordland 1976.
IiGU-rapporten
omtaler de bergt;runnsgeoloGiske
unders¢kelsersom ble foretatti 1976 i Saltfjell Svartisorurådene.
De sammeforholder også tatt med
i rapport S-75.

S-77

INGU-rapport
nr. 1502 B.
Kvarter;eolocisk
kartlesing !I1:50 000.
Saltfjell,Nordland.
Datert eus. 1976.
Rapportenir en omtale av den kvartargeologiske
kartlegging i Saltfjell-områdenei 1976. Forholdene er også nevnt i S-75.

S-76

GU-rapport nr. 1502 c.
Geokjemiskebekkesedinentunderskelser
1 Saltfjell Svartisområ.det,Nordland1976.
Rapportenomtalerbekkesedimentunders¢kelsene
i
1976. Se oss& S-75.

S-79

GI nr. 73613-l5.
Storglouvassdammen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag for regulerinshiydeneERV 580, RV 585 og
iiRV590.
Rapport av 12. mai 1977.
nGI's rapport sier om prosjektStorglomvassdammene:
"Hoveddamer prosjektertson steinyllingsdanmed
betongtetning.
Sekundærdamer også prosjektertmed oorenetetning.
Kostnadenefor begge dammerer 281 ruill.kr,321
mill.kr og 369 mill.kr for henholdsvisdam på HRV·kotene 580, 585 0g 590".
Se ogs tidligere rapporterS-23 og s-52.

S-80

DKVS-Museet, Trondheim.Botaniskserie 1977-3.
Vegetasjoneni planlagtema;asin i Bill&dalen o
Stormdalen,med vegetasjonskarti M 1:10 000.
Saltfjellet/Svartisen-prosjektet.
Botanisk delrapport nr. l.
Datert mars 1977.
Rapportenskildrer vegetasjonstypene
i Bj¢llådalen
og Stormdalen.Vegetasjonskartene
er i M:10 000.
Etter Museets oppfatningdokumenterer
kartene klare
verneverdieri de to dalene. Det er stor biologisk
produksjoni Stormdalen.I Bj¢llådalen er det et
variert tilbud av såvel fattige som rike vegetasjonstyper.
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S-81

GI-rapport nr. 73613-l6:
Melfjordutbyggingen
- Storvassdwnmen.
Forprosjektmed kostnadsoverslag.
Datert 22. juni 1977.
Rapportener en paralell til tilsvarende
for Storglomvassdammen.
Storvassdammen
er prosjektert
soo steinfyllingsdau
med morenetetning.Kostandene
vil vere 17, 23 og 30 mill.kr for henholdsvisiiRV
pd kotene 190, 195 o 200.

S-82

Jordregistrerincsinstituttet,
Ås:
Vegetasjonskartlegging
i M 1:50 000.
Kartblad "Beiardal".Del I.
Datert juni 1977.
Rapportenomhandler vegetasjonsklassifisering
unders$kelserfor kartlegsin;av kartblad
Beiardali 1:50 000.

g

De vegetasjonsmessieforholder beskreveti
sa.z:une
rapport.ilsvarende vegetasjonskart
for kartblad EjØllådalen er utarbeidetav den
botaniske avdelincved DKNVS i Trondheio.
S-03

Statskraftverkene:
Hydrologiskutredning.Det hydrologiskegrunnlaget for utbyggincsom.rådet.
Datert des. 1977.
SBG's hydrologiskeutredning er en analyse og
vurdering av vannmerkedataene
1 Saltfjell Svartisområdene.

S-8l

Statskraftverkene:
Saltdalutbyggingen.Reguleringensvirknine pa
vannfrinsforholdene i Saltdalen.
Datert des. 1977.
Utredningenbeskrivervannf¢ringsforholdene
f¢r
og etter en eventuellregulering ved punktene
VH 1951 i L¢nselva,ved Russii.nes
og ved Rognan.

S-85

Statskraftverkene:
Beiarnutbyggingen.Reguleringensvirkningpå vannf¢ringsforholdene
i Beiarelvaog Lakselva.
Datert des. 1977.
Utredningenbeskrivervassf¢ringsforholdene
f¢r og
etter en eventuellregulering ved 4 punkter i
Beiarelvaog ved VH 720 (Skarsvatn)i Lakselva.

S-86

Statskraftverkene:
Nord-Ranaog Melfjordutbyggingen.
Reguleringens
virkningpå vannf¢ringsforholdene.
Datert des. 1977.
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Utredningenbeskrivervassføringsforholdene
før
og etter en eventuellregulering ved to pkt. i
Ranavassdraget(samløp Randalselv/Tespaog
Ranaelva ved Storforshei)samt ett pkt. i Rvassdalen (saml/p R&vass&ga/Svartiselva).
I Melfjord beskrivesforholdeneved Storvassågas
utlp i sjen.

s-87

Statskraftverkene,SK:
"Mulige kraftledningskorridorer
i Svartisområdet".
Datert ai 1978.
Kraftledningsavdelingen giri sin utredning en
oversikt over mulige ledningstraceer.Dette gjelder
bide stemlinje traceen N..Riss#ga- Salten og tverrforbindelsentil alle våre stasjoneri Svartisenområdet.

S-88

Statskraftverkene:
Kostnadsoverslagfor Saltdalutbyggingen.
Detert okt. 1977.
Kostnadsoverslaget
er beregnet av SBG med
konsultativ bistand av dosent • Johannesen, NTH.

S-89

Statskraftverkene:
Kostnadsoverslagfor Beiarnutbyggingen.
Datert okt. 1977.
Kostnadsoverslaget
er beregnet av SBG med
konsultativ bistand av dosent O. Johannesen,!iTH.

S-90

Statskraftverkene:
Kostnadsoverslagfor Nord-Ranautbygingen.
Datert okt. 1977.
Kostnadsoverslaget
er beregnetav SBG med
konsultativ bistandav dosent O. Johannesen,NTE.

S-91

Statskraftverkene:
Kostnadsoverslegfor Melfjordutbysgingen,
Datert okt. 1977.
Kostnadsoverslaget
er beregnetav SBG med
konsultativ bistand av dosent O0.Johannesen,NTH.

S-92

Statskraftverkene:
Kostnadsoverslagfor Storglomfjordutbyggingen.
Datert okt. 1977.
Kostnadsoverslaget
er beregnetav SBG med
konsultativ bistand av dosent O. Johannesen,NTH.

2l

S-93

Norsk instituttfor vannforskning(NIVA):
Forberedendeundersøkelseri forbindelsemed
Vefsna-,Kobbelv/Hellemo
og Svartisreguleringene.
Fremdriftsrapport
1.
Datert 15. juli 1977.

S-9l

NVE - Vassdragsdirektoratet:
Glasiologiskeunders¢kelseri Norge i 1976.
Datert juli 1977.
Rapportenomhandler de utførte breunders¢kelser
i 1976. For oss er særlig undersøkelsenepå
Engabreen (Svartisen)og Nigardsbreen (Breheimen)
av særlig interesse.

S-95

NVE - Vassdragsdirektoratet.
Materialtransportunders¢kelser
i norske breelver
i 1976.
Datert juli 1977.

"Slam.rapporten"
fra brekontoret(VHB)omtaler
materialunders¢kelsene
i 1976. Serlig er underskelsene i Svartisen og Breheimenav interesse.
S-96

Fausli, P.E. & Moen, P. Rapport fra kontaktutvalget for vassdragsreguleringer,Universitetet
i
Oslo. Geomorfologiskbefaring av Saltfjell Svartisomr&det.
Datert januar 1978.
Rapportentil kontaktutvalgetomtaler lØsmasseoppbygningeni prosjektomr&dene.Omtalen bYEger
på befaring/unders¢kelser
samtlitteraturstudier.

S-97

DKNVS-Museet,Trondheim:Botanisk serie 1977-5.
Vegetasjoneni Saltfjellområdetmed vegetasjonskart ill@dal 1:50 000.
Botanisk delrapportnr. 2.
Datert juli 1977.
Rapportenskildrer vegetasjoneni kartblad
"Bj¢llådalen".Konklusjonen er at særlig det
vestre omr&det (Stormdalen)her stor planteproduksjon.
I de Østre om.rådene(Saltfjellet)er produksjonenen
god del mindre.

S-98

Saltdal kommune:
Generalplan for Saltdal kommune.
Datert november1973.
Arbeidet med Saltdal kommunesgeneralplan foregikk i
tidsrommet1967-1973.Ansvarlig for planen er
ark. Nie. Stabell,Trondheim.

S-99

Statskraftverkene:
Liste over innkomne merknader.
Datert des. 1977.
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Heftet gir en oversiktover de merknader som er
innkommetetter at våre planer ble gjort kjent
(krr. S la I Vassdragsreguleringsloven).
SBG's vurdering av merknaden er også med.
S-100

DKNVS,Museet, Trondheim:
Rapport zoologiskserie 1977-2.
Ferskvannsbiologiske
og hydrologiskeundersøkelser
i Saltfjell/Svartisområdet.
Del 2: Saltdalselv.
Rapportener datert oktober 1977.
Museet sier i sin delrapportom Saltdalsvassdraget:
"Helhetsinntrykket
for vassdraget er en relativt
individ-og artsfattigfauna som synes vare
typisk
for stØrre deler av Saltfjellområdet.Kvitbergvatnområdet skiller seg positivt ut."
Det vises også til DVF's rapport S-65 som omtaler
de fiskeribiologiske
forhold 1 Lnselva, foruten
Kjemå- og Kvitbergvatn.

S-101

VHL-rapport:
Feltmålingi utlØpet av Bogvatnet.
Datert 21. februar 1977.
Rapporteninneholderdet materialet som er nØdvendig
foråreprodusere utlØpet av Bogvatnet i modell.
Hensiktenmed en slik modell er å finne vannfØringskurven i uregulert tilstand.

s-102

VHL-rapport:
Feltmåling i utlpet av Storvatnet.
Datert 21. februar 1977.
Rapport er analog S-10l.

S-103

VHL-rapport:
Feltmåling i utlØpet av Ramskjellvatnet.
Datert 2l. februar1977.
Rapportener analog S-101.

S-10l

VHL-rapport:
Feltm&lingi utl5pet av Kjem&vatnet.
Datert 21..februar1977.
Rapporten er analog S-101

S-105

A/S Geoteamrapport 3786--0.
Seismiskem&lingeri 1977.
Datert 8. desember1977.
Rapporten presentererresultatene fra Geoteam's
feltmålingeri 1977. Firmaetdekket områdene
Holmvatn,Arstaddalenog Holandsfjord.
(Storglomfjord-prosjektet).
Se ogs& S-107.

26
S-106

DKNVS,Museet, Trondheim:
Rapport zoologiskeserie 1977-1.
Ornitologiskeundersøkelseri de deler av Saltfjell/Svartisomr&det
som blir berørt av eventuell
kraftutbygging.
Datert september1977.
"Moksnessrapporten"
sier:
Undersøkelseneomfattetornitologiskeregistreringer i Bj¢llådalen,Stormdalen,Tespdalen,Beiardalen, Gråtådalen, Tollådalen, Glemdalen, Blakkådalen og R¢vassdalen, samt i områdene ved Kvitbergvatnet, Kjemåga,Holandsfjordenog Nordfjorden.
Feltarbeidetble foretatti hekkesesongeni 1975
og 1976. Registreringav ornitologiskeverneverdier
var en vesentligdel av oppdraget.
Av bj¢rkeskogsområderble som spesieltverneverdige
framhevetStormdalen,Grt&dalen og Storliamellom
Tespa og Bj¢llåga.
Av våtmarksområderskilte Rebevaggeverst i Tollådalen seg klart ut som det mest verneverdige.
I tilleggble fØlgendeområder karakterisertsom
spesieltverneverdigeornitologisk:Krukkimyra i
Bj¢llådalen,Langvassdeltaet,
Haredalen med deltaområdet i Kvitbergvatnetog Rvatnet."

S-107

NCI-rapportnr. 73613.
Storglomvassdammen.
Moreneforekomster,
Arstaddalen, Gråtådalen og
Vegdalen.
Datert 10. januar 1978.
NGI's underskelse omtaler de geotekniskeforunderskelser som ble foretattfor 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 Flatisenog Østerdalsisen.
Vegetasjonskartover Vesterdalen i målestokk
1:1500.
Botanisk delrapportnr. 3.
Datert januar 1978.
Rapporten gir en oversiktover vegetasjonstypene
i Vesterdalenog ved Østerdalsisen.Hovedvekten
er lagt på vegetasjonenpå elve¢renei Vesterdalen
og på moreneneforan Flatisenog Østerdalsisen.
Det er laget et vegetasjonskartover 17,7km' i
det prosjektertemagasinområdeti Vesterdalen
mellom Bl&kfjellbreenog Bj¢rnefossen.
Det er dokumentertverneverdieri begge områdene,
men verneverdienei Vesterdalener små sammenliknet med Østerdalsisen.Moreneneforan sterdalsisen blir vurdert som meget verneverdigei
landssammenheng.
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S-109

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

S-1l0

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

S-lll

DKNVS, Museet, Trondheim:
Rapport zoologisk serie 1978-5.
Ferskvannsbiologiske
og hydrografiskeunderskelser
i Saltfjell/Svartisomrdet.
Del III: Vassdragene rundt Svartisen.
Datert februar 1978.
Rapporten gir en ferskvannsbiologisk
g hydrografisk
beskrivelseav vassdragene i de vestlige områder i
Svartis-prosjektet.
Vassdragene ble vurdert som meget
næringsfattigeog lite egnet for fiskeproduksjon.
Unntak herifra var området Storvatn/Storvasselva.

S-1l2

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 Kvitbergvatng i Rebevagge-området.Botanikerene foreslår også området ved Bogvatnet vernet.
Ved Storglomvatnetog Storvatneter også påvist
verneverdier,men muligens er her alternativet
verneområde. I de andre vestområdene er det registrert lave verneverdierbotanisk sett.

S-113

NGI-rapport nr. 73613-l7:
Melfjord-utbyggingen.
Geologisk beskrivelseav tillØpstunnel FlatisvatnMelfjord.
Datert 10. aprii 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. 73613-48:
Storglomfjord-utyggingen.
Geologisk beskrivelse av seinbrudd for Storglomvassdammen.
Datert 10. april 1978.
Steinbruddet er tenkt lagt ca. 1 km vest for damstedet. Berg-grW1nen består vesentlig av glimmerskifer og kalkstein.

S-115

S-116

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF):
Rapport nr. 1 - 1978:
"FiskeribiologiskeW1dersØkelser i de lakseførende
deler av Saltdalsvassdraget."
Faktarapporten fra DVF eskriver de fiskerimessige
forhold for laksen i Saltdalsvassdraget.
Sjøaure er den dominerende fiskeart i vassdraget,
men det finnes også stor bestand av laks og sjØrØye.
Med oppfisket kvantum på 5-8tonn laksefisk, må
Saltdalselva regnes som en av de stdrre i nasjonal
sammenheng.
Statskraftverkene,SBG:
"Jordboniteringog vannstandsmålingeri Beiarn".
Datert mai 1978.
Profilering for bestemelse av jordkvalitet ble
foretatt i Beiarn sommeren 1976. Profileringen
ble utført på ialt
l7 lavtliggende arealeri området mellom Moldjord og Gråtåga. Arbeidene ble
satt igang og utfØrt i samråd med dosent Bernt
Rognerud, NLH.
Vannstandsmålingen har pågåtti Beiarvassdraget
på ialt 27 pkt. etter 197l.

S-117

Statskraftverkene, SBG:
"Jordboniteringog vannstandsmålingeri Saltda1".
Datert mai 1978.
Bonitering av lavereliggende jordområder ved Saltdal
selv ble utfØrt sommeren 1976. Arbeidene ble foretatt
i samråd med dosent B. Rognerud fra NLH.
Vassdraget er også dekket av en serie vannstandsmerker. Her har målinger foregått siden 197l i området
mellom Rognan g Lnsdal.
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s-118

NGI-rapport 73613-l9:
Storglomvassdammen.
"Stor-Glomfjordutbyggingen,
vurdering av damsteder."
Ingeni¢rgeologisk
Datert 8. mai 1978.
berggrunn
NGI konkluderermed at hoveddamstedets
og at denne er
vesentligbestår av glimmerskifer
gjennomgåendelite oppsprukket.Det antydesogså
en mindre karstdannelsei de verste lag. Ved området for sperredamfinner vi stort sett de samme
forhold som ved hoveddamstedet.

S-119

NVE - Statskraftverkene:
"Stor-Glomfjordutbyggingen.
i
Reguleringensvirkning på vannføringsforholdene
Stor-Glomfjord-omr&det."
Datert des. 1977.
Boka beskriverdet hydrologiskegrunnlagsmaterialet
av Stor-Glomfjord.
som er nyttet ved prosjekteringen
og S-86.
S-85
i
beskrevet
er
"Øst-vassdragene"
er allerede reguleringspåvirket
Glomfjordvassdraget
og det kan derfor ikke gis noen vurderingav vannfØr og etter der. VM Engabrevatn
fØringsforholdene
kan imidlertid bli aktuell senere i en slik sammenheng.

S-120

DKNVS,Museet, Trondheim:
Rapport zoologiskserie 1978-9.
og hydrografiskeunderskelser
"Ferskvannsbiologiske
i Saltfjell- Svartisområdet.
Del IV Beiarvassdraget."
Datert juni 1978.
Rapporten gir en biologiskg hydrografiskbeskrivelse
av forholdenei Beiarvassdraget.
Forholdenei Beiarn kan stort sett jevnfØresmed
Saltdalselv,dvs. at området er relativt arts- og
faunafattig.
individmessig
var forholdeneennå svakere mens
I Ramskjellvatn
det i grunndammenei Rebeveggevar en meget formrik
og interessantfauna.

S-121

Hydrologiskavdeling:
NVE - Vassdragsdirektoratet,
"Saltdalsutbyggingen.
Virkningenp& vanntemperaturog isforhold."
Datert 21. juni 1978.
Iskontoretsrapportgir en vurderingav forholdene
for vanntemperaturog is fØr og etter en regulering
i Saltdalselva.Det må regnes med både positiveog
negativevirkninger,alt avhengigav vassf¢ring,
i de aktuelletidsrom.
vær- og temperaturforhold
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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
Rapportener lagt opp etter sa.mmemønster som vurderinger av Beiarn g Saltdalsvassdragene.

S-12l

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport 2 - 1978:
"Fiskeribiologiske
underskelser i de laksefØrende
deler av Beiarvessdraget."
Datert juni 1978.
I rapporten til DVF blir Beiarelvarangert sammen
med Saltdalselvasom nr. 2 i Nordland (etterVefsna).
Det regnes med ca. 12 oppgang til vassdragetfra
den tidligere "utvandrede"laks. For fremtidenvil
elva bli enda mer attraktivved at der dannes elveierlag og at da kulturarbeidet vil bli drevet mer
organisert og effektivt. Kommunenvil da bli tilfrt
betydeligeinntekter,-iflg.DVF's rapport av juni 1978.

S-125

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport 3 - 1978:
"Fiskeribiologiske
unders¢kelseri de laksefrende
deler av Lakselvai Misvær."
Datert august 1978.
DVF's rapport omtalerLakselva som et meget beskjedent
laksevassdrag.Det har derfor f&rst og fremst sin
betydning for lokalmilj¢et.På lengre sikt vil vassdragets avkastningog rekreasjonsverdi
Øke noe i og
med alleredeutbyggingav laksetrapper.

S-126

DKNVS's,Museet, Trondheim:
Rapport botanisk serie 1978 - 5:
"Floraeni Saltfjell - Svartisenomr&det.Saltfjellet/
Svartisenprosjektet.
Botanisk delrapportnr. 5."
Datert juni 1978.
Rapportengir en floristiskoversiktover hele Svartisen
Saltfjellområdet.I alt over 500 plantearterer registrert.
Av spesieltinteressanteområder i reguleringssammenheng
kan nevnes BjØllådalen,Storm.dalen,
Kvitbergområdet,Storglomvatnområdet(nord og ¢st), samtvestsidenav Blakkådalen.
Rapportenkan karakteriseressom en blomsteratlas.

-
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s-127

DKNVS, Museet, Trondheim:
Rapport botaniskserie 1978 - 6:
"Botaniskeregistreringar
og vurderingar.Saltfjellet
- Svartisenprosjektet.
Botanisksluttrapport."
Datert oktober 1978.
Rapportengir DKNVS's vurderingav de botaniske
verneverdieri hele Saltfjell- Svartisomradet.
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
vanntemperaturen
og isforholdenei fjordenei
Svartisverkenes
reguleringsomrader.
Konklusjonener
at Saltdalsfjorden
og Melfjordenikke er utsatt for
fare for isleggingog Beiarnfjordenmå regne med
hyppigereisleggingenn i dag. Av
utslippsalternativene
Glomfjordog Holandsfjordvil
trolig Glomfjordalternativet
gi de minste problemer.

s-129

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport2 - 1978:
"Fiskeribiologiske
undersøkelseri Lille Gasvatn,
Smågåsvatnog Sørdalselvai Misvervassdraget."
Datert oktober 1978.
Rapportentil OVF konkluderermed at området ved
Gsvatn og Sørdalselvahar stor rekreasjonsverdi.
Dette har sin bakgrunn i de gode sportfiskemuligheter
som er til stede. Disse mulighetervil kunne økes
vesentligsåfremtbeskatningenble forsterket.

s-130

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

S-131

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport7 - 1978:
"Fiskeribiologiske
undersøkelseri de lakseførende
deler av Ranavassdraget."
Datert oktober 1978.
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DVF's rapportkonkludererslik:
Ranaelva fører laks, sjøaure og sjørøye.
Det årlige utbytteav laksefisketi Ranaelvaer for
tiden i størrelsesorden
3 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 betydningfor sjøfisketetter laks i distriktet.
Med sine 55 km lakseforendeelvestrekning(hovedelva)
er Ranaelvaen av de aller største lakselvenei
Nordland.Svært mange fine fiskeplasserog lett
tilgjengelighet
fra E6 og jernbanegjør at elva har
store mulighetersom fritidsfiskeelv.
S-132

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

s-133

DKNVS, Museet, Trondheim:
Rapport zoologiskeserie 1978 - 12:
"Ferskvannsbiologiske
og hydrografiskeundersøkelser
i Saltfjell- Svartisområdet.
Del V:
Misvervassdraget."
Datert nov. 1978.
Rapportentil DKNVS gir en beskrivelseav den
nåværendehydrografiskeog ferskvannsbiologiske
situasjoni Misvrvassdraget,bl.a. Lakselvaog
Gsvatna. I landsmålestokk
er vassdragetmiddels
næringsrikt,i lokal sammenhengmeget næringsrikt.

S-134

VHL-rapport:Svartisutbyggingen.
"Fortrukketmodell av Enganeset."
Datert 19. des. 1978.
Rapporteninneholdermodellstudierav
blandeprosessene
gjennom sundetmellom Nordfjordog
Holandsfjord.Forsøksresultatene
er sammenlignet
med
teoretiskeberegninger.Det er også omtale av
brakkvannsforholdene
før og etter passeringav sundet.

S-135

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
"Saltfjell - Svartisutbyggingen.En konsekvensanalyse
av vilt- og fiskeribiolgiskeforhold".
Datert januar 1979.
RapporteninneholderDVF's hovedkonklusjoner
på de
vilt- og fiskeribiologiske
forholdi områdenefor de
fem Svartisprosjektene.
Konklusjoneneer som følger:
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Saltdalutbyggingen
(S-135)
Fiskeribiol0giske
forhold:
Den planlagtereguleringvil påføreKjemåvatnvarige
skader som fiskevatn.
Lonselvavil også miste sin verdi som fiskeområdeog
produksjonsområde
for laks, aure og røye.
I Saltdalselvakan lakseproduksjonen
øke eller avta,
avhengig av hvordan kraftverketkjøres.
En del av skadevirkningene
i Saltdalselvavil kunne
kompenseresgjennom utsettingav smolt, restriksjoner
på kjøring av kraftverketeller fastsettelseav
tilstrekkelighøy minstevannføring.
Viltbiologiskeforhold:
Et magasin i Kjemavatnvil gi en drastiskreduksjon
av såvel sommer-som vinterbeiteområder
for lirype.
Hekkeområdenefor lirype vil også bli sterkt
redusert.En vil få redusertlirypeproduksjon
og
områdetsbiologiskeverdi som småviltjaktområde
avtar
sterkt.Oppdemmingav Kjemivatnetvil også i stor
grad reduserelivsvilkarenefor vadere og grasender.
Elgens sommer-og vinterbeiterreduseres.
•
Anleggsvirksomhet
kan forstyrreelgtrekkved
Kjemavatnog i Lønsdal.Usikre isforholdi Kjemavatn
vil kunne representereen fare for elg.
Anleggstrafikkog økt ferdselpga. anleggsvegervil
gi forstyrrelserpå dyrelivet.Stengingav
anleggsvegerfor allmenn ferdselanbefales.Det blir
behov for et forsterketjakt- og fiskeoppsyn.
Vegetasjonsforandringer
pga. redusertvassføringi
elver og bekker vil kunne påvirkeenkeltedyrearters
næringstilgang.
Ustabileisforholdi Saltdalselvavil
vere en fare for elgen som krysser elva vinterstid.
Der elva går åpen vil elgens ferdselbli
vanskeliggjort.
Beiarnutbyggingen
(S-135)
Fiskeribiologiske
forhold:
Den planlagteBeiarnutbyggingen
vil påvirke fisketog
fiskeproduksjonen
i Saltdalsvassdraget,
Lakselvvassdraget
og Beiarnvassdraget.
Reguleringenvil påføre Ramskjellvatnet
varige skader
som fiskevatn,mens fisket i Kvitbergvatnetblir lite
skadet dersom røye ikke blir overførtfra Tollåga og
Ramskjellvatn.
Produksjonenav laks i Saltdalselvavil bli noe
redusert.
Lakselvavil bli ødelagt som lakselvved en eventuell
regulering.
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Produksjonenav laksungeri Beiarelvavil avhenge av
hvordan manøvreringsreglementet
blir fastsatt.Ved
høy, stabil vintervannføring
med bruk av vatn fra
Ramskjellvatnmagasinet,
forventessmå negative
virkningerpa produksjonav neringsdyrog fisk. For a
oppna hoyest mulig sommervanntemperatur
i Beiarelva
b@orkraftverketkjores med vann fra Toll2ga i
sommerhalvåret.
Tollga blir ødelagt som lakselvved en eventuell
regulering.
Overføringav Storåga og Grtaga til Storglomfjord
vil øke temperaturenog minske breblakkingenpå
vannet i Beiarelvaom sommeren,noe som fører til økt
vekst på fisken.
Beiarnutbyggingen
Viltbiologiskeforhold:
Inntaksdammeni Tollåga forventesikke a gi
skadevirkninger
på vilt. Oppdemmingenav
Ramskjellvatn
vil ikke medføre særligstørre negative
virkningerpa lirypebestanden
selv om hekke- og
vinterbiotoperblir neddemt.Ender og vadere vil på
lang sikt få sine livsvilkårredusert,men
reguleringssonen
vil når den er tørrlagt,på kort
sikt være en god næringsbiotopfor vadere. Elgens
sommer-og vinterbeitervil bli noe redusertved
oppdemmingav Ramskjellvatn.
Isforholdenei
reguleringssonen
representereren fare for elgen.
Ved Kvitbergvatnetvil det verdifulledeltaområdet
ved Harodalselvasutlop gå tapt. Dette er hekke- og
næringsbiotopfor bl.a. lirype,ender og vadere.
Omrdet er ogs viktig beitebiotopfor elg og hare,
og raste- og venteplassfor ender og vadefugl.
De planlagteoverføringerforventesikke å gi
forandringerav spesieltnegativvirkningpa
planteetendeviltartersneringstilgang.
Elgens
forflytningerkan vanskeliggjorespga. torrlagte
elveleier.Forandringeri vintervassforingen
i
Beiarelvavil bety en hindringog fare for elgens
trekk fra dalside til dalsidenedenforden planlagte
Beiarn kraftstasjon.
De planlagteanleggsvegerbør holdes stengt for
allmenn ferdselbåde under og etter anleggsperioden
av hensyn til dyreliveti nærområdene.Det vil være
behov for et forsterketjakt- og fiskeoppsyn.
Et yngleområdetfor gaupe i Tollåuranederst i
Tollådalvil kunne bli forstyrreti forbindelsemed
anleggelseav tipper og brakkeliernedenfor
inntaksdammen
i Tollåga.
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Ranautbygingen (S-135)
Fiskeribioloiske forhold:
Ranaelvaer, på tross av at det alleredeer foretatt
betydeligereguleringeri vassdraget,ved de
utbedringersom er foretatti Kobbforsen,Reinforsen
og Stupfarseni ferd med å bli en god lakseelvi
landsmålestokk.
Utviklingenav laksebestandenpå
strekningenReinfarsen- Raufjellforsenvil få stor
betydningfor turistnæringeni dalføretog
sjølaksefisketi distriktet.
Laksefisketblir påvirketgjennom tap av
produksjonsområdet
og forandringav
oppgangsmulighetene.
Virkningenevil imidlertid
avhenge av manøvreringsreglementet.
Ved lav
vannføringpå forsommerenog sommereni Ranaelva
nedenforReinfarsenvil oppgangsmulighetene
for laks
i Ranavassdragetbedres.Ved høy minstevannføring
om
vinteren fra Bjøllånesog nedover Røvassåga,vil
tapet av produksjonsarealer
bli redusert.Dersom det
holdes en tilstrekkelighøy vintervannføring
i
Røvassåga,vil dette bli en bedre fiskeelvenn
tidligere,med muligheterfor både laks og
innlandsfisk.
Forurensningssituasjonen
i Ranavassdragetved en
eventuellreguleringer forelopiguklar, g
forutsettesvurdertav en kvalifisertfaginstitusjon
i forbindelsemed konsesjonsbehandlingen.
Viltbioloiske

forhold:

Inntaksmagasinet
i Bjøllåga vil sette områder som er
godt egnete sommer-og vinterbeiteområder
for lirype,
under vatn. Ser en imidlertidBjøllådalenunder ett,
må skadevirkningene
av inntaksmagasinet
vurderessom
ubetydelig.Magasinetkan ha positivverdi for ender
og vadere.Virkningenpå viltet av redusert
vassforingi nedre deler av Bjollaga er totalt sett
ubetydelige.Anleggsvegenopp til inntaksdammen
i
Bjollaga bandleggerarealerav verdi for lirype og
elg. I forbindelsemed anleggsvegenmå en vente
forstyrrelserpa dyreliveti vegens neromrder.
Elgens kalving i området er spesieltsårbar.De
indirekteskadevirkninger
av vegen er vurdert4 f% et
mye større omfang.Vegen åpner muligheterfor økt
ferdseli forbindelsemed jakt, fiske og andre
friluftsaktiviteter
med skadevirkningerpå dyrelivet
som følge. (Det drives bla. en god del småviltjakti
dalen i dag.) Okt ferdselvil svekke mulighetenefor
a bevare Bj@lldalen som et storre,verdifullt
viltproduksjonsområde
i de urørte deler av
Saltfjellet.(DersomStormdalenblir neddemt,er
bevaringav Bjolladalenav storsteverdi.)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
bade i og etter anleggsperioden.
Riggomrde og
brakker bor legges i lite produktiveomrder og
samles nært opp til damanlegget.Et forsterket
jakt- og fiskeoppsynmå opprettesi området.I
tilfelleanleggsvegenbygges bør oppsynet
opprettholdesetter anleggsperiodensslutt.
Skadevirkningene
ved overføringav Tespa til Stormsjø
reknes for å bli små. Stormdalenvil, i tilfelle
utbygging,s a si bli verdilossom
viltproduksjonsområde.
Inngrepenevil få negativ
virkningpå viltarteneikke bare i Stormdalenmed
sidedalfører,men også i de omkringliggende
fjellområder.Elgens sommer-og vinterbeiteri
dalføretblir kraftigredusert.7,2 km? av de mest
hogproduktivearealervil settes under vatn. Snøskred
og utrasningerovenfor HRV vil kunne redusere
beitearealeneytterligere.Elgens trekk mellom
Stormdalenog Dunderlandsdalen
vil sannsynligvis
opphøre.Gjenverendeelgbeiteareali øvre deler av
Bergslåttdalenog Lille Stormdalensamt nedre deler
av Store Stormdalenkan skape livsgrunnlagfor en
viss "restbestand"av elg. Denne må i så fall komme
over langs trekkvegenefra Rovassdalen,
Kvannvassdalen,
Blakkadalenog Tespdalen.
Stormsjomagasinetvil ogs pafore smaviltartenestor
skade. Det neddemteareal representereret stort
vinterbeitepotensiale
for lirype.Flere mindre
hekkeområderfor lirype vil bli satt under vatn, men
en stor del av de i dag antattmest brukte vinter- og
hekkeområderfor ryper ligger ovenforHRV. Klimatiske
endringeri dalsideneovenformagasinetkan redusere
verdien av de ikke neddemtearealer.En neddemmingav
Stormdalenvil ha negativvirkningpå Saltfjellets
bestand av jerv og gaupe (og bjorn). Anleggsvegerog
anleggsområdetnedenfordamstedetvil båndlegge
arealer av verdi som vinter-og sommerbiotopfor elg
og rype. Redusertvassføringi Stormdalsåga(og
Tespa) vil være skadeligfor oterbestandeni området.
Skadevirkningen
av redusertvassføringreknes ellers
å bli små. Det bør opprettholdeset forsterket
jakt- og fiskeoppsyni omradet i anleggsperioden.
Behovet for slikt oppsyn etter anleggsperiodenbør
vurderes.Anleggsveienopp til damstedetbør 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 Rovassga ikke isleggesvinterstid.Dette
gir ogs± frostroyk.En darligereutnyttelseav elgens
vinterbeiteri Rovassdalenog periodevismindre
tilgjengeligvinterbeitekan bli følgene.Økt
normalvassforing,
redusertvårflomog kanaliseringav
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elva ved Store Røvatnet vil kunne endre dette
områdets betydning for ender på vårtrekk. Den
planlagte anleggsvegi øvre deler av Rovassdalenvil
virke forstyrrendepå dyrelivet i vegens
neromrader.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 utformes slik at minst
mulig areal båndlegges.Det sammegjelder
anleggsområdetved Røvatn kraftstasjon.En bør
vurdere behovet for et forterket jakt- og fiskeoppsyn
i området. Anleggsvegenopp til Rovassdalenbor for
viltinteressenesdel være stengt for allmenn ferdsel
etter anleggsperioden.
Redusert vassføring i Ranaleva mellom Bjøllånes og
Reinforsen,gir tidligere islegging. Dette vil lette
kryssing av elva for elg og rådyr.
Melfjordutby8gingen(S-135)
Fiskeribiologiskeforhold:
Melfjordutbyggingenmedforer sma negative virkninger
på lakseførendevassdrag.
Mulighetenefor innlandsfiskeblir ødelagt i
magasinene og i elvene nedenfor magasineneog
overoringsstedene.Innlandsfisketer imidlertidav
liten betydning i de fleste områdene som blir berørt.
Breblakket vatn vil gjøre skade på Glomdalsvatn.I
Svartisvatnetvil regleringenkunne medøre at det
igjen blir gode forhold for fisk.
Totalt vil denne reguleringenmedføre små negative
virkninger for 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 planlagteoverforingervil
på lang sikt gi vegetasjensforandringer
i
kantområdenetil elver og bekker. Disse forandringene
trenger ikke bli av negativ art for viltet.
Redusert vassforingi Blakkga vil pa sine steder
vere av positiv verdi for elgens forflytninger
bl.a. elgtrekketmellom Blakkadalenog Røvassdalen.
Traseen for Melfjordvegenfaller flere steder sammen
et elgtrekkmellom Rana og Rødøy. Virkningeneav
vegen avhenger av bruken og den endelige plassering
av vegen. Anleggsvegentil Flatisvassdammen
vil legge
beslag på sommer- og vinterbiotoperfor elg og

-
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lirype. Steinbrudd,brakker og tipper ved Tverrga,
dam og vegbyggingi Glemdalen vil ha negativ virkning
på dyrelivet i området i anleggsperioden.Det samme
vil til dels være tilfelle ved Glomdalsvatnetog i
Austerdalen.Slike anlegg bør søkes konsentrertog
plassert i fattige områder mht. vegetasjonog
dyreliv. Stengingav anleggsvegentil
Flatisvassdammenfor allmenn ferdsel bør vurderes.
Redusert vassføringog endret flomforløpi Glomåga og
Leiråga vil kunne endre den botaniske og zoologiske
verdi av deltaområdeti vestenden av Langvatnet.En
sterk økning av ferskvannstilførselen
til Melfjorden
antas a endre livsmilj0og neringstilgangfor sjofugl
og pattedyr (f.eks. oter, steinkobbe)i indre deler
av Melfjorden.Det vil være behov for et forsterket
jakt- og fiskeoppsyni vestre deler av Rana og østre
deler av Rodoy bade under og etter anleggsperioden.
Storglomfjordutbggingen (S-135)
Fiskeribiologiskeforhold:
Storglomfjordutbyggingenber@orerhovedsakelig
innlandsfisket.Storglomvatnog Holmvatnetsom i dag
er gode fiskevatnblir ødelagt. Dersom de nødvendige
tiltak blir satt i verk, vil fisket i Lille
Storglomvatnog Fykanvatn ikke bli berørt av
reguleringen.Overforingav Gratga og Storaga er av
positiv betydning for produktivitetennedover i
Beiarelva.
Viltbiolo iske forhold:
Den planlagteoppdemmingav Storglomvatnvil legge
områder av liten viltproduksjonsverdi
under 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 pa trekk. De
planlagte overføringerav bekker og elver forventes
ikke å gi nevneverdigeskadevirkninger.
Takrenneprosjektetmot Holandsfjordenvil redusere
næringstilgangenog leveområdetfor dyrearter som
henter sin næring i ferskvannog ved elve- og
bekkekutlopi sjoen.·De planlagte anleggsvegerventes
ikke å gi nevneverdigenegative virkningerpå
viltinteressene,men økt ferdsel vil være en
forstyrrendefaktor for faunaen.Anleggsvegenevil
også lette bruken av områdene til jakt. Opprettelsene
av forsterketjakt- og fiskeoppsynmå vurderes.
Elgtrekketopp Vegdalen kan midlertidigbli hindret
av virksomheteni morenetaket i dalen. De omfattende
anlegg i øvre deler av Beiardalenvil hindre et
normalt trekk av elg i dalføret. Dette sistnevnte
omradet har ogs2 stor verdi som helarsomraderfor
li- og fjellrype.Avløpsvatnetfra Holandsfjorden
kraftstasjonkan gi økt isdannelsei fjorden utenfor
og således endre livsmiljøetfor dyrearter i
fjordomridet.

Svartisutbyggingen
Otreåningsliste (grønneboka)
Vedlegg av januar 1983
S-136

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk (DVF):
Rapport 3 - 1979.
•viltbiologiskeundersøkelseri Saltfjell
Svartisområdeti 1975 og 1976. Småvilt,
rovvilt.• Datert januar 1979.

-

Rapporten til OVF omtaler registreringsunderskelsen av småvilt som er foretatt i
Saltfjell - Svartisområdet. Utredningen kan
karakteriseres som en faktarapport.
Vurderingen er gitt i s-135.
s-137

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk (DVF):
Rapport 4 - 1979.
•viltbiologiskeundersøkelseri Saltfjell
Svartisområdetmed tilgrensendeområder i 1976.
Hjortevilt." Datert februar 1979.
Paktarapportenomtaler 19761 s storviltundersokelser i Saltfjell -Svartisomradet. Vurderingen av en reguleringsvirkning
på hjorteviltet
finnes i s-135.

Etter januar 1979 er følgende utredningerog
rapporter kommet til:
s-138

NIVA rapport 0-l14/75. "Fremdriftsrapportfor
undersøkelseneav vassdrag i Nordland pr.
1.12.78.• Datert 14. desember 1978.
Rapport nr. 2 fra NIVA omtaler de undersøkelser
(prøvetakinger)som er utført i Saltfjell Svartisenvassdragenei 1978. Prvetakingene
fortsettesogså i 1979. Vurderingen av forholdene i vassdragene vil foreligge høsten 1979.

S-139

DKNVS, MuSeet, Trondheim: "Rapport Zoologisk
serie 1979-4: Ferskvannsbiologiskeog hydro.grafiske undersøkelseri Saltfjell/Svartisomrdet. Del VI:
"Oppsumering og vurderinger". Datert februar 1979.
Rapporten fra DICNVS
inneholder inneholder
institusjonenssammenstilling
og vurdering av
åe enkelte vassdrags hydrografiskeog ferskvannsbiologiskeforhold.
Av kapitlet om virkninger av de respektie 5
utbyggingprosjektersiteres:

4€

S-139 forts.
"Saltdalsutbv incen
Lonselva mellom kote 627 og Kjemiga kraftstasjonvil få
sterkt reduserte produksjonsarealerfor bunndyr. Fiskeproduksjonen vil begrenses tilsvarende.
Reguleringen kan få positiv virkning for produksjonsforholdene på strekningennedenfor kraftstasjonen,dersom
det i manøvreringsreglementettas hensyn til at vintervannfaringen skal rare jevnest mulig.
Kjemåvatn vil på lengre sikt bli et lavtproduktivtmagasin
grunnet stor reguleringshøydeog liten næringstilførsel
fra omgivelsene.

Beiaru

in en

verfringene av sideelver i Beiarvassdragetgir s liten
restvannføringnedenfor inntakene at strekningenetil samlrp Beiarelva kan ses bort fra i produksjonssammenheng.
Skadevirkningeneblir særlig merkbare i Tollåga, som bar
stor bunndyrproduksjonog er lakseførende.
I Beiarelva ovenfor Beiarn kraftstasjon forventes bunndyrproduksjonen og derved produksjonsgrunnlagetfor fisk
bli drligere som falge av arealinnskrenkninger.
Produksjonsforholdenenedenfor kraftstasjonenkan bedres
ved at smeltevannsflommeneblir dempet og vintervannføringen øker, samtidig som at temperaturforholdenekan
bli gunstigere hvis kraftstasjonenkjøres med vatn fra
Tollåga om sommeren og bunnvann fra Ramsgjelvatn om
vinteren.
Overføringen av Gsvatna og Djupdalsvatn vil bety lite for
produksjonen i disse vatna, men forventes å få store negative virkninger videre nedover i Misvervassdragetgrunnet
liten restvannføring.
Produksjonsforholdenei Kvitbergvatn forventes å bli noenlunde som før mens Russiga blir sterkt skadelidende.
I Ramsgjelvatnvil bunndyrproduksjoneni reguleringssonen
måtte gå meget sterkt tilbake, slik at ørretproduksjonen
blir minimal.

S-139 forts.
Nord-Ranautb a in en
Ovenfor samløp med Bjøllåga vil en neppe få registrerbare
biologiske virkninger. Strekningenvidere ned til Reinsfars vil få sterkt redusert vannføring og tilsvarendenedsatt produksjon som følge av arealinnskrenkninger. Produksjonen på strekningennedenfor Reinsfors vil være avhengig av hvordan Reinsforsenkraftverk kjøres.
Bjøllåga og Tespa mister sin produksjonsverdinedenfor
inntakene.
Magasinet i Stormdalen vil bli meget lavtproduktivtgrunnet den store reguleringshøydenog bassengets form.
Bunndyrproduksjonenpå strekningen fra Røvassåga kraftstasjon til Langvatn kan forventes bli noe større som
følge av høyere vintertemperatur,jevnere vannføringerpå
årsbasis og mindre blakking av vatnet. Mellom kraftstasjonen og inntakene lenger opp blir produksjonsmulighetene
sterkt redusert som følge av arealinnskrenkning.

Melf 'ordut

inaen

Austerdalsvatnog Flatisvatn er ekstremt lavproduktive
vatn og kan etter den omfattende reguleringensom er foresltt, sees helt bort fra i produksjonssamenheng.
Reguleringen av Storvatn vil ødelegge det relativt gode
produksjonsgrunnlagetfor ørret som eksisterer i dag.
Langvatn og Svartisvatn vil få betydelig klarere vatn
grunnet fraføring av brefeltene. Dette vil ha positiv
virkning på produksjonsforholdene.
Glomiga vil få sterkt redusert vannføring og derved innskrenkning i produksjonsarealetfor bunndyr. Det samme
gjelder Blakkåga nedenfor inntaket. Fraføring av kaldt
brevatn vil imidlertiddelvis kompensere tapet ved at produksjonsforholdenepi gjenværende arealer blir bedre.

Stor-Glomf
'ordut gi

en

Storglomvatn, Holmvatn og Bogvatn vil få minimal bunndyrproduksjon etter den omfattende reguleringensom er foreslatt. Dette vil f storst sadevirkning i Holmvatn, som
er et brukbart orretvatn i dag. Planktonproduksjonenforventes også å gå sterkt tilbake i Holmvatn som vil bli
blakket og sammenlignbart
med Bogvatn 0og Storglomvatnsom
allerede har svert lav planktonproduksjon."

S-140

ProsjekteringA/S Bod:
Sak 327.03, Nordland fylke, kom.
avd.: "Samling av registreringerfor Lakselva". Datert
mars 1979.
Rapporten gir en oppstillingav registreringeri 1978 av
avløp, vannforsyning,jordbruk, industri, fyllplasserog
andre interesser i tilknytningtil Lakselvvassdrageti
Skjerstad kommune.

S-l41

ProsjekteringA/S, Bode: Sak 327.03, Nordland fylke, kom.
avd.: •samlingav registreringerfor Ranaelva." Datert
mars 1979.
Rapporten gir oversikt over de foretatte registreringeri
Ranaelva i 1978. Rapporten er analog til rapportene S-140
og S-142.

S-142

ProsjekteringA/S, Bodø: Sak 327.03, Nordland fylke,
kom.avd.: •samlingav registreringerfor Beiarelva."
Datert mars 1979.
Rapporten gjelder de registreringersom ble foretatt i
1978 i Beiarelva. Rapporten er analog til S-140 og s-141.

S-143

NGO, Trondheim: Rapport nr. 1502 D:
"Geologiske/geokjemiske/radiometriske
undersokelseri
Saltfjell - Svartisenomrdet". Datert 13. desember 1977.
Rapporten omtaler de geologiske undersøkelsersom ble
foretatt av NGU i 1977 i Saltfjell - Svartisomrdene.
Rapporten avsluttesmed:
"Sesongen 1977 har ikke ført til oppdagelse av nye geologiske forekomsterav økonomisk interesseog heller ikke av
nye spesielt
verneverdigeomrder."

S-144

Statskraftverkene,generalplankontoret(SBG):
•svartisutbyggingen. Vannføringsforholdenei
Ranavassdraget før og etter regulering. NordRanautbyggingen."
Datert 10.september 1970
SBG-rapporten beskriver vannføringsforholdenei Ranavassdraget før og etter Ranautbyggingenog den planlagte regulering (des.77). Vannforingsforholdene
ble vurdert på to
steder i vassdraget,henholdsvis ved Bjøllånes og
Storforshei.
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S-145

Kontaktutvalgetfor vassdragsreguleringer. Universitetet
i Oslo:
"saltfjell - Svartisen. Geomorfologisk oversikt med
vernevurdering."
Datert april 1979.
Rapporten til Kontaktutvalgeter meget omfattende. Ialt
er 18 lokaliteteromtalt under vernevurderingen. Av disse
er 5 lokaliteter tatt frem som særlig verneverdige:
a) Dalsiden Engabreen - Dimdalen - Nordfjord
b) vre Beiardalens vestside
c) Russiga
d) Lansdalselvas felt med Dypendalen
e) Glomvatnet og dets nærområde
Videre er det i rapporten påpekt en del undersøkelsersom
må utføres såfremt det blir gitt konsesjon. Det er da
tale om følgende undersøkelser:
a)
b)

Engabreen (fortsettelseav NVE's målinger)
Trollbergdalen (oppfølgingav NVE's målinger)
c) Russåga (detaljkartlegging/registrering)
d) Lønsdalen (kartlegging,kvartærgeologisksamt målinger
av den fluviale aktivitet)
e) Bjellådalen (Kartleggingav grusforekomst)
f)
Glomaga (materialtransportmilinger)

S-I46

Saltfjell - Svartisutvalget
•tnnstillingav mai 1978. mtale av turisme og
friluftsliv/rekreasjon"
På side 24 og 25 i Innstillingenfra Saltfjell Svartisutvalgetgis en kort fremstilling av forholdmed
turisme og rekreasjon. Det går klart frem at foiturismen
er i sterk økning i området og at området i høy grad fungerer som nærområde i rekreativ henseende.

S-147

Dosent Bengt Rognerud,As: "Rapport'fra bearing
Kobbelv, Beiarn og Saltdal 15.-17. august 1979.•
Datert 5.oktober 1979

i

Dosent Rogneruds rapport/vurderingbyggerpå diverse
grunnmaterialesamt befaring i Saltdal og Beiarn i august
1979. Om forholdene i Beiarn sier Rognerud blant annet:
•oet er problem med erosjon og delvis oversvømmelselangs
Storåga og det er i den forbindelseen fordel at variasjonene i elvestandendempes noe. En del ulemper med
tørke kan inntreffepå mindre arealer på strekningen ned
til Tverrines.

S-147 forts.
Fra Tverranes og nedover til utløp av Beiarn kraftstasjon
blir reduksjonen større. Ber kan en regne med tørke på
utsatte arealer. Nedenfor kraftstasjonenbir det små
endringer ifølge de hydrologiskedata. Omfanget av
ulempene må vurderes nærmere i detalj.
Ulempene på arealene kan på en tilfredsstillendemåte
rettes opp med vatningsanlegg. Jordbunnsforholdeneligger
til rette for det.

I Saltdalen er større arealer berørt enn i Beiarn. Om
forholdene sier Rognerud at det bør vurdereså bygge vatningsanlegg. Dette vil gjøre sitt til å opprettholde
produksjonenpå arealene og samtidiggi en bedre regulering av vannfaktoren i planteproduksjonenenn en har fra
fer.
P den annen side vil imidlertidslike anlegg vere
mer arbeidskrevende. For nå å få et bedre bilde av sammenhengen mellom elvevannstandog grunnvassniv, anbefaler
Rognerud i sin rapport at NVE's grunnvasskontorkoples
inn. Pr. ·medio oktober 1979 er slike milestasjoner etablert.
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NVE - Vassdragsdirektoratet,Hydrologisk avdeling:
"Glasiologiskeundersokelseri Norge i 1978.
Rapport A-1979
Datert juli 1979
Rapporten omtaler alle breundersakelseri Norge i 1979.
For Svartisens vedkommendeer særlig omtalen av Engabreen
aktuell.

S -
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NVE - Vassdragsdirektoratet,
Hydrologisk avdeling:
"Materialtransportundersokelse
i norske breelver1978.
Rapport 3-1979
Datert juli 1979
Av særlig interesseer rapportens omtale av materialføring/sedimentasjoni Engabrevatn nedstrams Engabreen.

S - 150

vassdrags- og havnelaboratoriet(VHL)
Rapport nr. 602476:
•Fortrukketmodell av Enganeset, Svartisutbyggingen"
Datert. 04.09.79
Rapporten inneholdermodellstudier av blandeprosessene
gjennom sundet mellom Nordfjord og Bolandsfjord.Forsøksresultateneer sammenlignetmed teoretiske overslagsberegninger.
Det er også omtale av lagdelingsforholdenefor og etter
at brakkvannethar passert sunder.
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Vassdrags- og havnelaboratoret(VHL)
Rapport nr. 602435:
"Generellvurdering av større ferskvannsutslipptil
fjorden. 2. utg."
Datert 20.06.79
Rapporten gir en generell beskrivelse av hvordan ferskvannsutslipppåvirker strømningsforholdenei fjorden,
hvilke prosesser som forårsaker at ferskvannetblander
seg med sjøvann,og hvilke prosesser som forårsaker
varmeutviklingmed atmosfæren.Rapporten inneholderogså
resultater fra laboratorieforsaksom er utfort med sikte
på å klarlegge hvordan utslippet må bygges for å oppnå
høy innblandingav ferskvann i sjøvann med lavest mulig
energiforbruk. ·
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Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF):
Rapport nr. 3-1980
"Angrep av den parasittiske ikten Gyrodactylus pa laksunger i en del nordnorske vassdrag."
Datert februar 1980
OVF-rapportenomtaler flere av "vre vassdrag i Nordland:
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I Svartisområdeter det mest ille i Lakselva i Misvær.
Saltdalselvaer svakt angrepet og i Ranaelva er det også
registrert økende dødelighet blandt lakseungene.Beiarnelva er foreløpig forskånet fra parasitten Gyrodactylus.
I Vefsna er også registrert tilfeller av parasittangrep.
OVF-rapportenavslutter med:

"p5 grunnlag av resultatenefra Lakselva er det sann
synlig at det vil ta mange år før det igjen bygger seg
opp en normal laksebestand i de vassdrag som er utsatt
for dødelighet ga. Gyrodactylus. Ddeligheten av ungfisk
vil etter hvert gjenspeile seg i nedgang av fangst av
voksen laks. De første tegn på dødelighet av ungfisk av
laks vil kunne registreres i nedgang av andelen smålaks i
fangstene."
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NVE - Vassdragsdirektoratet,Hydrologisk avdeling
"Is og vanntemperaturforholdi Ranavassdraget for og
etter Svartisutbyggingen."
Datert mars 1980
I Hydrologisk avdelings oppdragsrapportnr. 3/80 sier
Knut Wold i rapportens sammendrag:
"Vintertemperatureni Rana endres neppe med utbyggingen,
mens den i Røvassåga nedenfor Rovatn kr.v. venteså bli
merkbart høyere. Sommertemperatureni Rana nedover fra
Bjllanes kan bli noe hayere etter utbyggingen. I Rovassåga nedenfor Røvatn kraftverk vil sommertemperaturen
influeres både av at deler av vassdraget føres vestover,
temperaturen i Stormsjø og kjøreplanene for kraftstasjonen, og vil derfor kunne bli høyere og lavere enn
under nvarende forhold. Endrrngene vil neppe dreie seg
om mer enn et par grader. I Rana nedenfor Reinfarsen
ventes bare små temperaturendringer.
I Rana ovenfor Bjøllånes ventes ingen endringer i tidspunktet for islegging,mellom Bjøllånes og Reinforsen
ventes muligens noe tidligere islegging og nedenfor
Reinfarsen blir det neppe endringer. Røvassåga nedenfor
Rovatn kr.v. vil stort sett gå åpen når kraftstasjonen
kjores, stir denne kan det bli noe isdannelse,uten at en
venter noe problem. For isganger som normalt starte
mellom Bjøllånes og Reinfarsen, kan ventes noe lavere
frekvens etter utbyggingen."
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Norsk institutt for vannforskning (NIVA):
"Vurderingav planlagte vassdragsreguleringeri Saltdalsvassdraget"
Datert 15.09.80
I NIVA-rapportenskonklusjon heter det bl.a.:
Som følge av lav vanntemperaturog lite næringsstoffer,
er produksjonen av planter og dyr liten i Saldalsvassdraget.

47

Kjernåvatneter den største innsjøen i nedbørfeltet. Berggrunnen i omrdet er granitt, noe som medforer at vannet
i innsjøen har lavt innhold av løste salter. Sjøsaltkomponentene, hovedsaklig klorid og natium, utgjor over
60 I av den totalte ionestyrken i vannet.
De planlagte vassdragsreguleringervil medføre at Lonselva mellom tunnelinntaket for overforing til Kjemvatnet
og samløpet med Viskisbekken vil bli praktisk talt tørrlagt mesteparten av året.
Vassdragets nærhet til E6 gjør at en vil anbefale påslipp
av en viss lavvannføring i dette vassdragsavsnittet. I
perioden primo mai til ultimo oktober bar lavvannsføringen i Lonselva ut fra estetiske og økologiske hensyn
vare minimum 2 m?/s.
Kloakkutslipp fra Polarsirkelen Høyfjellshotell bør
snarest samles opp og gis fullverdig rensing før utslipp
til Lonselva. Det anbefales å kjøre Kjemåga kraftverk
mest mulig jevnt gjennom døgnet for å unngå store døgnvariasjoner i vannføringen i hovedvassdraget.
Ved Russåga er det kambro-siluriske bergarter som gir
vannet heoyere elektrolyttinhold og bl.a. større bunndyrproduksjon. En eventuell overføring av denne del av vassdraget til Beiarn vil redusere totalproduksjonenav bunndyr og fisk videre nedover i Saltdalen.
Saltdalsvassdrageter ikke særlig belastet med forurensning i dag, bortsett fra vassdragets nedre del som
har en viss påvirkning av husholdningskloakk.
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Norsk institutt for vannforskning (NIVA):
Vurdering av planlagte vassdragsreguleringeri Beiarn- og
Lakselvvassdragene"
Datert 15.11.80
Konklusjonen til NIVA om Beiarn- og Lakselvvassdragene i
forurensningssammenheng
lyder således:
"Berggrunnen i store deler av nedbørfeltet består av
glimmerskiferog kalkstein. Dette er bergarter som i
særlig grad avgir salter til vannet. Smeltevann fra
høyfjellet og breområdene fortynner saltinnholdet i elvevannet i avsmeltingsperiodene.Dessuten medforer breavsmeltingen at vannet i hovedelva er kaldt og slamførende.
Som falge av lav van7temperatur og stor parikeltransport er produksjonen av planter og dyr liten.
95 s av befoikninger i tettbebyggelsen har utsiipp av
urenset kloakkvann direkte til vassdraget, noe som bl.a.
gir seg utslag i forholdsvis store mengder tarmbakterier
i vassdragets nedre deler.
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Ramskjellvatn som er den største innsjøen i nedbørfeltet
kan karakteriseres som neringsfattig. De planlage vassdragsreguleringer vil gi en reguleringshøyde i Ramskjellvatn på 40 meter og kraftig redusert vannføring i de
fleste større sidevassdragene til Beiarelva. I hovedvassdraget vil normalvannfaringa fra samlop Tollga og ned
til utløpet av Beiarn kraftstasjon bli redusert med 65 %
og median lavvannføring blir redusert med over 40 8. Den
samlede effekt av regulering vil være nedsatt bilogisk
produksjon i vassdraget som helhet. Fraføring av kaldt,
partikkelholdig brevann fra øvre deler av Beiarelva vil
imidlertidkunne gi noe økt produksjon ovenfor kraftverket. Ut fra en vurdering av forurensingssituasjonen
vil de planlagte reguleringer i Beiarnvassdraget ikke gi
skadevirkningerav betydning.
Nedbørfeltet til Lakselva (Misvervassdraget) i Skjerstad
kommune ligger relativt lavt, og da elva ikke drenerer
breomrader er vannet varmere i sommerhalvåreti Lakselva
enn i Beiarnelva. Kalkstein og glimmerskifer i berggrunnen gjør at vannet i vassdraget er relativt rikt på
salter. Fastsittende alger finnes i store mengder i vassdraget og det er gode forhold for bunndyrproduksjon. Begroingsmaterialetfra stasjonen ved Misvær viste at
vannet var tydelig forurenset. Dette skyldes utslipp av
urenset kloakkvann og forurensende avrenning fra jordbruksaktiviteter.Lav vannføring i Lakselva er i dag ofte
begrensende for oppgang av laks og sjøørret. De planlagte
reguleringer vil redusere vannforingen ytterligere og i
betenkelig grad forverre begroingsproblemene og forurensningen spesielt i vassdragets nedre deler. Vi vil
derfor frarå å gjennomføre de planlagte overføringer til
Beiarn av øvre deler av Lakselvvassdraget."
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Norges HydrodynamiskeLaboratorier, Vassdrags- og Havnelaboratoriet VHL:
•svartisverkene- vannføringskurver•
Datert 02.01.81
VHL-rapport 2 81003
Feltmålinger ved Kjemavatn, Ramskjellvatn, Bogvatn og.
Storvatna ble utført av VHL i 1976.
Ved hjelp av hydrauliske modellforsøk har VHL funnet
vannføringskurvenefor ovennevnte vatn .i uregulert tilstand. Forsøkene ble utført i okt. - des. 1980 og
resultatene er altså presentert i denne rapport.
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Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
"vurdering av planlagte vassdragsreguleringer i Ranavassdraget"
Datert 13.03.81
I utdraget av NIVA-rapporten heter det:
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"Vannkjemi, planteplankton og begroing i Ranavassdraget
ble undersokt i 1978. Planlagte vassdragsreguleringer
(Nord-Ranautbyggingen)vil medfore redusert vannforing i
Ranaelva pga. fraføring av sideelvene Bjollaga, Tespa og
Stormdalsåga. Den planlagte Melfjordutbyggingenvil føre
mesteparten av dreneringen fra Svartisen via elvene
Glomåga, Svartiselva 0g Blakkga over til Melfjorden.
Effekten av disse reguleringene blir diskutert. NordRanautbyggingen vil gi negative effekter i Ranaelva,
særlig mellom Storforshei og Reinforsen."
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Reindriftsutvalget Svartisen:

"Skader 0g ulemper for reindrift ved eventuelle
reguleringer og utbygginger i Saltfjell - Svartisomridet"
Datert 198l
Utvalget som besto av Ing-Lill Pavall, Sigvart Renander
og Hans Prestbakmo har avgitt følgende konklusjon om
forholdene for reindriften ved en evt. Svartisutbygging:
"For den reindrift som i dag drives i SaltfjellSvartisområdet er det klart at Saltdalsutbyggingener den
som vil få de største negative følger for næringa: der
vil kjerneområdet for reindriftsgruppa på Saltfjellet bli
delagt. Dette vil sammen med de utbygginger og inngrep
som fra før er i området, gjøre det umulig drive ei
velordna reindrift i området Semska - Kjemåvatn framtida.
Beiarn- 0g Ranautbygging vil og gå sterkt ut over
sentrale beiteområder for gruppa: Den første ut over
høst- og vinterbeiter, den andre ut over vinter-, host og
somerbeiter. Detter er marginalområder (områder som er
bestemmende for hvor mye rein som kan være i et større
område) for reindrifta på Saltfjellet.
For reindrifta i Strandtindene distrikt vil Melfjordutbygginga gjøre en framtidig utnytting av de deler av
distriktet som ligger nord for Melfjorden, vanskeligere
og medføre tap av verdifulle sommer- og høstbeiter samt
sperre sentrale flytteleier.
I de deler av Glommen distrikt som blir sterkest berørt
av planene for Glommenutbygginga,drives ikke organisert
reindrift i dag.
Men Glommen reinbeitedistrikt vil bli sterkt redusert som
reinbeitedistrikt: Sentrale sommer- og høstbeiter går
tapt, flytte- og drivingsleier sperres og flytting mellom
ulike deler av distriktet vanskeliggjares.
Svensk reindrift i Saltfjellområdet vil bli berørt ved at
faren for sammenblandingmed norsk reindrift øker.
Det er nodvendig at de inngrep som her er planlagt, ses i
sammenhengmed de inngrep som tidligere er gjort i disse
områder og ikke vurderes isolert og bare som enkeltProsjekter.
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Et inngrep kan som enkeltinngrep kanskje ikke bety så
mye, men når det ses i sammenheng med andre, kan
betydninga bli katastrofal: Det kan være det inngrep som
er utslagsgivende og kan gjøre reindrift umulig i et
område.

Ønsker en å bevare reindrifta og reindriftskulturen i
Saltfjell - Svartisomrdet, m de planlagte inngrep og
utbygginger i området reduseres sterkt."
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Wenche Hjelmseth:
"Friluftsliv og turisme i Saltfjell - Svartisomradet"
Datert november 1980
Rapporten til Wenche Hjelmseth er en beskrivelse av
hvordan Saltfjell-/Svartisomridet brukes i dag i forbindelse med friluftsliv og turisme. Områdets bruk som
nromride week-endomrde og ferieområde beskrives. Videre
turområder med stier, overnattingsmuligheter,tilgjengelighet, jakt- og fiskemuligheter,bademuligheter,
grotte- og brevandringsområder.Fritidsbebyggelse i
området blir også omtalt. De mest sentrale deler i
Saltfjell-/Svartisomradet er viet starst plass.
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Landbruksutvalg
Svartisen:
Vurderinger av virkninger på vegetasjonens vannforsyning
som følge av vannstandsenking etter regulering (Ranaelva,
Rovassaga,
Saltdalselva
og Beiarne±vaL)
Datert mars 198l
Utvalget som hadde Birger Opsahl, Bengt Rognerud og
Albert Swift som medlemer, sier i sin sluttmerknad:
I mandatet er det ikke forutsatt at en skulle avgi
uttalelse om de enkelte eiendommene. Det har videre vært
en forutsetning at en skulle bygge uttalelsen på foreliggende materiale. Eventuell tilleggsundersøkelsermed
tanke på en mer eksakt arealangivelse ville blitt meget
tidkrevende, og de ville ha sprengt tidsskjemaetsom vi
hadde for oppdraget.
Uttalelsen gjelder omrdene i Rovassdalen, Dunderlandsdalen, Saltialen og Beiardalen,og en viser til foranstende spesifiserte oversikt for disse. Misvar er ikke
omtalt, bortsett fra grunnvannsobservasjonenepå Brekke
0g Kasmovollen.
Skadene pi de berorte arealene vil variere fra ar til r.
I nedbørrike år vil en sannsynligvis merke lite, mens en
i torre ar vil kunne f% storre negative virkninger. For
jordbruksproduskjonentotalt i disse distriktene vil
reguleringen ikke bli noe stort problem, men endel eiendoDD!lervil kunne få betydelige ulemper på enkelte arealer.
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I prinsippet er ået mulig å bøte på tørkeskader ved
bygging av vatningsanlegg. Dette vil hindre skade som
folge av redusert grunnvannsniva i veksttida. Vatningsanlegg kan være arbeidskrevende, og dette må en ta hensyn
til ved vurdering av økonomien for det enkelte bruk der
vatningsanlegg er et aktuelt tiltak. Det gis statstilskott til bygging av slike anlegg, og regulanten bør
dekke fra 0 til 80 4 av grunneierens egne omkostninger,
avhengig av kriterier som jordart, vannkapasitet og elvevannstandens virkning på den kapillære vannforsyning til
rotsonen. Det bør være fylkesagronomen i hydroteknikk
eller en annen planlegger som landbrukdsdepartementetkan
godkjenne, som vurderer disse kriterier. Under
vurderingen skal det legges vekt p om.drtiftenpd eiendommen er slik at vatning vil være økonomisk forsvarlig.
Det må regnes med en heving av vintervannstanden etter
reguleringen, men denne hevingen er relativt moderat sett
i forhold til hgvassforing i vassdragene sommerstid.Med
de jordmasseneen har, er det liten grunn til
regne med·
at høgere vintervannstand vil føre til økt teledannelse.
Slike forhold må imidlertid vurderes nærmerer ved et
eventuelt skjønn.
Utvalget er av den mening at skogbruksproduksjonen neppe
vil bli berørt av vassdragsreguleringene,fordi skogen er
mer fleksibel på lengre sikt. En ser imidlertid ikke bort
fra at enkelte mindre arealer kan bli mer tørkesvake. En
del lågtliggende arealer, bl.a. i Beiardalen, vil på den
andre siden kunne få fordeler av senking av elvevannstanden. Nøyaktige målinger av årringer vil kunne gi noe
informasjonom virkningen etter regulering.
En yil til slutt peke pa behovet for forundersakelser i
forbindelse med kraftutbygging. Landbruket har store
interesser å ivareta langs vassdragene, og det er nødvendig at en har et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for
å kunne ta stilling til reguleringens virkninger for
produksjonen på aktuelle arealer.•
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NVE - Statskraftverkene,Generalplankontoret (SBG)
•saltdalsutbyggingen.Flommer i Saltdalen før og etter
regulering"
Datert 28.04.81
SBG-Rapporten som er utarbeidet av Marit L. Fossdal, sier
i oppsummeringen:
"I rapporten "Saltdalutbyggingen.Hydrologi.
Reguleringens virkning pa vannforingsforholdenei Saltdalen. De. 1977 er flommer av forskjellig starrelse
beregnet for og etter regulering. Etter regulering var
det i disse beregningene antatt at kraftstasjonen stod.
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Det er nå beregnet flommerogså for det tilfellet at
kraftstasjonengår for fullt. Dessuten er det benyttet er.
ny vannforingskurvefor Kjemvatnet i naturlig tilstand i
disse heregningene.Denne vannføringskurvener utarbeidet
ved Norges HydrodynamiskeLaboratorier.Ved beregningen i
1977 ble en foreløpig vannføringskurvebenyttet.
Siden beregninger viser at vann kan overføres fra Kjemåvatnet til Addjekelva i flomsituasjonernar inntakshayden
i Addjekelva er på 654 m o.h., er flommene beregnet også
for en inntakshryde pa 655 m o.h.
Beregningene i dette notatet viser at størrelsenav
flommeneetter regulering ved VM 1951 i Lonselva, ved
Russånes og ved Rognan er uavhengig av om kraftstasjonen
står eller-går for fullt, og om inntakshøyden i Addjekelva er 654 eller 655 m o.h."
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Kontaktutvalgetfor vassdragsreguleringer,
Universitetet
i Oslo:
"Junkerdalen- Naturvitenskapligeforhold" Rapport 81/01
Datert 1981
Rapporten er et bilag til konsesjonssøknadenfor Saltfjell - Svartisen. Kari Halvorsen i Kontaktutvalgetsier
innledningsvisi rapporten:
"Etter oppdrag fra NVE - Statskraftverkenehar
sektretariatet ved Kontaktutvalgetfor vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo, sammenstiltdet
naturvitenskapeligemateriale som foreligger for
Junkerdalen.

I forbindelsemed den videre saksbehandlingav konsesjonssøknadenfor Saltfjell - Svartisen er søkeren blitt
pålagt av forvaltningsmyndighetene fremmeverneplanforslag for denne del av Saltdalsvassdraget.
Det faglige materialet er svert ulikt for de ulike fag.
Det er bare for botanikk og til dels geofag at det er
tilstrekkeligmateriale for en vurdering. For fagene
ferskvannsbiologiog zoologi finnes meget nær ingen
dokumentasjon.
Til den fremlagte konsesjonssokandfor Saltfjell - Svartisen har Oen nasjonale kontaktutvalgi sin tilråding
selvfølgeigogså behandlet Saltdalsvassdraget.
Videre har
det gitt kommentartil avgrensningav Saltfjell nasjonalpark."
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NVE - Statskraftverkene,SBA
"Kostnadsoverslagfor Saltdalutbyggingen"
Datert 08.12.81
Anleggskontoretskostnadsoverslagfor Saltdalsutbyggingen
er beregnet etter et prisnivå pr. 01.01.82.
Erstatter S-88
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NVE - Statskraftverkene,SBA
"Kostnadsoverslagfor Stor Glomfjordutbyggingen"
Datert 08.12.8l
Anleggskontoretskostnadsoverslagfor Stor Glomfjordutbyggingen er beregnet etter et prisnivå pr. 01.01.82.
Erstatter S-92
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Reservenummer
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Reservenummer
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Reservenuer
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NVE -

Vassdragsdirektoratet,Hydrologisk avdeling (VE):
"Materialtransportundersokelser
i Norske breelver i 1980
Datert desember 198l
VB-rapporten for materialtransportundersøkelsene
i breelver i 1980 har et område av interesse i Svartisensameheng, Engabreen/Engavatnet.
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Ingeniør A.B. Berdal A/S
"Utredning av tiltak mot forurensningav Ranaelva og
Langvassaga"

Datert 23.12.81
Berdal-rapportenvurderer forurensingssituasjonen
i Ranaelva 0g Langvassaga. Det foreslås en del forurensningsbegrensede tiltak som bør iverksettes i tilfelle en
Nord-Ranautbygging.Tiltakene er i størrelsesorden
12,5 mill. kr.
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Norges Geotekniske Institutt,NGI:
•svartisverkene- Storglomvassdammen"
Datert 31.08.82
Rapporten til NGI sier bl.a.:
"I alt er det for Storglomvassdammen
undersokt l3 moreneforekomsterog 10 grusforekomster,og vi kan med rimelig
sikkerhet si at det ikke finnes flere forekomsterav
betydning innen det området som er avmerketpå kartet. I
tillegg kommer Gråtådalen ned til Gråtånes.
Noen av forekomsteneer meget godt undersøktmed seismikk
og provetagningmens andre bare er undersøkt på flyfoto.
Undersokelsensomfang og resultat er vist i tabellen på
tegn. 229. Her er det også foreslått hva eventuelle
videre undersøkelserbør bestå av.
Nar det gjelder morene m det pivises minst l,5 mill.m?
brutto. Det er hittil påvist ca. 450 000 m3 i Vegdalen.
Eneste mulighet til
finne resten av morene på et sted
ser ut til vere forekomst 34 nord for Seglvatn.
Eventuelt supplerende forekomsterser ut til å vere 35
Arstadåga og 32 Gråtådalen.
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En videreføringav undersøkelsenemåtte i første omgang
dreie seg om disse forekomstene,prioritert i nevnte
rekkefølge.Av grus til filtermassermå det påvises
brutto ca. l mill. m3• Det er til nå påvist ca.
200 000 m3 langs Glomvasselva.Eneste mulighet til å
finne tilstrekkeligemengder grus ser ut til å være øst
for Seglvatn, i forekomstene30 og 3l. Her skulle til
gjengjeld mulighetene være gode. Eventuelt videre undersokelser bor derfor dreie seg om disse forekomstene."
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Universiteteti Tromsø, Tromsø Museum:
Samiske kulturminneregistreringer
i forbindelsemed
Svartisutbyggingen(Storglomfjordutbyggingen
0g Melfjordutbyggingen)
Datert 07.07.82
Registreringenesom danner grunnlag for rapporten ble
utført sommeren1981 av 9. Ballari 0g S.R. Nyst fra
Samisk - Etnografisk avdeling ved Tromsø Museum. Hovedsaklig ble veitraceene ved de to ovennevnte prosjekt
undersokt. Resultatene ma karakteriseressom "magre",
områdene er marginale mht. kulturminner. Evt. kulturmiMer ble funnet i de grønne områdene.
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Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer:
"Naturverdierpa Saltfjellet. Vurderingerog onsekvensanalyser i forbindelsemed konsesjonssøknadentil NVE Statskraftverkene"
Datert 30.09.82
Rapporten som er ført i pennen av amanuensisJohn W.
Jensen gir en samlet fremstillingav de naturfaglige
kvaliteterog konsekvenseneav en evt. Svartisenutbygging.
Til grunn for vurderingeneer lagt de erfaringer som
utvalget har opparbeidet siden 1975 i de aktuelle områder.
Utvalget presenterer også forslag til en avgrensing av
Saltfjelletnasjonalparkbasert på naturkvalitetene,
dertil tilrådinger hva gjelder de enkelte utbyggingsprosjekter.
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Hyiroconsult, SivilingeniorErik Rastad A/S:
Saltdalsutbyggingen. Vann- og avlaopsplanfor Lønsdal"
Datert 15.11.82
Rapporten til Hydroconsult skisserer opp vann- og avlopsplan for Lansdalomradet.
Samlet kostnader for prosjektet beløper seg til vel
1,6-mill.kr.

55

S - 174

Vassdragsdirektoratet,Hydrologisk avdeling:
"Is- og vanntemperaturforhold: Saldalsvassdraget far og
etter utbyggingen"
Datert 22.11.82
Oppdragsrapporten fra Iskontoret i P.ydrologiskavdeling
sier i sammendraget om vanntemperaturforholdog isforhold:
•vanntemperaturforhold
Ved utløpet av Kjemåga kraftstasjon vil vanntemperaturen
kunne bli l - 3 grader lavere enn naturlig i juli og
august når kraftstasjonen er i drift, med tapping fra
uttak under LRV. O vinteren vil vanntemperaturen ved
utløpet av kraftverket være l - 3 °c, og det vil ta fra
5 - l5 km før den er avkjølt til O 0 c. I Lønselv antas
temperaturen bli noe hoyere om sommeren etter'ut·byggingen.
Isforhold
Grunnet overtemperatur i driftsvannet vil Saltelva gå
åpen på en 5 - 15 km lang strekning nedover fra Storjord.
Lengden av det åpne partiet vil avhenge av værforholdene
og tidspunktet på vinteren. Nedenfor dette åpne partiet
kan det ventes noe strre isproduksjon, men ingen store
endringer i isforholdene forøvrig.
I Saltdalsfjorden ventes små endringer i forholdene."
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Hans

Prestbakmo:

"Inngrep og aktiviteter 1 renbeitedistriktenei Saltf;ell
Svartisomradet"
Datert 12.01.83
Prestbakmos rapport gir en oversikt over de største inngrep og aktiviteter i Saltfjell/Svartisområdetog dens
virkning på reindriften.
I rapportens sammendragheter det:
•oet har vært drevet reindrift i Saltfjell/Svartisomradet
like lenge som en har hatt reindrift ellers i landet. Det
dominerende trekk ved reindrifta her var tidligere,
flytting mellom vinterbeiter i Sverige og sommerbeiter i
Norge. På kysten blei ået og drevet heilårsdrift fram mot
1960. I dag drives reindrifta her også som heilårsdrift.
Det er to reindriftsgruppersom har beiterett i Saltfjell/Svartisomrdet. Den sentrale gruppa holder til på
Saltfjellet. Gruppa som holder il
i Strantindene, har
rett ti2 beite i de sor-veste deler av omradet.
Svensk reindrift kan nytte områdene inn mot grensa, øst
for jernbanen, som somerbeite.
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Inngrep og aktiviteter i beitelandet har bl.a. fort til:

-

Tap av beiteland på ulike måter
Sperring og innsnevring av trekk- og flytteleier
Uro i beitelandet
Merarbeid for reineierne
Tap av dyr
Ringvirkninger til andre distrikt

Inngrepene og aktivitetene i Saltfjell/Svartisområdet er
mange:
Kolonisering av innlandet
Landbruksutviklinga
Veger og jernbane
Gruvedrift
Hyttebygging, turisme og friluftsliv
Kraftutbygging
Inngrep i beiteomradene i Sverige har i stor grad
redusert mulighetene for reindriftsgruppapå Saltfjellet.
Det er vanskelig å si hvor mye rein det er plass til på
vinterbeite i Saltfjell/Svartisområdet,men det er sannsynlig at inngrep og aktiviteter i området kan ha
redusert kapasiteten med mellom 15 og 25 I.
De inngrep og aktiviteter som har medført storst reduksjon er: kraftutbygginger i Glommen distrikt og jernbane,
veger, hytter, hotell og utfart i Harodal distrikt.
Det er inngrepene og aktivitetene i vinterbeitelandet som
har vært størst og har medført de største tap og ulemper.
Usikkerheten og risikoen ved at valgmuligheter i ulike
vinterbeitesituasjonergår tapt, betyr mye. Det er
grenser for hvor mange inngrep og aktiviteter som kan
tiles i et distrikt."
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